
}

”W|
PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIfl-VA I

J

ANUL XXVIII
Nr. 6 636

JOI

4
MARTIE 1971
4 pagini 30 bani

Șl I
■ș-

ii
■

$1 I

fi

li

REDACȚIA 
ȘI ADMINISTRAȚIA 

ZIARULUI
Petroșani, strada Republicii nr. 90

Telefoane: redactor șef — 16 38;
redactor șef adjunct și secretariat de 
redacție — 1662 ; secțiile ziarului, prin 
centrală — 1220 (1221); viața de partid 
— interior 71 ; social

< economică 
j țămint — 

interior 68 
269. După 
1663.

interior 74 ; 
— interior 32 ; cultură—învă- 
interior 41 ; administrație — 
; prin Centrala cărbunelui — 

ora 16,' telefon de serviciu —

I

Optimizarea 
activității de partid

9

•A
Vizita tovarășilor

impune ' ă»'‘

te •
■

■te

:■/

■țț

țț

■■

e G. Husak și V. Bilak
CUNOAȘTERE 
DINAMISM BE

%
“5%

•Ax,. V 
fejî?

Bmkk

■■■

țț.

Mina 
Lupeni: 
Dirijarea 
vagonetelor 
Ia coloane

în țara noastră

INIȚIATIVA
■

<•-
H

$ 
£

....

V

Vrednicie

♦

rolului conducător al partidului, ca 
fie organizată și condusă în așa fel 
mai eficientă decît în trecut, 
politico-organizatorice în întreprinderi

Colectivele de muncă din unitățile economice ale Văii 
Jiului, asemeni întregului popor român, sînt angajate plenar 
într-o activitate susținută pentru îndeplinirea sarcinilor ce 
Ic revin din vastul program de dezvoltare economică a țării 
în anii cincinalului în care am pășit. Organele și organiza
țiile de partid teritoriale, din întreprinderi și de pe șantiere, 
comuniștii — care au rolul hotărîtor în conducerea și orga
nizarea vieții economice, in antrenarea largă a oamenilor 
muncii pentru transpunerea în viață a obiectivelor stabilite 
în noul plan cincinal — se află în fața necesității stringen
te de a-și orienta cît mai bine activitatea și de a-.și perfec
ționa metodele de lucru. Așa după cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la ședința Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. și a guvernului din noiembrie 1970, „principalul 
conținut al muncii politice și organizatorice a partidului, al 
activității tuturor organelor și organizațiilor de partid din 
industrie, agricultură, transporturi, construcții, cercetare 
științifică, trebuie să-l constituie preocuparea permanentă 
pentru bunul mers al activității economice, care constituie 
fundamentul întregii noastre dezvoltări sociale, a propășirii 
materiale și spirituale a națiunii".

Optimizarea vieții de partid, ridicarea ei pe coordonate 
tot mai superioare ale eficacității, este un imperativ care 
izvorăște din amploarea și complexitatea proceselor con
strucției socialiste, a sarcinilor economice superioare stabili
te în toate unitățile, la toate nivelurile, în condițiile dez
voltării dinamice a economiei, modernizării proceselor teh
nologice, pătrunderii cu repeziciune a științei în toate com
partimentele. In condițiile cînd conducerea științifică, ca 
tendință, devine trăsătură dominantă în întregul nostru 
sistem social, organele și organizațiile de partid sînt puse 
în mod obiectiv în situația de a-și revedea întregul ansam
blu de procedee utilizate, să-și asimileze modalități de lucru 
mult mai riguroase. Este o necesitate unanim recunoscută, 
dictată de creșterea 
munca de partid să 
incit să devină mult

Eficiența muncii
și pe șantiere, reflectarea acestei eficiențe in rezultatele 
economice obținute este in strinsă concordanță cu modul 
în care se afirmă organizația de partid ca factor politic 
conducător, cu priceperea acestuia de a exercita în perma
nență controlul de partid. Pentru a conduce eficient activi
tatea economică, organizația de partid din întreprindere 
trebuie, în mod necondiționat, să dovedească maturitate po
litică și competență economică, să posede aceste atribute la 
un nivel superior celorlalți factori de conducere. Numai în 
aceste condiții ea poate să analizeze în profunzime proble
mele cele mai esențiale, să tragă concluzii judicioase, să 
aleagă soluțiile optime.

in practica activității de partid mai întîlnim însă unele 
situații anacronice cînd între poziția organului de partid 
și a conducerilor administrative nu se poate face o distin
gere, cînd „punctele de vedere" ale conducerii minei sau 
sectorului sînt însușite automat sau coincid întocmai cu ale 
organului de partid

La prima vedere nu ar părea nimic rău in treaba a- 
ceasta. S-ar putea chiar susține că așa e bine și necesar să 
fie, să existe unitate de vederi. Da, intr-adevăr, este necesar 
în ultimă instanță un punct de vedere comun. Dar această 
unitate de vederi trebuie să se clădească pe baza orientării 
date de organizația de partid — factorul politic care răs
punde de întreaga activitate a colectivului — în lumina 
concluziilor desprinse din analiza colectivă a celor mai im
portante probleme și nu pe baza adoptării automate de că
tre organizația de partid a soluțiilor propuse de către 
conducerea administrativă. Am întîlnit, îndeosebi la nivelul 
unor organizații de bază dc la exploatările miniere Lupeni, 
tLonea, Aninoasa, Dîlja asemenea stări de lucruri, evident, 
generate de insuficienta stăpînire a problemelor pe care 
erau chemate să le rezolve organizațiile de bază. Este clar 
că în astfel de împrejurări organul de partid își pierde per
sonalitatea, situîndu-se pe poziția de auxiliar al organului 
administrativ.

Fără a substitui într-un fel sau altul conducerea admi
nistrativă, organele de partid, executîndu-și rolul de con
ducător politic trebuie să manifeste o viziune mai largă, 
de ansamblu și în același timp mai profundă, asupra între
gii activități, să cunoască direct și concret problemele, să 
vegheze la aplicarea politicii partidului și în această lumină 
să organizeze, să îndrume, să mobilizeze prin mijloace poli
tice cadrele de conducere, întregul colectiv de salariați la 
îndeplinirea sarcinilor economice. . . ■

Una din cerințele care se pun pentru a putea îndeplini 
acest atribut este ca organele și organizațiile de partid sa 
folosească din plin datele și concluziile furnizate de docu
mentația științifică și economică de care dispun organele 
tehnico-administrative. Bazîndu-se pe o documentare temei
nică pe cunoașterea nemijlocită a realității, ele trebuie sa 
prevadă la timp posibilitatea apariției unor fenomene ne
gative spre a putea interveni operativ în vederea preveni
rii lor Este cunoscută în Valea Jiului situația unor impor
tante unități ca Vulcan, Lonea. Uricam - ca sa nu mai 
vorbim de numărul ridicat de sectoare — care, după înde
lungate perioade dc activitate prospera, in mod „surprinză- 
iuiihu"- r __ ...ix ocAmanna iînnrpill-
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In ziua de 3 martie a.c., la 
sediul C.C. al P.C.R. au avut 
loc convorbiri între tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., și 
tovarășii Gustav Husak, prim- 
secretar
Cehoslovacia, și Vasil 
membru al 
tar a] C.C. 
slovacia. Ea 
participat :

Din partea română i Vasile 
Vlad și Ion Florescu, șefi de 
secție, Nicolae Ionescu, adjunct

al C.C. al P.C. din 
Bilak, 

prezidiului, secre- 
al P.C. din Ceho- 
convorbiri au mai

de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Din partea cehoslovacă : MD 
roslav Muller, adjunct al șefu
lui Secției de politică interna
țională a C.C. al P.C. 
hoslovacia, Vladimir 
activist la C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia.

In cursul convorbirilor 
făcut o informare 
supra construcției 
cele două țări. A 
nat stadiul actual 
bilaterale și s-a exprimat ho- 
tărîrea de a dezvolta în con
tinuare prietenia și colabora
rea dintre R. S. România șl

(Continuare în pag. a 4-a)

din Ce-
Polacek,

s-a 
reciprocă a- 
socialiste în 
fost exami- 
al relațiilor?

SOLUTIONARtA
PROBLEMELOR SOCIALE,

1

Făuritorii de drumuri fo
restiere din municipiu — con
structorii Șantierului I.C.F. 
Cimpa — au înscris în bilan
țul activității pe luna februa
rie un buchet de noi reali
zări pe care Ie aduc drept 
omagiu glorioasei aniversări 
a semicentenarului creării 
P.C.R. Planul valoric al lu
crărilor pe luna trecută a 
fost depășit cu peste 170 000 
lei iar productivitatea mun
cii realizată a fost cu 14 la 
sută superioară prevederilor.

I
I
I
I
I
I
I
II

Prin hărnicia brigăzilor de ■ 
constructori conduse de Gh. | 
Gheorghe, N. Crăciunescu, F. |

I(Continuare în pag. a 3-a)

preocupare permanentă
DEPĂȘIRI

Ia tofl indicatorii
Colectivul Autobazei nr. 3 

Petroșani a încheiat luna fe
bruarie cu sarcinile de plan 
îndeplinite și depășite la toți 
indicatorii. Astfel, la tone ex
pediate prevederile au fost 
depășite cu 16 la Sută, la to
ne kilometrice cu 9 la sută, 
iar la călători-kilometri reali
zările sînt cu 8 la sută su
perioare indicatorului respec
tiv. Acestor succese li se a- 
daugă economiile realizate la 
prețul de cost în valoare de 
20 000 lei și beneficiile peste 
plan de 10 000 lei.

Dintre cele cinci autocoloa- 
ne ale autobazei, s-a detașat 
în frunte cu realizările obți-

nute de colectivul de salariați 
ai autocoloanei nr. 1 mixtă 
(șef de autocoloană Iosif Cio- 
lâcu) avînd planul realizat pe 
februarie în proporție de 153 
la sută. Cu realizarea planu
lui de transport în proporție 
de 135 la sută s-a evidențiat, 
în luna trecută, și colectivul 
autocoloanei nr. 1 marfă (șef 
de coloană Victor Cozmules- 
cu). Iată și numele cîtorva 
dintre conducătorii auto cu 
meritele cele mai mari în 
succesele autocoloanelor, au
tobazei : Dumitru Mușat, Va- 
sile Bude, Ioan Despa și Mir
cea Angliei.

ACORDUL GLOBAL — 
pîrghie de ridicare a rodniciei 

muncii minerului■ ■

a sindicatelor Ziua a doua

Vom porni de la o evidență : 
atingerea unor obiective de 
prestigiu în minerit, ridicarea 
pe trepte superioare a acestei 
milenare și nobile îndeletniciri, 
nu se pot înfăptui realmente 
fără o îmbinare armonioasă 
dintre îmbunătățirea neîntre
ruptă a condițiilor de viață, 
subînțelegînd, în primul rînd, 
o mai substanțială remunerație 
în concordanță cu eforturile 
depuse pe fronturile cărbunelui 
și realizarea unor produse, lu
crări etc. într-un timp cît mai 
scurt și de calitate cît mai co
respunzătoare, care să răspundă 
comandamentelor perioadei 
parcurse. Este ceea ce urmă
rește, cu perseverență și con
cretizări fericite. conducerea 
partidului și statului nostru. 
Adaptarea pentru industria mi
nieră a procedeului de muncă 
în acord global, existent în 
construcții, intră, ca o măsură 
de primă importanță, în conul 
de lum'nă al realității arătate 
mai sus.

— Ne puteți releva modul în 
care s-au întreprins primii pa
și în ceea ce privește introdu
cerea acordului global în mi
neritul Văii Jiului ? — iată în
trebarea incoativă din cadrul 
discuției avute recent cu tov. 
Arcadie Fodor, șeful serviciu
lui de salarizare și aplicare a

normelor de la Centrala cărbu
nelui din Petroșani.

— Am reușit să adaptăm a- 
cordul global, existent în alte 
domenii de activitate, la bri
gada condusă de minerul Dio- 
n:sie Bartha, pe parcursul să
pării puțului principal Livezeni. 
Inițial i s-a stabilit, pentru în
treaga lucrare, suna de bani 
plătibilă 
biectivul 
conform 
tuația în 
ție se reduce cu 10 zile, suma 
în cauză urmează să fie mă
rită cu 5 »/o, iar cînd termenul 
scadent este devansat cu 20 de 
zile, procentul de sporire a su
mei crește la 10°/0- In acord 
sînt cuprinși atît muncitorii de 
la lucrările de bază, cît și cef 
de deservire (lăcătuși, elec
tricieni, mașiniști) a căror sala
rizare e legată, de asemenea, 
nemijlocit de realizările con
crete ale brigăzii și de onora
rea la timp a scadenței obiec
tivului.

— Evidențiați-ne cîteva pre
vederi, de interes general, 
conținute de contract...

