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Cadru prielnic 
activității 

♦ehnico-aplîcative 
a elevilor

Organizarea învățămîntului 
de cultură generală din țara 
noastră ca o activitate de pre
gătire pentru muncă, pentru 
viitoarele profesiuni, pentru in
tegrarea socială a tinerelor ge
nerații decurge din adevărul 
esențial potrivit căruia munca 
este izvor al tuturor bogățiilor 
și valorilor materiale și spiri
tuale, mijloc principal al for
mării și manifestării plenare 
a personalității umane.

In pregătirea elevilor pentru 
șl prin muncă, învățămîntul 
din Valea Jiului a făcut în ul
timul timp însemnați pași îna
inte, prin acțiunea de formare 
a unor convingeri și motivații 
durabile pentru activitatea pro- 

a 
Și 
Și

’ductivă. prin strădania de 
contura la elevi deprinderi 
obișnuințe de muncă fizică 
de respect față de muncă.

Pe baza măsurilor preconizate 
de biroul municipal de partid 
și comitetul executiv munici
pal. la indicația organului jude
țean de partid s-a trecut la asi
gurarea bazei materiale nece
sare dotării atelierelor școlare, 
în vederea organizării și des
fășurării lucrărilor tehnico-apli- 
cative.

In acest scop conducerile șco
lilor au stabilit profilurile in
struirii practice și au pornit la 
amenajarea atelierelor școlare 
îuînd legătura cu diferite între
prinderi unde elevii să efec
tueze practica în condițiile pro
cesului de producție.

In școlile și liceele de cultură 
generală din municipiul nos
tru funcționează în prezent un 
număr total de 62 ateliere pe 
următoarele profile: 15 atelie
re tîmplărie, 17 ateliere lăcătu- 
șărie, 14 ateliere croitorie — 
broderie: 1 atelier dactilograf ie, 
2 ateliere mixte (tîmplărie — 
lăcătușărie), 1 atelier reparații 
radio și televizoare și obiecte 
de uz casnic, 3 ateliere artiza-

nat, 9 ateliere gospodărie — 
menaj.

Se remarcă sprijinul unor 
întreprinderi ca, de pildă. Vis- 
coza Lupeni, care, pe lîngă fap
tul că oferă condiții de instru
ire practică, asigură și locul de 
muncă pentru cei mai buni 
absolvenți ai școlii generale de 
10 ani. fapt care stimulează in
teresul elevilor pentru cunoaș
terea diferitelor procese tehno
logice, sau E.M. Uricani, Prepa- 
rația Lupeni, și U.U.M.P. care 
au sprijinit școlile în dotarea 
atelierelor cu mașini-unelte 
(strunguri, raboteze).

In anul școlar 1970—1971 șco
lile din Valea Jiului au fost 
dotate, din fonduri bugetare, cu 
mașini-unelte în valoare de 
254 000 lei, fapt care a condus 
la organizarea în unele școli a 
unor ateliere model, în special 
pentru fete, cu profil de gospo- 
dărie-menaj, croitorie-broderie. 
Asemenea ateliere există la 
școlile nr. 2 și nr. 5 Petrila, 
Liceul Petroșani, Liceul Vulcan 
și Liceul Uricani.

Pentru băieți, ateliere bine 
dotate avem la Școala generală 
nr. 5 Petrila (lăcătușărie-tîm- 
plărie). Liceul Petrila (lăcătușă
rie), școlile nr. 1 Petrila (lăcă
tușărie), nr. 4 Petroșani (tîm
plărie), nr. 5 Petroșani (lă- 
cătușărie-eleotrotehnică), nr. 6 
Petroșani (lăcătușărie), nr. 4 
Vulcan (lăcătușărie) etc., Casa 
de copii și liceul Uricani (lăcă
tușărie). In vederea desfășurării 
în bune condițiuni a lucrărilor 
de atelier s-a avut în vedere în
cadrarea școlilor cu maiștri in
structori care să aibă pregătirea 
corespunzătoare, majoritatea 
dintre aceștia, fiind recrutați 
din producție la recomandarea 
întreprinderilor.