— Contractul include obli
gațiile reciproce între condu
cător și executant. Repartizarea 
sumei cuvenite pentru execu
tarea lucrărilor în acord glo
bal între membrii formației se

face în raport cu salariul ta
rifar de încadrare și cu tim
pul efectiv lucrat. Sumele indi
viduale primite chenzinal, lu
nar, sau la finalizarea lucrării, 
se pot majora sau diminua cu 
pînă la 2O»/o- de către șeful 
formației. Decizia se ia cu con- 
simțămîntul majorității compo- 
nenților colectivului de mun
că și al factorilor de condu
cere ai unității, noua repar
tizare fiind în funcție de eon- 
trbuț’a efectivă a membrilor 
formației la realizarea 
rilor.
o

*
întreaga politică a partidu

lui și statului nostru este 
străbătută de grija față de 
om. Perfecționarea vieții su- 
c.aie, determinată de aplica
rea hotărîrii Congresutui al 
X-iea al P.C.R., s-a răsfrînt 
favorabil și asupra activită
ții sindicatelor.

Una dintre sarcinile princi
pale ale noastre constă în a 
veghea cu grijă la respecta
rea prevederilor legale pen
tru acordarea integrală a 
tuturor drepturilor ce revin 
oamenilor muncii în caz de 
pensionare sau de îmbolnăvi
re.

Acordînd o atenție deose
bită factorilor care influen
țează morbiditatea și incapa
citatea temporară de muncă, 
pe baza cunoașterii realității 
d’n întreprinderi, șantiere și 
instituții, sindicatele își a- 
duc masiv contribuția la sta
bilirea unor măsuri cît mai 
eficiente în vederea pre
venirii și reducerii continue 
a îmbolnăvirilor.

O ilustrare a grijii manifes
tate în acest sens este și fap
tul că în cincinalul care s-a 
încheiat, pentru municipiul 
Petroșani, au fost alocate din 
bugetul statului 179 918 000 
Iei în scopul prevenirii îm
bolnăvirilor.

Numai la unitățile Centra
lei cărbunelui Petroșani s-au 
alocat și cheltuit din bu
getul de asigurări 164 016 000 
lei. iar pentru prublemele de 
proiecție a muncii 156 760 700 
lei. Pornind de la aceste sar
cini deosebit de complexe, 
Consiliul municipal al sindi
catelor a acordat și continuă 
să acorde personalului me- 
dico-sanitar .și conducerilor 
tehnico-administnative un 
sprijin multilateral în pre
gătirea și organizarea peri
odică a analizelor 
incapacitatea 
muncă.

Participarea 
sindicatelor la 
are un caracter activ, asigu- 
rînd cele mai bune condiții 
igienico-sanitare la locurile 
de muncă și sprijinind con
ducerile tehnico-administrati- 
ve în eliminarea factorilor 
nocivi și a cauzelor care im
pietează buna activitate a 
unităților sanitare.

O măsură eficientă pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor,

privind 
temporară de

comitetelor 
aceste analize

al 
al

Ioan BLAGA 
secretar 

Consiliului municipal 
sindicatelor Petroșani

I
I
I
I

I

Opt concurenți, din tot atî- 
tea țări, au urcat miercuri, 
în cea de-a doua zi a compe
tiției, pe scena Concursului 
„Cerbul de aur".

Seria confruntărilor cu ju
riul și cu publicul a fost des
chisă de una din cele mai 
tinere concurente, Britt Ven- 
delbe, din Danemarca.

Concurenta portugheză Le- 
nita Gentil a oferit cîntecul 
românesc „Caut leac de dra
goste" de Petre Firulescu și 
„Zorile" — o caracteristică 
melodie din repertoriul tradi
ționalelor „canciones", în pre
lucrarea

Prima 
concurs, 
studentă
Conservatorului din București, 
s-a prezentat cu piesa în pri
mă audiție „Poate totuși mă 
iubești" și cu melodia „Fas
cinație" de Ion Vasilescu.

Galele „hors concours" au 
avut ca protagoniști pe Lola 
Iovanovici, reprezentantă a 
artei cintecului din Iugosla
via, și pe maestrul recunoscut 
al șansonetelor franceze Char
les Trenet.

Iui Fernando Chaby. 
noastră candidată în 
Cătălina Marinescu, 

în ultimul an al

(Continuare în pag. a 2-a)

regulă în asemenea împreju-
C. MIREA

pag. a 2-a)(Continuare în

de ta mina Aninoasa
rezultate de la acest

Cornel HOGMAN

spus despre el că 
voinic, inalt cit un

E. M. Motru : Se contu
rează armarea metalică 
după înaintare în galerii.

ce i-o fi 
cînd nici 
nici păr 

dimpotri-

în cazul în care o- 
respectiv se termină 

graficului fixat, in si- 
care timpul de execu-

Convorb’re consemnată de 
in". Traian MtJLLER

m-a făcut să-l intreb și 
Solcan m-a lămurit : „O 
in abataj s-a rupt un 
care susținea tavanul.

tor" s-au trezit sub plan. De

lucră-
De la fiecare se reține 

garanție de 10°/0 din suma

„UNCHIEȘUL"

r

ț

i 

ț
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Despre minerul Iosif Solcan. 
șef de brigadă la sectorul IV 
al minei Aninoasa, am auzit 
prima dată în împrejurări des
tul de obișnuite.

Mă aflam în biroul ingine
rului Eugen Niță, șeful secto
rului, unde discutam despre 
problemele legate de genera
lizarea susținerii metalice hi
draulice in abataje, dar mai 
ales despre oamenii care au 
reușit să obțină un randament 
de 7 tone pe post folosind 
metoda frontului cu un singur 
preabataj.

In general — spunea dum
nealui — randamentul la cele 
patru frontale este 
decit la abatajele 
Avem brigăzi cu 
deosebite, care ne 
deauna cinste. Una 
tea este brigada lui 
can.

Așa am pornit pe urmele 
„unchieșului" (cum îi-spun oa-

menii din brigada sa) poreclă 
care a devenit o mindrie a 
colectivului de la mina Ani
noasa. îmi rămăseseră adine 
întipărite in minte aprecierile 
șefului de sector : „Este foar

L-am așteptat la ieșirea din 
schimb cu acea neliniște și 
emoție pe care ți-o dă totdea
una prima întilnire. Aveam 
toate motivele să fim așa de
oarece omul pe care-l aștep-

(Continuare în pag. a 2-a)

iimm

mai bun 
cameră, 

rezultate 
fac tot- 

din aces- 
Iosif Sol-

te activ in mină, bun organi
zator, cu experienfă în muncă, 
caracterizat printr-o mare se
riozitate. Știe să lucreze cu 
oamenii, îi conduce bine, le 
dă ordine precise, de aceea 
este iubit și respectat de mun
citori. In mină intră primul 
și iese ultimul".

tam este șeful brigăzii cu cele 
mai bune 
sector.

Mi s-a
e un om
brad. In abataj ține singur cu 
o mină grinda tavanului pînă 
cînd ceilalți aduc stilpul". Un 
uriaș, îmi ziceam eu, și in-

cercam sa mi-l imaginez îna
inte de-a-l vedea.

Și ușa se deschide, iar in 
birou intră un om cu nimic 
deosebit de alții, doar poate 
prin faptul că intr-adevăr este 
ceva mai inalt. De 
spunind „unchieșul" 
mustață nu poartă, 
cărunt nu are ? Ba, 
vă, pare foarte tinăr. Curiozi
tatea 
Iosif 
dată 
stilp
Eu eram acolo și am pus umă
rul, apoi m-am adresat unui 
băiat din grupă : Măi, nepoa
te, fugi tu repede după me
canic, dă o sculă, o lopată ceva 
incoa Băiatul, care era tot 
moldovean ca și mine, s-a 
dus și a spus că l-a trimis

(Continuare în pag. a 2-a)

Trei cursuri de apă — Es- 
caut, Lys și Leie — se unesc 
și divizează orașul Gând in 
40 de insule. Gândul, capi
tală a Flandrei încă din se
colul XII, mai este cunos
cut, de aceea, și ca orașul 
cu cele mai multe poduri din 
Belgia ; numărul arcurilor de 
beton și fier peste cursurile 
de apă se ridică la nu mai 
puțin de 80. Dar severitatea 
edificiilor nu-i conferă nimic 
din atributele care ar trebui 
să te ducă cu gindul la un 
oraș răsărit din ape, așa 
cum este de mult consacrată 
Veneția. Aici, in Gând, o- 
mul a construit meticulos, 
durabil, practic, fără fiorul 
și geniul născut de chema
rea artelor unui Orient ra
finat și „fata morgana" unei 
mări cu cer de un albastru 
pur cum a fost în cazul ora- 
șului-republică, născut pe 
lagune.

O istorie bogată ii dă 
personalitate aparte 
printre burgurile cu 
tradiție din Belgia. In toate 
manualele școlare, 
Gândului este legat de răz
boiul de 100 de ani. Sub zi
durile cetății, cavalerii fran
cezi au încrucișat spadele cu 
susținătorii Angliei, lupte în
cheiate cu distrugeri și nenu» 
mărate suferințe pentru, popu
lația orașului. Sub vilvătăile 
focului de bombardă ardeau 
războaiele de țesut, uneltele 
de broderie, pierind, în tim
pul „celor 100 de ani", o dată 
cu oamenii, și vehile deprin
deri meșteșugărești. Abia în 
secolul al XI X-lea, orașul va 
redeveni centrul industriei 
textile a țării, restabilindu-și 
vocația pe care și-o pierduse 
în urmă cu jumătate de mi-

o 
chiar 
veche

numele

(Agerpres)

Bfim
leniu. Azi, Gândul, pe harta 
economică a Belgiei, repre
zintă inima industriei textile. 
O puternică armată de mun
citori și funcționari — peste 
100 000 — este cuprinsă in di
verse ramuri ale industriei 
amintite, incepînd de la pre- ■ 
lucrarea firelor și pînă la

I 
I
I

I
I
I
I

realizarea produselor finit-.. * >
...Străbătînd străzile rna \

relui oraș flamand rămii plă- *> 
cut impresionat de marea dra- S 
goste a locuitorilor lui pentru S 
flori, spații verzi, grădini pu- 5 
blice. In apropierea unui > 
parc, in care lalelele de O- > 

.landa și-au găsit o a doua Z 
patrie, se înalță spre cerul / 
înnorat silueta zveltă a bi- ? 
sericii de un gotic pur, St. r 
Bavon. Adăpostind picturi c 
ale lui Rubens, Otto Venius, < 
Grayer, vizitatorul poate ad- < 
mira marea compoziție a C 
fraților Van Eyck, „Adorația i 
mielului": 248 figuri ome- C 
nești populează un cadru in \ 
care arta detaliului atinge S 
culmile mar’i picturi. j

Aurel DUMITRESCU

(Continuare în pag. a 3-a)
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„UNCHIEȘUL11 de /a mina Aninoasa
(Urmare din pag. 1)

sînteți su- 
lucrat îna- 
Aninoasa ? 
am lucrat 
din Cacica,
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Soluționarea problemelor
sociale, preocupare

permanentă
(Urmare din pag. 1)

a sindicatelor
e-

recuperarea și potențarea 
capacității de muncă este 
cea balneo-climaterică. Mun
ca din acest domeniu are un 
caracter permanent și cola
borarea sindicatelor cu orga
nele medicale realizează o 
bună conlucrare în cunoaș
terea oamenilor și a locuri
lor lor de muncă. Ținînd 
seama de necesitățile reale 
ale salariaților, comitetele 
sindicatelor stabilesc anual 
numărul de bilete pentru dife
rite afecțiuni și boli, asigu- 
rîndu-se, în acest fel, trimi
terea în stațiuni a tuturor 
muncitorilor care au nevoie 

tratament. Pentru ilustra- 
e suficient.
între anii

să amintim 
1966-1970 au 
stațiuni bel- 
peste 27 000

trimitere la

de 
re 
că 
fost trimiși în
neo-climaterice 
de salariați.

Acțiunea de 
tratament și odihnă, pe lin
gă consecințele favorabile, 
sociale, constituie și un pu
ternic exemplu de stimulare, 
pentru obținerea unor rezul
tate mereu superioare în 
munca profesională și ob
ștească, deoarece aceste bilete 
se acordă cu prioritate frun
tașilor în întrecerea socialis-

tă și salariaților care se 
vidențiază în muncă.

O atenție deosebită acordă 
sindicatele din Valea Jiului 
și celor care din diferite 
motive au devenit pensionari 
de invaliditate, ajutîndu-i ca 
prin recalificare să se înca
dreze în munci corespunză
toare.

Desfășurîndu-și activitatea 
în condițiuni cu totul deose
bite față de perioadele an
terioare, organele sindicale 
au posibilitatea să se mani
feste mai activ în viața în
treprinderilor și să creeze 
un climat de înaltă respon
sabilitate din partea tuturor 
factorilor față de problemele 
asistenței sociale.

Asigurarea unei bune ac
tivități în acest domeniu se 
bazează pe mobilizarea și 
antrenarea unei largi parti
cipări a salariaților la re
zolvarea problemelor ’egate 
de grija față de om, față 
de sănătatea sa. Nu ne în
doim de faptul că fiecare ac
tivist sindical, înțelegînd 
înalta răspundere ce-i revine 
în acest domeniu, va depu
ne toate eforturile pentru 
îmbunătățirea asistenței so
ciale în toate sectoarele de 
activitate, contribuind prin 
aportul său nemijlocit la re
alizarea sarcinilor încredin
țate.

\
ț 
ț

„unchieșul". De atunci mi-a 
rămas numele ăsta. Toți îmi 
zic așa și mie îmi place. De 
la această confidență, dialogul 
„curge" ca între cunoscuți.

— Am aflat că 
cevean, unde ați 
inte de a veni la

— De la 15 ani 
la o mină de sare
județul Suceava, apoi am fost 
detașat la tunelul din Dealul 
Negru (Brașov), de aici la 
Predeal și Mestecăniș pînă în 
1948 cînd am plecat militar. 
Din 1961 lucrez la mina Ani
noasa la sectorul IV unde sînt 
și acum.

— Sînteți șef de brigadă, 
de cînd conduceți brigada 
frontală ?

— De un an de zile. îna
inte am fost șef de schimb. 
La început mi-a fost tare greu. 
Nu mă obișnuisem cu metodele 
noi de muncă și cu armarea 
metalică, oamenii nu prea mă 
ascultau... era greu dar pînă 
la tffmă le-am învins pe toate.

— Ce puteți spune despre 
oamenii cu care lucrați ?

— Am în brigadă muncitori 
foarte buni ca Ion Florea, 
Francisc Berecski, Vaier Țîr- 
lea, Petru Dina, loan Puricoi, 
Dumitru Rusu, Ioan Pop, Tra
ian Filip ș.a. Toți lucrează cit 
se poate de corect, respectă 
tehnologia de lucru și mono
grafia de armare, nu fac ab
sențe, nu întîrzie...

— Știu că anul trecut briga
da pe care o conduceți a 
obținut rezultate foarte bune, 
ce cîștig mediu Hinar realizați 
dumneavoastră ?

— Cîștig 4 300—5 000 lei pe

lună, 
foarte 
țumiți

— In familie cum vă im- 
păcați ?

— Cu Maria, soția mea, tră
iesc foarte bine. Avem locu
ință în Petroșani în cartierul 
nou Aeroport. Băiatul Cazimir, 
este student la agronomie în 
Iași. El învață bine și nu îmi 
creează probleme.

— Faceți parte din comite
tul de partid și cel de direcție 
pe exploatare, cum înțelegeți 
să vă îndepliniți aceste sar
cini de mare răspundere ?

— Ca membru de partid 
înțeleg totul ca o necesitate 
pentru că știu că tot ceea ce 
se stabilește este pentru bine
le și fericirea noastră, în co
mitetul de direcție îmi pla
ce operativitatea concretă, de

Ortacii cîștigă și 
bine. Sintem toți 
de salariu.

ei 
mul-

aceea spun ce consider că tre
buie făcut ca lucrurile 
meargă bine. Altfel nu 
participarea și prezența mea 
aici.

Ascult aceste destăinuiri 
ale unui om preocupat de a- 
portul pe care trebuie să-l 
aducă la realizarea obiective-' 
lor majore ce stau în fața în
treprinderii și-mi amintesc 
răspunsul inginerului Eugen 
Niță cînd l-am întrebat de ce 
îl consideră pe Iosif Solcan 
un miner deosebit:

— Nu este deosebit față de 
alți șefi de brigadă buni, dar 
felul cum lucrează și cum iși 
organizează munca dă cele 
mai bune rezultate; Brigada 
lui este cea mai bună din 
sector și „unchieșul" este unul 
dintre oamenii cu care ex
ploatarea noastră se mîndrește.

să 
văd

f-------------------------
Se va înclina oare metalul 

in fața ofensivei pe care chi
mia macromoleculară o exer
cită astăzi asupra materiilor 
prime clasice ? Observind că 
pînă și roata dințată este plă
mădită astăzi din rășini sin
tetice, s-ar părea că nu ne-ar 
mai rămîne decit să recunoaș
tem în metal un învins ire
mediabil. Dar, să nu ne gră
bim, realitatea contemporană 
dezminte categoric o aseme
nea concluzie. Mai mult, oțe
lul continuă să rămînă ace
lași etalon universal al vitali
tății fiecărei țări. Astăzi, în 
fiecare minut, pe planeta 
noastră se elaborează aproxi
mativ 1 000 tone de oțel. În
săși industria noastră metalur
gică constituie un exemplu 
concludent, care atestă că era 
metalului se află în plină stră
lucire.

In contrast cu situația pre
cară a celor cîteva uzine si
derurgice, din perioada ante
belică, perioadă cînd România 
ocupa un loc la periferia sta
tistică , europeană, în privința 
producției de metal, azi, aceas
tă ramură prezintă un etalon 
viguros, prezența ei pe harta 
țării fiind marcată de centre 
de prestigiu cum sînt Galați, 
Hunedoara, Reșița, Oțelul 
Roșu, Cîmpia Turzii, Roman, 
Buzău, București, Slatina și 
altele.

După cum era și firesc, pro
gresul industrializării, larg

_____________________________________________________

ACORDUL GLOBAL
(Urmare din pag. 1)

cuvenită chenzinal sau lunar 
și care urmează să fie înapo
iată numai la sfîrșitul lucrării, 
restituire care este condiționată 
de încadrarea în termenul con
tractual și de condiția calitati
vă a obiectivului împlinit. Este 
de remarcat faptul că, în a- 
ceastă formă de salarizare, cei 
care părăsesc formația de lucru 
din proprie inițiativă, pierd 
garanția reținută.

— Vă rugăm să ne sublim
ați, după opinia dv.( cîteva 
dintre repercusiunile pozitive 
mai de seamă ale noului sis
tem...

— Efectele favorabile sînt e- 
vidente: se favorizează men
ținerea acelorași muncitori la 
lucrările respective, se mij
locește adică stabilizarea lor la 
locul de muncă, la unitatea în 
cauză, fluctuația se reduce sub
stanțial, se mărește interesul 
brigăzii de a se încadra în ter
men și chiar de a-1 reduce. Se 
creează conjunctura propice 
pentru intrarea în funcție, la tiift- 
pul oportun, a noilor capaci
tăți. Salariile pot fi cu pînă 
la 15°/o mai mari decît cele 
obținute cu acordul progresiv, 
sistemul disciplinează mai mult 
oamenii, se formează colective

cu nucleu stabil... Calitatea 
obiectivelor realizate nu va 
mai ridica probleme, căci tre
buie specificat că, deși scaden
ța lucrării ar fi respectată, fă
ră înfăptuirea corespunzătoare 
a acesteia, la indicațiile comi
siei de primire — predare, ga
ranția nu se mai restituie inte
gral. Uneori se poate ajunge
— realitate nedorită de nimeni
— ca garanția să se rețină total, 
așa că ne dăm perfect de bine 
seama cît de esențială este o- 
norarea, din punct de vedere 
calitativ, a lucrărilor executa
te. Recentele documente de 
partid și de stat, prețioasele 
indicații ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, limpezesc, de fapt, 
la un grad înalt, exigențele 
muncii pe care trebuie s-o de
punem fiecare dintre noi...

— Unde se poate aplica mai 
bine procedeul acordului glo
bal și cum vedeți posibilități
le de extindere a lui ?

— Deocamdată vedem apli
cabil procedeul la lucrările de 
deschidere-pregătire, cu șansa 
continuității în execuție, cu 
volume apreciabile, bine cu
noscute în baza unor proiecte... 
De la 1 februarie a.c. acordul 
global s-a extins și la brigada 
lui Augustin Demeter, într-o 
galerie de aeraj, deci un a A

gen de lucrare... In această pri
măvară intenționăm să intro
ducem sistemul la unitățile 
miniere, respectiv la lucrările 
unde se pretează...

— Din experiența cîștigată 
pînă acum, ce concluzii ați tras, 
<tare sînt principalele constată
ri ?

— După circa trei luni de 
la aplicare, la 1 februarie bri
gada lui Bartha săpase și be- 
tonase deja 107 metri liniari 
de puț, amenajase 92 de me
tri... S-a ajuns ca un miner să 
primească în ianuarie un avans 
din valoarea lucrării de 5 400 
lei. Vitezele medii de avansa
re anterioare erau de cca. 2G 
metri liniari, deci se realizea
ză acum cu 10 metri mai mult... 
In plus, există certitudinea că 
lucrarea se va termina în ter
menul stabilit...

Factorii care hotărăsc soar
ta producției de la unitățile 
miniere ale Văii Jiului trebuie 
să analizeze eu maximum de 
răspundere posibilitățile de ex
tindere ale acordului global la 
brigăzile de investiții și pre
gătiri, să caute căile cele mai 
potrivite de introducere a a- 
cestui sistem rodnic, cu efecte 
atît de favorabile asupra ac
tivității de ansamblu a mine
lor.

desfășurat pe întreg cuprinsul 
țării în anii construcției so
cialiste, a pus în centrul a- 
tenției problema metalului — 
veriga principală a întregii 
dezvoltări economice. Dar cea 
mai semnificativă etapă in e- 
voluția metalurgiei noastre 
rămîne perioada cincinalului

groasă cu o capacitate de un 
milion tone, o fabrică de aglo
merare a minereurilor, cu o 
capacitate de 3 milioane tone 
pe an, două furnale de cite 
1 700 mc fiecare, oțelărie cu 

, convertizoare, capabilă să 
realizeze anual 2,5 milioane 
tone, un laminor de benzi

simbol
a! vitalității

trecut. Dacă ar fi s-o caracte
rizăm în mare, ea ar însemna, 
în primul rînd, — Galați.

Comparativ cu seculara Re- 
șiță, cu Hunedoara, Călan și 
alte vechi centre siderurgice 
ale țării, Galațiul a apărut în 
peisajul grav și puternic al 
industriei metalurgice ca un 
meteor. Pe parcursul ultimilor 
cinci ani, aici au fost puse în 
funcțiune un laminor de tablă

la rece și alte obiective.
Hunedoara, care continuă 

drumul adine al marilor pre
faceri, și-a adăugat în aceas
tă perioadă un al doilea fur
nal de 1 000 mc, laminorul 
Bluming de 3 milioane tone 
și o fabrică de oxigen, depă
șind astăzi de 14 ori produc
ția de fontă a țării din 1938, 
și de 10,6 ori pe cea de oțel. 
De asemenea, Buzăul, Alba

Iulia, Slatina. Romanul, Bucu- 
reștiul și alte centre s-au în
scris și ele in perimetrul me
talurgiei cu noi capacități. De 
altfel, în ultimii cinci ani, nu 
mai puțin de 109 obiective și 
capacități productive s-au ra
cordat la fluxul metalurgiei. 
Valoarea totală a producției 
realizată peste plan, în tre
cutul cincinal, se ridică la 
aproape 2 miliarde lei. In 
același timp, trebuie subliniat 
aspectul calitativ al dezvoltă
rii siderurgiei noastre. Ast
fel, 95 la ~sută din producția 
de fontă a anului trecut s-a 
elaborat în furnale înalte, ale 
căror principale operații sînt 
automatizate, iar 95,5 la sută din 
producția de oțel s-a realizat 
în cuptoare „Martin" și con
vertizoare cu regim termic au
tomatizat.

Potrivit datelor statistice, 
în 1970, producția de Oțel a 
țării noastre a fost de circa 
23 de ori mai mare decit în 
1938, iar cea de fontă de 31 
de ori mai mare. Astăzi, pen
tru fiecare locuitor se produc 
325 kg oțel.

Relevînd o astfel de dezvol
tare a industriei noastre side
rurgice, am putea spune că 
metalul se află în plină ascen
siune. Metalul nu este un 
învins, ci o mare premisă 
pentru dezvoltarea prezentă și- 
viitoare a economiei.

N. DASCALESCU Foto : Ion LICIU

Din mersul
producției

Echipamentul metalic de 
susținere cu care a fost do
tat abatajul frontal nr. 6121, 
din cadrul sectorului I al 
minei Paroșeni, prezente de 
mai mult timp o uzură fi
zică avansată, fapt ce impu
nea înlocuirea acestuia. Cu 
un plus de eforturi, cu mă
suri judicioase de organizare 
a muncii, înlocuirea stîlpiior 
GS 3 — 2 M cu stîlpii de tip 
SVJ pentru stratele subțiri 
a decurs în bune condițiuni 
fără a fi stînjenit procesul 
de producție. Cu același pri
lej în abataj a fost introdu
să tăierea mecanizată a căr
bunelui cu o combină de ti
pul 2 K-52.

Lucrările de înlocuire a e- 
chipamentului de susținere, 
de introducere a combinei 
mecanizate au fost conduse 
de minerul Ion Glodaru, a- 
flat pentru prima dată la 
conducerea unei brigăzi de 
producție într-un abataj fron
tal.

ORSON WELLES
despre

viitorul filmului america
Hollywoodul a intrat într-o cunoscută și serioasă criză, 

culminînd prin închiderea studiourilor „Metro Goldwyn 
Meyer" și scoaterea la licitație a inventarului lor. Criza fil
mului american, care preocupă în cea mai niare măsură pe 
cineaștii din S.U.A., nu are însă numai un caracter econo
mic. Tiparele clasicei producții hollywoodiene, menținute ar
tificial de magnații filmului, s-au dovedit cu totul anacroni
ce și nu au mai putut supraviețui, nici din punctul de

vedere economic, nici din cel artistic. Ținînd seama de 
realități, filmul american caută orientări noi și oameni noi. 
Printre puținii cineaști realiști din „vechea gardă" se nu
mără cunoscutul actor și regizor Orson Welles. Unele păreri 
ale sale despre condițiile din trecut și perspectivele de viitor 
ale filmului american, expuse în revista „Look“ sub titlul 
„încotro ne îndreptăm le reproducem mai jos.

Optimizarea activității 
de partid impune

(Urmare din pag. 1)

rări organizațiile de partid au acționat „postum'1, adică după 
ce rămînerea în urmă era deja un fapt evident. Cît de 
necorespunzătoare și lipsită de eficacitate este această prac
tică, ne-a demonstrat-o pe viu însăși experiența negativă 
din aceste unități, care cu greutate și cu mari eforturi în
dreaptă stările de lucruri negative care s-au semnalat vreme 
îndelungată.

Pentru o bună cunoaștere, pentru a trage o concluzie 
justă se impune și o muncă directă în teren, pentru a re
cepționa la timp și concret anumite stări de lucruri și a 
realiza o orientare in deplină cunoștință de cauză. Nu poate 
fi conceput un stil științific în munca de partid fără un 
contact nemijlocit cu creatorii bunurilor materiale și valo
rilor spirituale, cu masele largi. Aceasta înseamnă ca mem
brii comitetelor de partid, ai birourilor organizațiilor de 
bază să-și organizeze mai bine activitatea, să-și împartă ju
dicios timpul de lucru pentru a se putea deplasa la locu
rile de muncă, să cunoască „pe viu“, direct, problemele care 
se ridică.

In activitatea de partid nu se pot da rețete, nu există 
tipare aplicabile peste tot, în care să poată fi încadrată 
infinita diversitate de situații, de experiențe, de preocupări. 
A urma numai poteci bătătorite, a aștepta să primești indi
cații pentru toate problemele, a face numai ceea ce s-a 
făcut și numai așa cum s-a mai făcut, a te pune în situa
ția de partizan al unor formule sacrosancte înseamnă a 
înăbuși orice activitate creatoare. Viața, activitatea de zi cu 
zi reclamă din partea organizațiilor de partid mobilitate, 
discernămînt, inițiativă.

Partidul nostru, care împlinește in curînd 5 decenii 
de existență și care de peste un sfert de veac conduce des
tinele poporului român, duce o politică creatoare, dovedind 
în toate împrejurările inițiativă și spirit novator, fiind în 
permanență preocupat de găsirea celor mai potrivite moda
lități de conducere, organizare și mobilizare a maselor care 
să asigure necesarul deplin în măreața operă de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate în România.

In ce mă privește, debutul 
meu în film a fost norocos, 
mulțumită unui contract care, 
timp de aproape 30 de ani, a 
rămas unic in istoria Hollywo- 
odului. Acest contract răsturna 
toate precedentele și, pentru 
un scurt moment, sfida pr-: 
misa fundamentală a întregu
lui sistem al producției cine
matografice. Această libertate 
nu mi-a mai fost încredințată 
niciodată. Pînă foarte recent, 
ea nu a fost în realitate încre
dințată nimănui altcuiva. Hol- 
lywoodul a apărat totdeauna 
integritatea benzii sale rulan
te, refuzîni libertatea unei în
tregi generații de producători 
de filme. Fără a mă angaja 
în speculații personale — cred 
că este corect 
cauza acestei 
dere, filmele 
fost destul de

Astăzi, această industrie 
filmului este foarte slabă : 
află în fața falimentului.

a spune că, din 
lipse de încre- 
americane 
slabe.

au

a
se
In

mod virtual, marile fabrici 
de filme aparțin televiziunii. 
Numai copiii se mai duc la 
filme. Și este un fapt că as
tăzi, în cele mai multe din 
cazuri, tocmai copiii fac filme.

Speranțele, pe planul înca
sărilor, se agață aproape cu 
disperare de cea mai tinără 
generație de directori. Iar a- 
cestor directori li s-a acordat 
tocmai acea libertate, acel con
trol total asupra propriei lor 
munci de care eu, singurul și 
pentru scurt timp am avut 
parte in toți acei ani.

Este un semn de panică, 
bineînțeles, este însă totodată 
cea mai mare speranță 
viitor pentru noi. Vreau 
spun, pentru filmele 
cane. Pe mine 
tajat cum sînt 
periență (care 
deauna bună), 
putea readuce 
trie. Pentru mine, Europa re
prezintă mai mult o necesi-

de 
să 

ameri- 
unul, dezavan- 
de propria ex- 
nu a fost tot- 
viitorul m-ar 

în vechea pa-

tale decît o alegere. Aș pre
fera să fiu aici, în Statele 
Unite, cu „copiii". Cine nu ar 
prefera 2 Cu toate acestea, 
dacă lucrul nu va putea fi 
găsit decît departe de casă, 
acolo mă voi afla — nu in 
chip de exilat morocănos, ci 
de explorator al unei noi 
epoci de aur.

In locul vechii vedete de 
film, deasupra noastră se ri
dică un alt „monstru sacru" : 
Marele Director. încotro ne 
duce el ? Să sperăm, spre o 
nouă epocă de aur a filmu
lui american. Indiciile, cel 
puțin, sînt bune. Dacă in a- 
ceastă nouă epocă va exista 
aur, noul director îl va gă
si numai dacă va iubi filmul 
mai mult decît pe sine însuși. 
Cu un sfert de secol în urmă, 
lăsat de capul meu, liber de 
constrângerile paralizante ale 
sistemului de fabrică al Hol- 
lywoodului, am reușit să fac 
cîteva filme; al doilea din a-

cestea — „Magnificii Amber- 
soni“ — a fost prins și ciopâr
țit în mod jalnic de mașina 
studioului. Este surprinzător 
că am supraviețuit cît am su
praviețuit. In acele zile, cei 
din spatele birourilor eram 
ferm convinși că autoritatea 
lor este pe deplin sancționa
tă de gustul publicului. Indus
tria filmului oferea un produs 
reușit pentru piața spiritelor 
mediocre. Șefii de astăzi, așa 
cum sînt, nu pot pretinde că 
știu altceva despre Piața lor, 
decît că este foarte tinără. 
Soluția : tinerii producători de 
filme să aibă controlul total 
asupra propriei lor munci.

întocmai ca o bătrînă și 
nervoasă doamnă, Hollywo- 
odul se teme deodată de tra
fic. Are nevoie de brațe tine
re care să il călăuzească. A- 
ceastă încredere este oarecum 
înduioșătoare, poate ușor ri
dicolă, dar foarte dătătoare de 
speranțe pentru viitorul fil
mului american.

Fiîi

i

Il
UN ȘOFER CU TOANE

Era în ziua de 18 februa
rie, ora 14,30 cînd autobuzul 
nr. 31 HD 1629, condus de 
șoferul Vasile Hogea, trebuia 
să plece din centrul comunei 
Aninoasa spre Petroșani. To
tuși el nu a plecat la timp. 
După ce s-a „asigurat" cu o 
întîrziere destul de bunicică 
a intrat în stația unde aștep
tau foarte mulți călători.

Aglomerația era mare, ast
fel îneît cei care, după se
rioase eforturi au reușit să 
urce totuși în autobuz, stă
teau ca vai de ei. In stația 
Livezeni (Fabrica de produse 
lactate) a urmat un nou „val" 
și cum pe ușa din spate, nu 
mai încăpea un ac, a fost 
„atacată" ușa din față. Cîtă

vreme s-au urcat în special 
fete tinere, șoferul a stat cu
minte pe scaunul său. îndată 
însă ce a apărut și un băiat,

Și pentru a 
e de hotărît în 
ță s-a dat jos, 
nile în buzunar și

demonstra cit 
această priv in
și-a vîrît mîl- 

a început

^me-mnare.
acesta a devenit brusc foarte 
ambițios.

— Dumneata să te cobori !
— Dar pentru ce ? a între

bat respectivul tînăr.
— Pentru că așa vreau eu.
— Ei uite, că pe acest mo

tiv nu vreau să cobor.
— Nu ? 1 Atunci, nici

nu plec din stație.
eu

parte șia se plimba într-o 
alta.

Timpul trecea 
argumente au adus oamenii 
ce se grăbeau, șoferul a ră
mas neclintit, pe poziții. Pînă 
la urmă, tînărul cu pricina 
a socotit că totuși e mai cu
minte să cedeze și amărît, 
■întrucît întîrzia la școală, a 
coborî t.

și oricîte

■ ■■

re 
în- 
din 

ca

Dar incidentul nu s-a 
zolvat. Au fost necesare 
că stăruinți și rugăminți 
partea călătorilor pentru 
șoferului să-i treacă bosum-
flarea și să se lase convins. 
Cu aceste peripeții, autobu
zul a ajuns în sfîrșit la desti
nație. Și iată că tot la „desti
nație" a ajuns și fapta șoferu
lui despre care am aflat că-1 
cheamă Vasile Hogea pe care 
o supunem judecății celor în 
drept de a aplica tratamen
tul cuvenit unor astfel de ma
nifestări.

Nu mai considerăm util să 
menționăm că respectivul 
tratament e necesar să-1 cu
noaștem și noi.

C. H.
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Însemnare

ZILEI

Excepfie de
am constatat destule neajunsuri 
de tot fetol. Dar acum nu vom 
insista asupra lor. Ne vom re
feri doar la reversul monedei. 
La faptul că și în aceste unități 
se poate lucra bine, îneît cum
părătorii să fie mulțumiți. Să 
aducem in prim-plan un alt 
exemplu : tot o unitate alimen
tară : nr. 51 Paroșeni.

Am intrat în acest magazin, 
condus de trei ani de către 
Lucica Aron, în urmă cu câteva 
zile. Se apropia ora închiderii. 
Bar vînzătoarele nu se grăbeau, 
ca în alte părți, să-și numere 
surplusul și să pună lacătul pe 
ușă. Dimpotrivă, făceau cură
țenie — curățenie care, de alt
fel, domnește in tot timpul a- 

, aranjau mărfurile in

o generală HIBăla■■■■II ■■■■■■■■■■■■■■■

T V Ediția a IV-a. Concurs : 
Miki Dee — Anglia, 
Zsuzsa Koncz — Un
garia, Maria Valejo — 
Portugalia, Dickie Rock 
— Irlanda, Chris Ek- 
land — Austria, Ruxan- 
dra Ghiață — România, 
Jan Hyland — Norve
gia, Lee Lavei — Fin
landa, Saska Petkovska 
— Bulgaria.

21,10 Drumurile — reportaj. 
21,30 Partea a Il-a a Con

cursului și festivalului
internațional „Cerbul de g 
aur". Recital Enrico g 
Macias.

22,35 Telejurnalul de noapte. 4

Se vehiculează de multă vre
me — și nu fără temei — ideea 
că unitățile comerciale perife
rice sînt mai puțin îngrijite și 
mai slab aprovizionate 
ceSe de la centru, 
adevăr în această 
Citeva cazuri însă 
gula. In cartierul 
Lupeni există o unitate alimen
tară foarte bine pusă la punct; 
atît în privința spațiului, a bu
nei aprovizionări, a «rdinei și 
curățeniei, a solicitudinii vân
zătoarelor. Gestionara magazi
nului, Catalina Radu, este ne
înduplecată cu tot ceea ce ar 
putea leza legile comerțului 
nostru socialist.

Am trecut și prin alte uni
tăți comerciale periferice.

decît 
Există mult 

afirmație, 
infirmă re- 
Ștefan din

rafturi, pregăteau locul de 
n ncă țcum se spune) pen
tru după-amiaza. O unitate nu 
p.ea extinsă ca spațiu, dar 
plăcut compartimentată, bine 
a; rovizâunată, cu grijă gospodă
rită. Totul respiră curățenie și 
bun gust. Vînzătoarele tanț a- 
mabile, nu reped cumpărătorii, 
iar gestionara aleargă neobosi
tă după mărfuri, pentru ca lo
cuitorii cartierului Sohodol, 
toți clienții magazinului să nu 
ducă lipsă de nimic. Ne am 
aruncat ochii in condica de 
sugestii și reclamații. Din 12 
ianuarie 1970, cînd cineva a 
scris ceva aproape indescifra
bil, nimeni n-a mai deschis a- 
ceastă condică — deși se află 
la vedere si Ia indemîna oricui.

a

părinților" 
din două 
persoane, 
de la a-

U.LJ.M.P. — secția moclela- 
rie. Strungarul în lucru Da
niel FoJoveghe executând di
verse piese.

s-a 
nu-
La
co
te-

tism, ciclism.

care
32
luni 
nu s-a intere- 
copilului.

Și încă o indiscreție profe
sională. La un magazin alimen
tar din Vulcan (nu-1 numim 
acum dar Ia proxima ocazie o 
vom face), două din cele cinci 
cîntare „Balanța* Sibiu încep 
măsurătoarea de la 5 și 10 
grame. La unitatea nr. 51 Pa- 
roșeni cin tar de încep — cum 
este normal — de ia zero. Ma
gazinul este bun, căutat.

Iată dar încă o excepție de 
la regula generală. Ea se da- 
torește oamenilor, personalului 
unității. Atît gestionarei Lucica 
Aroa, dar și celorlalte lucră
toare

8

8
8
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din magazin.
asemenea „excepții" mai

8 
a

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

18.30 Poșta Ex-Terra.
18,40 Romanțe și muzică 

populară.
18,50 România ’71. Azi — ju

dețul Vîlcea.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Concursul și festivalul 

internațional „Cerbul de 
aur" Brașov — România.

8
8
8
8
8

a

8
8
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O preocupare deosebită e acordată, la mina Paroșeni, 
activității de prevenire a abaterilor de la normele de pro
tecție a muncii. Astfel, prin intermediul stației de radiofi- 
care a minei, dotată cu peste 40 de difuzoare, sînt prelucrate 
în cadrul emisiunii „Norma zilei" numeroase cazuri de aba
teri săvîrșite în cele mai diferite ipostaze. Din emisiunea 
transmisă în data de luni, 1 martie, am reținut relatările 
minuțioase despre abaterea săvîrșită de minerii Constantin 
Pîșleag, lacob Birta, Grigore Anastasdiu și Ilie Filiehe, 
de la abatajul frontal nr. 6 157, sectorul II, care au oprit 
instalația de ventilare pentru a nu fi deranjați de zgomotul 
ei. Ca urmare a acestei imprudențe, in galerie s-a acumulat 
un procent periculos de metan. Faptele au fost depistate la 
timp de către măsurătorul de gaze Wilhelm Miclea, astfel 
îneît a fost posibilă evitarea producerii unui accident. Popu
larizarea cazului și prin intermediul stației de radioficare a 
constituit o măsură în plus, deosebit de utilă, de educare a 
salariaților în spiritul respectării eu strictețe a normelor de 
protecție a muncii.

Despre emisiunea „Norma zilei" ne-a vorbit în cîteva 
cuvinte ing. Nicolac Bucur, secretarul comitetului de partid 
al exploatării, șeful serviciului aeraj :

— Primele ediții ale emisiunii noastre de prevenire 
abaterilor pe linie de N.T.S au fost transmise în Juna no
iembrie a anului trecut. De atunci eficiența emisiunii se 
face resimțită cu fiecare zi. In lunile ianuarie și februarie 
1971 numărul de accidente și abateri este cu mult scăzut 
celui înregistrat în aceleași luni ale anului trecut".

■ „Norma zilei" se dovedește, deci, o utilă și inspirată 
metodă de educație a salariaților, de întronare a unei dis
cipline ferme la fiecare loc de muncă în subteran.

I. MUSTAȚĂ

Duiriitru GHEONEA

SPORT • SPORT • SPORT
CUPA COMERȚULUI"

Au început întrecerile ediției 
a IV-a a „Cupei comerțului''. 
Tn faza de iarnă se vor consu
ma întîlnirile la popice și șah, 
urmînd ca faza de vară să con
tinue cu disciplinele caracteris
tice sezxinului. f~’ * 
dată, rivalitatea 
tre selecționatele 
I.R.I.C.

Iată rezultatele t 
palidele 'disputate :

POPICE
Echipele au fost formate 

cîte patru jucători, fiecare lan- 
sînd cîte 40 de bile mixte. A- 
rena de disputare a întrecerilor

Și de această 
continuă 
T.A.P.L.

în-
ȘÎ

obținute în

din

— Minerul Anin-oasa. Clasamen
tul primelor trei locuri arată 
astfel : 1) T.R.I.C. — 467 p.d.; 
2) I.C.R.M. — 453 p. d..; 3)
T.A.P.L. — 447 p.d. La indivi
dual, cele mai bune rezultate 
le-au obținut Octavian Petruș 
(I.R.I.C.), Mihai Bucevschi 
(T.A.P.L.) si Emilian Neagoe 
(LC...R.M.).

ȘAH
întrecerea șahiștilor s-a dis

cutat între reprezentativele 
l.MJP.P., T.A.PX., C.L.F. și 
I.R.I.C. întrecerile s-au dispu
tat sistem turneu, fiecare echipă 
fiind formată din cîte patru

u

T
0

.... .

CUPA MINER

jucători. Rezultatele 1 I.R.IC.— 
I.M.P.P3-0; T.A.P.L.—I.M.P.P.
2-0 (s-au disputat doar două 
partide) ; I.R.I.C. — C.L.F. 2-0 
(de asemenea, s-au disputaț 
doar două partide); I.R.I.C — 
T.A.P.L. 1-1 (două partide au 
rămas restanță) ; T.A.P.L. — 
C.L.F. 1/2 — 1/2; I.M.P.P, — 
C.I..F. 1-0, O comportare mai 
bună au 
(I.R.I.C.), 
(T.A.P.L., 
(I.M.P.P.)
(C.L.F ). întrecerile continuă vi
neri la Casa de cultură din 
Petroșani.

U L U 1“

avut-o Eugen Șine
Constantin Jusa.ru 
Gheorghe Bota 

și Axente Ropan

Mama — primul cuvînt pe 
care-l rostim in viață, cuvînt 
cu o puternică rezonanță în 
adîncurile ființei umane, ne 
produce întotdeauna dragi a- 
duceri aminte despre anii co
pilăriei. Imaginea pe care a 
păstrăm cu toții mamelor 
noastre întruchipează nemăr
ginita bunătate sufletească, 
nenumărate sacrificii, per
manentele renunțări .în atîtea 
și atitea nopți de veghe la că
pătâiul nostru. Inspirați din 
aceste sacrificii și renunțări, 
poeții și compozitorii au de
dicat mamelor, de-a lungul 
anilor, cele mai frumoase ver
suri, cele mai duioase melo
dii in semn de adîncă recunoș
tință și venerație.

De la primele cuvinte și 
primii pași, pînă la maturita
tea deiplină .mamele lânt ace
lea care ne învață cum să 
trăim, să ne 'păzim, de. joc și 
frig, cum să ne comportăm in 
societate. Se bucură o dată 
cu noi de primele note obți
nute pe băncile școlii. Trăiesc 
o dată cu noi emoțiile marilor 
confruntări, ale primelor în
cercări de afirmare a persona
lității noastre, ne însoțesc 
apoi .cu gîndul — uneori de 
Ia idepărtări care nu reușesc 
să le stingă dragostea ce ne-o 
poartă — în încercările noas
tre de consolidare a noi fa
milii. Aceasta e imaginea pe

care o purtăm cu totii ma
melor noastre, imagine la care 
am recurs mimai pentru- ca, 
prin puterea exemplului, .să 
scoatem la iveală excepțiile 
— care, confirmînd regula — 
nu lipsesc nici din ceea ce 
poate fi numit domeniul vie
ții familiale.

ELISABETA T. din Bani
ța și-a abandonat < opilul in

ABANDONUL, 
o gravă 

încălcare a 
îndatoririlor

civice
virstă de un an și patru luni, 
lăsîndu-l in seama
— familie în 
sălarii trăiesc 
In mai multe 
bandon, mama 
sat de soarta 
interesat în schimb de 
mosfera localurilor de 
me.ntație publică pe care 
frecventat tot mai des, 
compania unor curtezani 
mult sau mai puțin cunoscuț.i.

MARIA C. din Petroșani, în 
ziua de 15 august 1970, și-a

- părăsit cei doi copii, în vîr- 
stă de 3., respectiv, 9 ani. l-a 
părăsit, lăsindu-i pur și sim-

,S-<a 
at- 

ali- 
le-a 

in 
mai

De la locul 
mama a ple- 
concubinul ei.
soțului,

piu in stradă, 
„abandonului", 
cat însoțită de 
La insistențele 
înapoiat în familie dar 
mai pentru puțin timp, 
citeva zile, scena jiărăsirii 
piilor in plină stradă s-a 
petat. Fapt curios, con.ubinul 
insistă să •se reîntoarcă intre 
copii, dar „mama" refută !

SILVIA B. și ANA am
bele din Petroșani, și-au pără
sit și ele, fără scrupule, co
piii. Unul dintre copii e in 
virstă de .7 luni. A fost nevoie 
de intervenția organelor de 
miliție pentru a le determina 
să revină la îndatoririle lor 
de mame.

Iată deci citeva amare exem
ple de mame fără suflet, ci- 
teifa excepții din acelea care 
se "afla la antipodul imaginii 
la care am recurs in primele 
rînduri. Mame care au pre
ferat mina unor donjuani oca
zionali, abdicînd de la înda
toririle familiale, abandonîn- 
du-și copiii cu mai multă u- 
șurință decît atunci cînd iți 
lași o valiză la biroul de ba
gaje. Probabil, cîndva, ele 
vor fi judecate de propriii lor 
copii. Pînă atunci toate aceste 
excepții vor fi judecate de 
legile societății noastre, de în
treaga opinie publică.

Horia NELEGA 
procuror
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Aflată la cea de-a 4-a ediție, 
competiția sportivă dotată cu 
„Cupa minerului* se dispută 
la 11 discipline sportive pe ce
le două faze : de iarnă (șah, 
tenis, popice) și de vară (atle- 

fotbal, motoci- 
clism. turism, tir, volei, 
distractive). La întreceri 
cipă selecționatele a 20 
cate, care-șj vor disputa 
tatea pe cîte cinci grupe 
tru echipe, sistem turneu urmînd

jo'tiri 
parti- 
sindi- 
întîie- 
a pa-

ca primele două echipe din fie
care grupă să se califice pen
tru etapa municipală. "

Iată primele rezultate înre
gistrate :

ȘAH
In prima grupă s-au întîlnit 

echipele B.A.T., Preparația Pe
trila, Minerul Aninoasa, T.C. 
M.M. Petroșani: B.A.T. — Pre
parați» Petrila 2-3, T.C.M.M. — 
Minerul Aninoasa 2-1, B.A.T. 
— Minerul Aninoasa 1-2, B.A.T.

POPICE •

— T.C.M.M. 2-2. 
restante se 
la Casa de 
șani.

POPICE 
întâlnirea 

putat pe arena Jiul Petrila un
de s-au întîlnit echipele minei 
și preparației din localitate. A 
cîștigat prima formație cu re
zultatul de 1284 p.d. — 1 232 
p.d. calificîndu-se pentru etapa 
municipală.

întrecerile 
vor disputa vineri 
cultură din Petro-

popicarilor s-a dis-

JIUL PETRILA
A doua etapă a returului 

campionatului municipal de 
pop’ce a opus formațiile Jiul 
Petrila — Minerul Petroșani 
(pe arena din Petrila) și Pa- 
rîngul Lonea — Minerul Vulcan 
(pe arena din Lonea). Spre sur- ' 
prinderea generală, Jiul Petrila 
a cedat pe propriul teren în 
fața partenerei sale de între
cere cu 4 847 p.d. la 4 855 p.d., 
adică Minerul Petroșani a cîș- 
tigat cu 8 popice diferență.

la prima înfrîngere
Infrîngerea echipei petrile- 

ne. care din 7 partide disputa
te a obținut tot atîtea victorii, 
se pune pe seama desconside
rării adversarului, nemobilizării 
pentru obținerea unor rezultate 
superioare. Jucătorii nu alcă
tuiesc o farmație omogenă, nu 
se pregătesc cu seriozitate, nu 
duc o viață sportivă desăvîr- 
șită, astfel că țelul propus — 
de promovare în divizia A — 
nu va putea fi atins în aseme-

nea condiții. Eforturile care se 
depun din partea consiliului 
asociației sportive trebuie com
pletate cu voința și hotărirea 
fermă ale jucătorilor de a rea
liza ceea ce toți iubitorii jocu
lui cu bila de textolit din Pe
trila așteaptă; calificarea e- 
chipei Jiul în divizia A.

Tn întîlnirea de la Lonea, 
gazdele au învins cu un scor 
limită: 4 717 p.d. — 4 700 p.d.

S. BALO!

SCHI

Etapa pe minister 
școlilor profesionale 

în masivul Paring
zilele de 28 februarie șiIn

1 martie, pe pîrtiile din masi
vul Paring s-au desfășurat în-

ITINERAR BELGIAN
(Urmare din pag. 1)

în
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Bruges... Cronicile scrise a- 
yunse pînă la noi îl infățișea- 
3ă, intre anii 1000 și 1400, ca 
unul din cele mai mari orașe 
flamande. Ambarcațiuni ușoare 
străbateau canalele, transpor
tând mărfuri și oameni in lo
cuințe înalte și luminoase, con
struite durabil din piatră. Ape
le riului Zwin legau orașul de 
mare. Canalele înecate in ver
deața unor veri dulci constituiau 
atunci „șoselele" unui burg fe
ricit. Din calele vaselor eray 
descărcate mirodenii din 
depărtata Indie, blănuri
Rusia, mătăsuri din țările Ori
entului. In secolul XV, Bruges 
număra nu mai puțin de 
150 01)0 locuitori, iar ila cheiuri
le portului maritim acostau nu 
mai puțin de 150 nave. Dar un 
destin nemilos s-a abătut asu
pra acestui otoș al comerțului, 
nteservilor ți artei. Și acest des
tin s-a numit Nisip. An de an,, 
un mii nisipos a înghițit metru 
cu metru apele Zwinului și, 
încă din secolul 'XVI. Bruges 
începea să devină un oraș din 
care pierise clocotul vieții, un 
oraș-muzeu. In timp ce asupra 
orașului cu canale și verdeață 
se lăsa crepusculul istoriei hui, 
steaua succesului zimbea altei 
așezări flamande, Aniversai, ve 
va deveni prima poartă a Bel
giei spre mare, spre lume.

Dar. din secolele trecute, vor 
rămine pururea mărturiile mei 
măriri exprimate în 
țiUe impozante ale 
de genul exemplarei 
Notre Dame, a cărei 
temelie, fusese, pusă
secolul XII. In pronaosul lă
cașului este așezată o gânditoa
re „Fecioară cu pruncul", ză
mislită pe ipăminturile tfulice. 
de dalta demiurgului Miche.lan- 
gelo. Tot aici odihnesc Maria 
de Bourgogne și soțul ei, fai
mosul Carol 'Temerarul, cel re

constnuc- 
goticului, 

biserici 
piatră de 
încă in

a intrat în istorie prin ascu
țișul săbiei, dar și prin înțelep
ciunea de a fi încurajat arte
le. Artiști ai Flandrei și ai în
tregii lumi, ca Memlinc, Jero- 
nymus Bosch, Jean Van Eyck, 
Gerard David. sânt aid, in 
Bruges, la ei acasă. Muzeul 
Groeninge adăpostește lumea 
mirifică a primitivilor flamanzi. 
Finețea observației, minuțiozi
tatea detaliilor fac din pînzele 
acestor em&nimi creațiile ine- 
galabile ale unui ev-mediu me
morabil prin valorile artistice.

Lîngă Bruges se află o mică 
localitate, Damme, eu numai 
o mie de locuitori. Legenda 
spune că aid s-a născut năs
trușnicul Till Eulenspiege'l, per
sonajul atît de popular, simbol 
al acelui om care întruchipează 
spiritul de libertate și de ne
supunere in fața itmmriei.

Herghelii de nuri se mișcă 
intr-un imens balet pe scena 
apelor Mării Nordului, .preves
tind o păoaie de vară, rece, vio
lentă. TDstenâe, cdl mai mare 
oraș din cele 22 stațiuni ale li
toralului belgian, își „înghite" 
vilegiaturi știi, oferidu-le dis
trării de sezon... ploios : jocuri 
mecanice cu „Luna Park", „Hol
lywood", „Safari", unde ciytigi 
puncte cu ‘bani. Seara se poate 
merge și la cazinoul din Mid- 
delker'ke, un mic colț dintr-un 
Monaco transplantat la Marea 
Nordului. Se. poate merge, aici 
ca și pe riviera franceză, cu 
o singură condiție : să ai foar
te mulți bani în fața ruletei.

Serviciile turistice, foarte ac
tive in ultimii ani in atrage
rea vizitatorilor de peste Cana
lul Mînecii și Atlantic, prezin
tă ingenios, in numeroase re
clame, virtuțile coastei, confor
tul marilor hoteluri sau ale 
bungalo.wurilor americane de 
la Nieuwport. Se construiește 
mult, cu scopul vădit de tran
sformare a litoralului intr-o 
zonă de mare interes turistic,

Centenarele literare se suc
ced : după Claudel (1968) și 
Gide (1969) iată acum Proust 
(1971). Este greu de imaginat 
că un scriitor atît de „mo
dern", prin -sfii, preocupări 
intelectuale și filozofice, a 
trăit în secolul al XIX-lea, pe 
vremea lui Renan, Bourget, 
Anatole France. Noul venit 
avea să facă să renască arta 
romanului, ca și critica lite
rară. Atît structuraliștii, cît 
și psihanaliștii moderni recu-

♦----
Franța, in-

dar, din păcate, aici lingă Marea 
Nordului soarele este mai pu
țin generos decit la Nisa, Can
nes sau Mamaia.

înspre hotarul cu
cepind chiar ide la Middelher- 
ke, rivalul nr. 1 al Ostende-u- 
lui, își etalează plajele pe care 
vintul tăios ridică dune mari 
de nisip. Din loc in loc, blocuri 
haotice de beton, înfipte adine 
în terenul nisipos, contrastează 
cu geometria ordonată a con
strucțiilor ridicate in anii post
belici. Iți amintești, privind res
turile de cazemate, că de aici 
pînă în Normandia 
hitleriștii încercaseră 
cu un sfert de veac 
soartei. Citeva bucăți 
presărate pe o plajă
oferă o lecție dramatică de is
torie contemporană.

franceză 
in urmă 

să reziste 
de beton 
a lumii

E
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Stroie, I. Caraiman, C. Le
pădata, I. Chiriță, prin iscu
sința în condueea-ea utilaje
lor, a buldozeristului C. 
Hiiîtter, excavatoristului I. 
Șteț, mecanicului de moto- 
compresoare I. Ciucă și me
canicului atelierului mobil O. 
Groza, a fost executat un im
portant volum de lucrări de 
terasamente și derocări pe 
tronsoanele noilor drumuri 
auto. Astfel Ia drumul auto 
Valea de Brazi s-a înaintat 
în februarie cu lucrările 1 
km, la cel de Ia Ga'Ibina 1,2 
km, Bîrlogul mic și Roșia cîte 
0,7 km, la Pîrîul Paringului 
0,6 km iar la Pietrele — Ha
țeg 0,8 km.

NOTA

trece timpul!
în 

ex-

IUI

—4—

ii
nosc în el pe unul (lin pre
cursorii lor.

Comemorarea împlinirii a 
unui secol de Ia nașterea lui 
Proust prilejuiește o serie 
de manifestări închinate me
moriei marelui scriitor-filo- 
zof. „Societatea prietenilor lui 
Proust" a creat un comitet 
pus sub patronajul președin
telui Franței, Georges Pompi
dou.

in cadrul programului ela
borat in vederea organizării 
de 
se 
ce 
de
luna mai va fi deschisă, la 
muzeul Jacquemart-Andre, o 
expoziție. De asemenea, Co
media Franceză va organiza 
o seară literară consacrată 
lui Marcel Proust și se va 
bate o medalie cu prilejul 
centenarului.

manifestări comemorative 
înscrie și ședința solemnă 
va avea loc la College 
France, în luna iulie. In

Am văzut, nu de mult, 
holul Casei de cultură o 
poziție pe cît de interesantă, 
pe atît de provocatoare de op
timism în ceea ce privește vi
itorul , urbanistic al orașului 
Petroșâni. Fiecare proiect — 
premiat sau nu —- vorbea 
plastic, prin fantezia îndrăz
neață .a liniilor geometrice, de 
o configurație edilitară, firesc 
reclamată de centrul adminis
trativ .al străvechiului 
carbonifer de pe cele 
Jiuri.

...Dar pînă cînd va 
viață unul din acele 
arhitecturale va mai trece timp, 
și e normal. Insă nu ne vom 
da seama, deoarece, în fiecare 
an, palmele aspre, dar .price
pute, ale constructorilor vor 
aura pentru scormonitorii „di
amantului negru" apartamen
te. tăeașe ele cultură... De ce 
oare astfel de noi clădiri nu 
se pot imprejmui peste tot cu 
frumosul de care interioarele 
lor nu-s de loc lipsite ?

Priviți la linia modernă a 
ultimului bloc turn de pe Re
publicii și-apoi coborîți-vâ o- 
chii spre pămîntul din cane 
țîșnește spre înalt 1 Vă miră 
antinomia existentă. născută 
grație... „pitorescului" porțiunii 
întinse de la ieșirea din bloc 
pînă la șosea. O... contempli 
și ai o senzație de lehamite, 
alimentată de mormanele de 
bolovani care domină autoritar 
băltoacele și noroiul frămîntat 
zilnic de pantofi și pneuri.

...Pe aici, pe această fîșie ca
re întîlnește strada principală, 
își poartă pașii locuitorii celor 
zece etaje, mergînd spre lo
curile de muncă... Imaginile a- 
cestui peisaj... lacustru umplu 
și privirile liceenilor aflați în 
drumul lor spre școala ce-i aș
teaptă cu săli inundate de lu
mină... Oricîtă bună dispoziție 
ți-ar insufla tinerețea, nu-i oare 
bucuria lăuntrică eclipsată par
țial de „priveliștea" aceasta 
care s-a născut și trăiește prin

nefericitul concurs al indife
renței și pasivității celor direct 
răspunzători de chipul orașu
lui ?!? Și cînd te gîndești că 
s-au scurs mai bine de doi ani... 
Doamne, ce repede mai trece 
timpul !...

M. MUNTEANU

trecerile etapei pe minister a 
școlilor profesionale din cadrul 
Ministerului minelor și geo
logiei. S-au întrecut 37 de con- 
curenți, reprezentînd școlile 
profesionale din Petroșani, Lu- 
peni, Baia Mare, -Cîmpulung 
Muscel. Gurabarza și Bălan. 
Comportîndu-se excelent, elevii 
Școlii profesionale Petroșani au 
cucerit 3 din cele 4 titluri pu
se în joc, calificîndu-se pentru 
etapa inter-ministere.

lată-i pe primii trei clasați 
în ordinea probelor: Slalom 
special : 1. Vasile Coman, Pe
troșani ; 2. Anton Sos; 3.
Cristian Pavlicek, ambii din 
Lupeni. Slalom uriaș: 1. Va
sile Coman ; 2. Ludovic Ma- 
tius. Petroșani ; 3. Carol Feher, 
Luoeni. 10 km fond; 1. Ștefan 
Szitaș, Petroșani ; 2. Eugen 
Gherman, Baia Mare ; 3.
Gheorghe Iglozan, Lupeni. Șta
feta 3X5 km : 1. Baia Mare ; 
2. Lupeni ; 3. Cîmpulung Mus
cel.

Comisia de. turism pentru 
tineret de pe lîngă 
municipal Petroșani 
în colaborare cu filiala din 
Petroșani a O.N.T., organi
zează în data de 28 martie 
a.c. o excursie cu trenul la 
București. In dimineața zilei 
de 28 martie, excursioniștii 
vor vizita Muzeul de istorie 
a partidului, a mișcării revo
luționare și democratice din 
România, Muzeul militar cen
tral și alte obiective indus
triale ale capitalei. In după- 
amiaza aceleiași zile va fi vi
zionat meciul de fotbal 
STEAUA — JIUL.

Costul excursiei este de 
90 de lei, cuprinzând trans
portul dus și 
rea muzeelor 
de fotbal.

înscrieri se 
data de 15 martie la comite
tele municipale și orășenești 
ale U.T.C.

Comitetul
al U.T.G.

întors, viziona
și a întîlnirii

primesc pînă la

B. STAICU

bazin 
două

prinde 
gânduri

organizează CONCURS
pentru ocuparea următoarelor posturi vacante :

• Maistru
• Maistru
• Maistru
• Maistru
• Maistru

subteran

minier
aeraj
transport subteran 
electrician subteran 
principal electromecanic

Concursul se va ține în ziua de 12 martie 1971, la ora 10. La concurs 
pot participa și angajați ai altor unități care îndeplinesc condițiile cerute de 
nomenclator. Actele pentru concurs se vor depune pînă în preziua con
cursului.

Informații suplimentare se pot obține la biroul 
ploatării.

personal al ex-

Jusa.ru
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Vizita tovarășilor
G. Husak și V. Bilak w

*q
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R.S. Cehoslovacă, dintre P.C.R. 
și P.C. din Cehoslovacia, pe 
baza principiilor marxism-len.- 
nismului și internaționalismu
lui socialist.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de păreri asupra unor 
probleme actuale ale situației 
internaționale și ale mișcării 
comuniste și muncitorești.

O atenție deosebită a fost 
acordată problemelor securită
ții europene, subliniindu-se 
necesitatea de a se depune în 
continuare eforturi pentru nor
malizarea relațiilor și extinde
rea colaborării între statele 
europene, pentru realizarea 
unui sistem eficient de 
securitate pe continent.
In prezent trebuie acționat cu 
fermitate’ și făcut totul pentru 
a se trece neîntîrziat la o nouă 
fază, mai activă, prin reuniuni 
multilaterale, în vederea acce
lerării pregătirii directe și con
vocării Conferinței generale eu
ropene a statelor.

A fost 
rea față 
boiului în 
stituie un
veranitatea și securitatea popoa
relor din această regiune, un 
pericol serios pentru pacea lu
mii. Părțile și-au reafirmat so
lidaritatea cu lupta dreaptă a 
popoarelor vietnamez, cambod
gian și laoțian împotriva in
tervenției străine, s-au pronun
țat pentru încetarea imediată 
a acțiunilor agresive ale S.U.A., 
pentru retragerea trupelor ame
ricane din Vietnam și din în
treaga Peninsulă indochineză,

exprimată îngrijora- 
de escaladarea răz- 
Indochina, care con- 
atentat grav la su-

pentru respectarea libertății, in
tegrității1 teritoriale și indepen
denței naționale, a dreptului 
sacru al acestor popoare de a-și 
hotărî singure, fără amestec din 
afară, destinele, în conformita
te cu voința și aspirațiile lor 
naționale.

In legătură cu situația din 
Orientul Apropiat, a fost rele
vată importanța soluționării pe 
cale politică a conflictului, pe 
baza Rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967, 
subliniindu-se necesitatea retra
gerii trupelor israeliene din te
ritoriile arabe ocupate, asigu
rării independenței și integrității 
teritoriale a tuturor statelor 
din zonă, reglementării proble
mei populației palestiniene în 
conformitate cu dreptul său la 
autodeterminare.

In convorbiri a fost exprima
tă hotărîrea celor două partide 
de a milita consecvent pentru 
restabilirea și întărirea unității 
și coeziunii mișcării comuniste 
și muncitorești 
întemeiată pe 
mul socialist, respectarea in
dependenței, egalității în drep
turi, stimei și respectului reci
proc, pentru întărirea solida
rității tuturor forțelor revolu
ționare, democratice și antiim- 
perialiste din întreaga lume.

Tovarășul Gustav Husak a 
invitat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să facă o vizită în 
Repubjica Socialistă Cehoslova
că. Invitația a fost acceptată.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă sinceră, tovă
rășească.

internaționale, 
internaționalis-

★
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PREZENTE
ROMÂNEȘTI

LONDRA 3. — Corespon
dentul Agerpres, Nicolae 
Plopeanu, transmite 1 Minis
trul învățămîntului al Repu
blicii Socialiste România, 
Mircea Malița, care face o 
vizită oficială în Anglia, s-a 
întîlnit marți cu secretarul 
de stat pentru educație și 
știință, Margaret Thatcher.

In aceeași zi, ministrul în
vățămîntului al Republicii 
Socialiste România a vizitat 
unele institute de învățămînt 
superior din Londra.

★

Mircea Bălănescu, a făcut o 
vizită în acest oraș.

Ambasadorul român a făcut 
o expunere în fața membri
lor clubului „Rotary" asupra 
evoluției României după cel 
de-al doilea război mondial 
pe plan politic, economic, 
cultural-științific și social, 
precum și despre principiile 
politicii externe a României și 
poziția sa față de principalele 
probleme internaționale. In 
cadrul întîlnirii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă prie
tenească, a fost prezentat fil
mul „România — orizont 69".

a
B
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Ședinja Comitetului
miniștrilor apărării

■ jărilor participante
la Tratatul

de la Varșovia
zilele de 2 și 3 martie 
s-a desfășurat Ia Buda-

i'

Prezidiului
U. 0. I.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, a oferit, mier
curi, un dejun în cinstea tova
rășilor Gustav Husak, prim-se- 
cretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Ce
hoslovacia, și Vasil Bilak, mem
bru al Prezidiului, secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslova
cia.

La dejun au luat parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
Paul Niculescu-Mizil, Dumitru

Popa, Dumitru Popescu, ieonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Ion 
Pățan, Vasile Vlad, Ion Flo- 
rescu, Nicolae Ionescu.

Au participat, de asemenea. 
Miroslav Sulek, ambasadorul 
Republicii Socialiste Cehoslova
ce la București și membri ai 
ambasadei.

In timpul dejunului tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Gustav 
Husak au rostit toasturi.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

a
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In seara zilei de 3 martie to
varășii Gustav Husak și Vasil 
Bilak au părăsit 
dreptîndu-se spre

La aeroportul 
peții cehoslovaci 
duși de tovarășii 
Ceaușescu, Paul Niculescu-Mizil,

Capitala, în- 
patrie.
Otopeni, oas- 
au fost con- 

Nicolae

★
Vasile Vlad, membru supleant 
al C.C. -al P.C.R., șeful secției 
relații externe a C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

Au fost de față Miroslav 
Sulek, ambasadorul Republicii 
Socialiste Cehoslovace la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

a 
B
B
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BEIRUT 3 (Agerpres). 
Petru Burlacu, adjunct 
ministrului afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste 
România, a sosit la Beirut, 
venind' de la Bagdad.

Petru Burlacu a făcut o 
vizită ministrului libanez al 
economiei naționale și al tu
rismului, dr. Saab Jaroudi. 
Cu acest prilej, au avut loc 
discuții referitoare la ansam
blul relațiilor economice bi
laterale și posibilitățile lor 
de dezvoltare. Cei doi mi
niștri și-au exprimat satisfac
ția pentru rezultatele obținu
te în domeniul colaborării 
economice și dorința celor 
două părți de a acționa pen
tru dezvoltarea și diversifica
rea lor, în folosul ambelor 
țări.

al
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TUNIS 3 (Agerpres). — Mi
nistrul justiției al României, 
Teodor Vasiliu, a sosit la Tu
nis. La 2 martie, el a avut 
convorbiri cu ministrul tuni
sian al justiției, Mohamed 
Fitouri, și a vizitat o serie 
de instituții judecătorești din 
tara gazdă.

★

HELSINKI 3 (Agerpres). — 
La invitația primăriei orașu
lui Kouvola și a conducerii 
clubului „Rotary", ambasado
rul României în Finlanda, dr.

Coresponden- 
Ștefan Deju, 
cadrul unei 

a avut loc la

BERLIN 3. — 
tul Agerpres, 
transmite : In 
convorbiri care 
Ambasada Republicii Socia
liste România din Berlin, Ion 
Cîmpeanu, consilier econo
mic al ambasadei, șeful agen
ției economice, a informat pe 
reprezentanți ai presei R. D. 
Germane despre participarea 
României la ediția de primă
vară a Tîrgului de la Leipzig. 
El a vorbit despre realizările 
obținute în domeniul econo
mic de țara noastră, dezvol
tarea relațiilor de colaborare 
dintre România și R.D.G., 
prezentînd, totodată, produ
sele ce vor fi expuse la tîrg 
de întreprinderile românești 
de comerț exterior.

★

B
B

B 
BBERLIN 3. — Coresponden

tul Agerpres, Ștefan Deju, 
transmite : „Capriccio Rou- 
main“ este titlul unui volum 
care a apărut recent în li
brăriile din R.D.G., cuprin- 
zînd lucrări a 18 caricatu- 
riști români. Editat în cola
borare de editurile „Meridia
ne" din București și „Eulen- 
spiegel" din Berlin, volumul 
reproduce, printre altele, lu
crări de Cik Damadian, Ion 
Popescu-Gopo și Eugen Taru. 
Sînt publicate, de asemenea, 
scurte biografii ale semnata- ri 
rilor lucrărilor.

■ B
B
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In 
1971 
pesta ședința Comitetului mi
niștrilor apărării ai statelor 
participante Ia Tratatul de la 
Varșovia.

La lucrările comitetului au 
luat parte miniștrii apărării, 
Comandantul Suprem și șeful 
Statului major al forțelor ar
mate unite.

Ședința a examinat proble
ma perfecționării infrastructu
rii armatelor statelor partici
pante la Tratatul de la Varșo
via.

Participanții la ședință au 
considerat indicat să adopte mă
surile necesare pentru dezvol
tarea pe mai departe a siste
mului de transmisiuni și a 
mijloacelor de conducere. Co-

mitetul miniștrilor apărării a 
ascultat, de asemenea, rapor
tul cu privire la perspectivele 
dezvoltării trupelor și flotelor 
statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia.

Luind în considerație întări
rea neîntreruptă a blocului 
gresiv N.A.T.O. participanții 
ședință au ajuns la concluzia 
supra necesității de a întări 
în viitor armatele statelor par
ticipante la Tratatul de la Var
șovia și de a le înzestra cu ar
mament și tehnică modernă.

In problemele dezbătute 
fost adoptate hotărîri puse 
acord.

Ședința a fost prezidată 
ministrul apărării al Republicii 
Populare Ungare, general colo
nel Lajos Czinege.
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BELGRAD 3 — Corespon
dentul Agerpres, George Io
nescu, transmite : La Bel
grad a avut loc o ședință a 
Prezidiului 
niștilor din 
a dezbătut 
damentelor

In raportul prezentat 
marginea acestui 
Edvard Kardeli, membru al 
Biroului Executiv al Prezi
diului U.C.I., a subliniat că 
acesta constituie platforma 
înnoită a frăției unității și 
egalității în drepturi a po
poarelor Iugoslaviei.

Detschizînd dezbaterile, 
președintele Iosip Broz Tito 
a reliefat că tot ce se refe
ră la programul de ■ stabili
zare în industrie trebuie să 
fie rezolvat urgent, deoare
ce problemele din acest do
meniu nu suferă amînare. 
Trebuie să se permită in
dustriei să se organizeze cît 
mai curînd posibil în spiri
tul proiectelor de amenda
mente la Constituție. Iosip 
Broz Tito a declarat că a- 
mendamentelfâ economice 
sînt enunțate în mod cores
punzător, dar că din dezba
teri ar putea să rezulte une
le propuneri utile.

Uniunii Comu- 
Iugoslavia, care 
proiectul amen- 
la Constituție.

pe 
proiect,

Navigația în pericol!
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SITUAȚIA DIN COLUMBIA
BOGOTA 3 (Agerpres). 

Climatul social-politic din Co
lumbia a continuat să se dete
rioreze după instituirea, săptă
mîna trecută, a stării excep
ționale. Luni și marți s-au 
produs noi incidente între po
liție și participanții la demon
strațiile antiguvernamentale, 
care au avut loc la Bogota și 
în mai multe orașe de provin
cie. In capitala „țârii, mii de 
persoane au participat la un 
impresionant miting organizat 
în „Parcul Independenței" în 
semn de protest față de bruta
litățile comise de poliție îm-

potriva manifestanților din o- 
rașul Caii, unde au fost uciși 
15 demonstranți.

Demonstrații similare au a- 
vut loc în orașele Palmiri, Me
dellin și Popayan. In orașul 
Caii, unde au început săptă
mîna trecută incidentele, arma
ta a preluat controlul, instau- 
rînd „starea de asediu". Cursu
rile facultăților și școlilor 
fost întrerupte. Peste 150 
persoane au fost arestate.

Intre timp, nemulțumirea
generalizează. Sindicatele mun
citorilor protestează împotriva

au 
de

se

politicii economice a guvernu
lui și a creșterii costului vieții.

Organizațiile studențești au 
chemat la o mobilizare genera
lă în toate universitățile și șco
lile pentru joi. O grevă gene
rală a fost proiectată în întrea
ga țară pentru săptămîna vi
itoare. O puternică agitație 
continuă să domnească și în 
rîndurile populației rurale. Mii 
de țărani, nemulțumiți de fap
tul că autoritățile de la Bogota 
nu grăbesc aplicarea reformei 
agrare, au ocupat cu forța pă- 
mînturile unor latifundiari.

Claude Fly a fosi eliberat i

LONDRA 3 (Agerpres). — 
Pericolul unei „maree negre" 
amenință din nou coastele 
engleze ale Canalului Mîne- 
cii, în urma eșuării 
rului, sub pavilion 
„Trinity Navigator" 
piere de Torquay 
Vasul, care venea din Gol
ful Persic cu destinația Rot
terdam, transporta 17 000 to
ne de petrol brut.

Acesta nu este însă unicul 
pericol pe care îl prezintă 
nava eșuată. Intrucit în zo
na respectivă au naufragiat 
de curînd alte 
se poate trage 
însuși procesul 
este periclitat, 
tei probleme s-a oprit și gu
vernul britanic. Anthony 
Grant, subsecretar de stat Ia 
Ministerul Comerțului și in
dustriei, a declarat în Came
ra Comunelor că guvernul 
examinează măsurile ce tre
buie luate de urgență în 
scopul înlăturării riscurilor 
de ciocnire a navelor cu di
ferite fragmente ale epave
lor aflate în Canal.
— a spus el — că acțiunile 
întreprinse pînă acum, cum 
sînt 
duri 
locul 
terea 
tervale regulate, prin 
navele sînt avertizate de e- 
xistența epavelor, nu sînt e- 
ficiente.

petrolie- 
liberian, 

în apro- 
(Devon).

trei vapoare, 
concluzia că 
de navigație 

Asupra aces-

Se pare

instalarea de geaman- 
și faruri plutitoare la 
naufragiului, transmi- 
de mesaje radio la in- 

care

Pe scurt

morți și răniți.

® Postul de 
deo a anunțat 
cursul nopții, a 
merican Claude

©■ Un puternic cutremur a 
avut loc marți seara în împre-

august 1970, de membrii orga
nizației ilegale „Tupamaros".

Claude Fly, în vîrstă de 64 
de ani, a fost internat într-un

radio Montevi- 
eliberarea, în 

consilierului a- 
Fly, răpit la 7

contract privind livră- 
energie electrică din 
Sovietică în Cehoslo- 
anul 1971 și în viito-

® La Bruxelles au început 
marți convorbiri exploratorii în
tre Comisia C.E.E. și Cipru în 
vederea asocierii acestuia din 
urmă la Piața comună. *

vești iii\ m din Pakistan
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3 (Agerpres). — 
cubaneză Orien-

1,5 milioane tone, 
de fibre sintetice 

de 2,4 ori, iar cea 
sintetice de 40 de

pentru 
pentru 

provin- 
Incă de

plan șeptenal este 
din Unghi, care va 
anual 2 milioane 
petrol.

rafinăria 
prelucra 
tone de

spital din capitala Uruguayans 
pentru a primi îngrijiri medi
cale. Știrea eliberării a fost con
firmată de autorități.

Ravagiile cancerului

KURSK 3 (Agerpres). — In 
Uniunea Sovietică a început 
construirea centralei atomo- 
electrice de la Kursk, care 
va furniza energie electri
că regiunilor centrale ale 
R.S.F.S.R., inclusiv combina
telor pentru extracția de mi
nereu de fier de la anoma
lia Kursk. Centrala atomo- 
electrică, ce va fi dotată cu 
blocuri reactoare avînd o pu
tere de 1 milion kilowați 
fiecare, va fi dată în exploa
tare încă în cursul actualu
lui cincinal (1971—1975).

Se prevede ca, în viitorii 
cinci ani, în Uniunea Sovie
tică energia atomică să fie 
folosită pe scară largă pentru 
producerea de curent elec
tric, de căldură și pentru 
desalinizarea apei marine. 
Centralele atomoelectrice vor 
fi construite în partea euro
peană a Uniunii Sovietice, 
unde se resimte o insuficiență 
de combustibil organic și un
de sînt concentrate trei pă
trimi din capacitățile consu
matoare de energie electrică 
ale țării.

HAVANA 
In provincia 
te s-a terminat, cu 36 de zile 
înainte de termen, construc
ția barajului „Octavio de la 
Conception". Prin construirea 
acestei instalații hidrotehnice 
pe rîul Tacajo s-a format un 
lac de acumulare cu o capa
citate de 12 milioane mc de 
apă. Acesta va fi folosit pen
tru asigurarea necesarului de 
apă potabilă în localitățile în
conjurătoare ca și pentru iri
gații.

cărei produse sînt exportate 
în numeroase țări ale lumii.

După naționalizare, în 1948, 
producția de medicamente de 
la „Slovakofarma" a crescut 
cu 250 la sută, extinzîndu-se 
și sortimentul lor. In afara 
produselor și substanțelor 
speciale farmaceutice, aici se 
produc alcaloizi de opiu, un
guente protectoare pentru 
muncitori și preparate de cos
metică medicală.

BERLIN 3 (Agerpres). — 
O pondere însemnată în e- 
conomia R. D. Germane o 
deține industria construcțiilor 
de mașini. Din totalul pro
ducției industriale a țării, 
acestei ramuri îi revin aproa
pe 30 de procente. Trebuie 
subliniat, de asemenea, fap
tul că industria construcți
ilor de mașini cunoaște de 
la an la an o puternică dez
voltare. Este suficient să se 
amintească în acest sens că 
din anul 1949 volumul pro
ducției în această ramură in
dustrială a sporit de circa 10 
ori. Mașinile, strungurile de 
diferite tipuri, utilajele fa
bricate în R.D.G.*se bucură 
de o bună apreciere și peste 
hotare, ele fiind exportate în 
peste 100 de țări.

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
Specialiștii sovietici au con
struit un frigider special, ca
re utilizează energia calori
că solară, pentru nevoile geo
logilor, constructorilor, păsto
rilor care lucrează în con
dițiile grele din deșerturile 
Asiei Centrale sovietice. Ca 
agent frigorific este folosită 
substanța denumită amonia- 
cat, care are proprietatea de 
a trece din stare cristalină 
în vapori fără să treacă prin 
stadiul lichid, ceea ce a fă
cut să dispară necesitatea 
folosirii unui compresor. Ran
damentul frigiderului este de 
patru kg gheață pe zi de pe 
fiecare metru pătrat de su
prafață de acumulare a e- 
nergiei solare.

* PRAGA 3. — Coresponden- 
C tul Agerpres, Eugen Ionescu, 
’ transmite : Orașul Hlohovec,

PHENIAN 3 (Agerpres). — 
In anii șeptenalului recent 
încheiat, industria chimică a 
R.P.D. Coreene și-a întărit 
considerabil baza materială și 
a livrat cantități sporite de 
produse pentru satisfacerea 
necesităților economiei națio
nale. Astfel, volumul produc
ției de îngrășăminte chimice 
a ajuns la finele etapei men
ționate la 
Producția 
a crescut 
de rășini 
ori.

In noul plan șesenal, se 
prevede sporirea producției 
de îngrășăminte de aproxi
mativ 2 ori, a celei de ier- 
bicide de 4,5 ori, precum și 
creșterea producției de fibre 
și rășini sintetice de aproxi
mativ 3 ori. Unul din impor-

VARȘOVIA 3 (Agerpres). 
— In Polonia a fost încheiată 
editarea „Marii enciclopedii 
generale", care a necesitat o 
activitate susținută desfășu
rată pe parcursul a peste 11 
ani. Cele 13 volume conțin 
aproximativ 10 milioane dc 
cuvinte explicate. Tirajul edi
ției este de peste 2 milioane 
exemplare.

DACCA 3 (Agerpres). — 
Greva generală declanșată la 
chemarea șeicului Mujibur 
Rahman, liderul Ligii Awa- 
mi, în semn de protest îm
potriva amînării reuniunii 
Adunării Consultative, a pa
ralizat marți activitatea ca
pitalei Pakistanului de est, 
Dacca. Situația din oraș s-a 
înrăutățit brusc luni seara, 
după ce președintele Yahya 
Khan a anunțat, la postul de 
radio Karaci, hotărîrea sa 
de a amîna reuniunea Adu
nării Consultative, prevăzută 
pentru 3 martie. Șeicul Mu
jibur Rahman a organizat 
la Dacca o conferință de 
presă, în cadrul căreia a ca
lificat decizia președintelui 
drept „inoportună și regre
tabilă". El a lansat un apel 
la grevă generală 
marți la Dacca și 
miercuri în întreaga 
cie orientală 
luni, străzile 
erau practic 
mulțime. In 
s-au 
incidente. Postul de 
Pakistan a precizat că greva 
generală a paralizat întrea
ga viață economică din 
Dacca, iar majoritatea insti
tuțiilor publice și de învăță
mînt au fost închise. Legă
turile aeriene cu orașul au 
fost întrerupte. Generalul 
Sahabzada Mohammed Ya
kub Khan, numit luni admi
nistrator al legii marțiale 
al provinciei Pakistanul de 
est, a decretat starea de ur
gență.

®. In primele 10 luni ale a- 
nului trecut, comerțul Italiei 
cu țările socialiste europene s-a 
ridicat la suma de 798,5 mili
arde lire, ceea ce reprezintă 
o creștere de 10,5 la sută față 
de perioada corespunzătoare a 
anului 1969.

®. Consiliul poporului din 
Siria — organism legislativ, re
cent creat — a aprobat în u- 
nanimitate candidatura premie
rului sirian Hafez Assad pen
tru postul de președinte al ță
rii — a anunțat radio Damasc.

• Pe scurt
jurimile orașului italian Or- 
vieto. Fenomenul a durat circa 
6 secunde, avînd o intensitate 
de 10 grade pe scara Mercalli. 
Comunicațiile telefonice au fost 
întrerupte.

ganizației sovietice „Energoma- 
șexport".

a țării.
orașului Dacca 
inundate de 
cursul nopții 

înregistrat numeroase 
radio

@ Fregata nucleară ameri
cană „Truxton", avînd un de
plasament de 9 200 de tone, a 
ancorat în portul japonez Yo
kosuka. Nava este dotată cu 
rachete teleghidate.

Sosirea lui „Truxton" în rada 
portului a stîrnit nemulțumire 
în rîndurile cetățenilor din Yo
kosuka, întrucît, așa cum de
clara primarul orașului, vizita 
fregatei nucleare americane este 
surprinzătoare în condițiile în 
care în port se reduc servi
ciile de care beneficiază mili
tarii americani conform acordu
lui japono-american, încheiat în 
decembrie anul trecut.

® După o perioadă călduroa
să, teritoriul Poloniei cunoaște 
zile de ninsori și viscole pu
ternice. In unele zone muntoa
se, grosimea stratului de ză
padă a trecut de un metru și 
jumătate. Ninsorile au produs 

■blocarea a peste 300 km de 
cale ferată.

Vîntul, deosebit de puternic, 
a provocat ieșirea din matcă 
a apelor Oderului în zona văr
sării, unde au avut loc inun
dații locale.

® Alegerile generale pentru 
desemnarea membrilor Camerei 
Populare a parlamentului In
diei „s-au desfășurat relativ 
calm", anunță Comisia centrală 
electorală. Potrivit relatărilor 
presei din Delhi, în statele 
Uttar Pradesh, Bihar și Tamil 
Nadu au avut Ioc însă inci
dente între susținătorii candi- 
daților diferitelor partide poli
tice, în cursul cărora s-au în
registrat

® Un 
rile de 
Uniunea 
vacia în 
rul cincinal a fost semnat la 
Fraga de reprezentanți ai orga
nizației cehoslovace de comerț 
exterior „Metaimpex" și ai or-

® Președintele celei de-a 
25-a sesiuni a Adunări Gene
rale a O.N.U., Edvard Hambro, 
s-a întîlnit marți cu primul 
ministru al Marocului, Ahmed 
Laraki, și cu președintele Ca
merei Reprezentanților, Abdel- 
hadi Boutaleb. Potrivit agenți
ei Reuter, discuțiile s-au con
centrat îndeosebi asupra evo
luției situației din Orientul A- 
propiat și a misiunii Jarring.

® Intr-o declarație difu
zată de Agenția națională de 
informații „Paris". guvernul 
iranian își exprimă satisfacția 
față de hotărîrea Marii Brita
nii de a-și retrage, pînă la 
sfîrșitul acestui an, trupele 
staționate în regiunea Golfu
lui Persic, apreciind-o ca pe o 
măsură rezonabilă.

După opt luni și jumăta
te de la venirea lor la putere, 
conservatorii înregistrează un 
„record" în ce privește viteza 
de pierdere a popularității. 
Sondajele de opinie întreprinse 
în ultimele două săptămîni a- 
rată că Partidul conservator 
obține cu 6,5 pînă la 7,5 pro
cente mai puțin decît laburiș
tii. Acest rezultat este apreci
at drept cea mai rapidă pier
dere de popularitate înregis
trată de un guvern englez 
ultimii .25 de ani.

&
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Irlanda 
de nord

în

situat la 70 km nord-est de 
Bratislava, este denumit ora
șul trandafirilor. Alături de 
gingașele flori, în anii con
strucției socialiste pe pămân
tul Hlohovec-ului au crescut 
cîteva obiective industriale 
puternice. „Slovakofarma", de 
pildă, este una dintre cele 
mai mari fabrici de medica- fantele obiective care vor fi 
mente din Cehoslovacia, ale construite în cursul actualului

SOFIA. — Corespondentul 
Agerpres, Gheorghe leva, 
transmite ’ Pentru construc
ția de școli în perioada cin
cinalului 1971—1975 sînt pre
văzute 523 milioane leva, la 
care se adaugă fondurile mi
nisterelor și ale departamen
telor. Această amploare a 
investițiilor este strîns legată 
de noile sarcini care se re
zolvă în prezent în sistemul 
de învățămînt bulgar : trece
rea treptată la învățămîntul 
mediu general, intensificarea 
instrucției politehnice, lichi
darea învățămîntului în două 
schimburi. Noile proiecte de 
școli prevăd ateliere, cabi
nete de specialitate, folosi
rea unor tehnici moderne, in
clusiv televiziunea.

BELFAST 3 (Agerpres). — 
Premierul nord irlandez, Ja
mes Chichester — Clark a a- 
nunțat în parlamentul de la 
Belfast că noi contingente de 
trupe britanice vor fi trimise 
în Ulster pentru a preveni, da
că va fi necesar, incidentele 
dintre catolici și protestanți și 
atacurile teroriste asupra for
țelor de ordine și trupelor bri
tanice. El a precizat că un 
prim batalion, cu un efectiv 
de 750 militari, se va alătura, 
în curînd, celor peste 6 000 de 
soldați britanici aflați în a- 
ceastă provincie. Premierul
avertizat, totodată, că vor fi 
luate măsuri severe pentru 
prinderea autorilor unor ast
fel. de acte, condamnînd aten
tatele recente, soldate cu mor
ți și răniți în rîndurile forțe
lor de ordine și trupelor bri
tanice.

a

BONN 3 — Coresponden
tul Agerpres, Mircea Moar- 
căș, transmite: în cercurile 
medicale, cît și în rindul 
publicului larg din R.F.G. 
au stîrnit un puternic ecou 
declarațiile cunoscutului on
colog francez, profesorul Ge
orges Mathe, care, la sfîrși
tul săptămînii trecute, pe 
baza unor ample studii, s-a 
referit la ravagiile canceru
lui în Franța. Aceste afir
mații au fost confirmate și 
de specialiștii vest-germani. 
Vorbind la televiziunea vest- 
germană, prof. dr. Wilhelm 
Franke a subliniat necesita
tea colaborării între institu
tele oncologice din lume in 
lupta anticanceroasă.

Pentru combaterea
poluării..

WASHINGTON 3 (Ager
pres), — Societatea america
nă pentru chimie a reco
mandat crearea unei rețe'e 
internaționale de 20—30 de 
stațiuni care să controleze 
diferitele grade de poluare 
a atmosferei. Recomandarea 
este conținută într-un raport 
privind combaterea poluării 
aerului. Societatea relevă că 
S.U.A. ar putea construi șa
se asemenea stațiuni (pa
tru pe teritoriul american, 
una în Antarctica și una în 
Brazilia), al căror cost s-ar 
putea ridica la 300 000 do
lari.

Nou sistem de
semnalizare rutieră

BONN 3 (Agerpres). — 
La 1 martie a intrat în vi
goare pe întregul teritoriu 
al R.F. a Germaniei noul 
sistem de semnalizare rutie
ră. Prin introducerea aces
tor reglementări, indicatoa
rele de circulație devin iden
tice cu cele din majoritatea 
țărilor europene.

Trafic de stupefiante
SAN FRANCISCO 3 (A- 

gerpres). — Autoritățile ora
șului San Francisco au a- 
nunțat descoperirea unei 
vaste rețele de trafic de stu
pefiante. Au fost arestate 
nouă persoane și capturată o 
cantitate de heroină valo- 
rînd 2 milioane de dolari. 
Ancheta, care a durat 
te un an, a stabilit că 
portul heroinei se făcea 
te granița mexicană.
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