In aceste ateliere s-a trecut 
la confecționarea unor piese și 
obiecte (unele pentru valorifi
care) pentru uzul școlii sau al 
întreprinderilor care patronează

aceste ateliere. Sumele rezulta
te se foloseso pentru procurarea 
de unelte și materiale de lucru. 
La clasele a V-a și a Vl-a se 
lucrează obiecte din lemn, scă
unele, cuiere, lăzi pentru căr
buni, suporturi flori, draperii 
pentru perdele, platouri pentru 
tocat zarzavat etc. In clasele 
a Vil-a și a VUI-a se execută 
obiecte din metal i ciocane de 
lipit electrice, rame bomfaier, 
elemente ornamentale din fier 
forjat, cuiere, lopeți cărbuni, 
recipienți pentru gunoi din ta
blă etc. In orele de croitorie au 
fost executate numere matri
cole pentru elevi în majoritatea 
școlilor, cusături artistice, bro
derii, obiecte de lenjerie care 
sînt valorificate. In cadrul fie
cărei școli se recondiționează 
mobilierul și materialul didac
tic, economisindu-se astfel sume 
importante pentru aceste lu-

Prof. V. BADAU 
Prof. P. MARCU
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0 amplă acțiune de perfecționare
și specializare profesională

Definirea
personalității

In ansamblul măsurilor 
întreprinse pentru îndepli
nirea sarcinilor trasate de 
conducerea partidului, pri
vind ridicarea calității pro
ducției în toate ramurile e- 
conomiei, se înscrie și o re
centă acțiune inițiată de 
inspectoratul general de stat 
pentru controlul calității 
produselor. Este vorba de 
organizarea unui sistem de 
cursuri pentru perfecționa
rea calificării și specializa
rea profesională a cadrelor 
care lucrează în domeniul 
controlului tehnic de cali
tate din întreaga economie.
La solicitarea redactorului 

Agenției române de presă 
„Agerpres** — Nicolae Cio- 
banu — inspectorul general

de stat pentru controlul ca
lității produselor, ing. Du
mitru Niculescu, a înfățișat 
modul de organizare și des
fășurare a cursurilor, scopul 
lor, precum și măsurile 
practice luate pentru reușita 
acestei acțiuni de mare în
semnătate.

Inspectoratul nostru și-a 
propus prin această acțiune să 
asigure îmbogățirea cunoștin
țelor profesionale, ridicarea 
calificării și specializării tu
turor cadrelor care își des
fășoară activitatea în .lome- 
niul controlului calității pro
duselor. Cursurile, a preci
zat interlocutorul, cuprind 
nu numai cadre din econo
mie, ci și profesori din șco
lile profesionale și , tehnice

și din unele instituții de în
vățământ superior care pre
dau lecții referitoare la ca
litatea produselor, disciplină 
introdusă anul acesta, pen
tru prima oară in învăță
mîntul românesc, la propu
nerea noastră. Acțiunea la 
care ne referim este eșalo
nată pe o perioadă de 2 ani 
și a fost inaugurată de cu- 
rînd prin deschiderea prime
lor cursuri. Se prevede, ca 
pînă la sfîrșitul anului viitor 
să funcționeze șapte aseme
nea forme de ridicare a ca
lificării și specializării ca
drelor în care să fie cu
prinși circa 36 000 de !ngi- 
neri, tehnicieni, maiștri, 
muncitori din domeniul con
trolului calității, metrologi

ei și siguranței în funcționa
re a instalațiilor, precum ,și 
profesori.

In organizarea acestei lar
gi rețele de cursuri, s-a ți
nut seama de experiența 
conturată pe plan mondial, 
și s-a urmărit în același t:mp 
ca ele să fie ancorate în 
problematica economiei noas
tre. să corespundă cerințelor 
din fiecare fabrică și chiar 
secție de producție

De altfel, programa lor cu
prinde o gamă variată de te
me cu caracter teoretic și 
practic începind do la no
țiunile generale despre ca
litate — care vor fi incluse 
în toate formele de școla-

(Continuare în pag. a 2-a)

ȘEDINȚA 
COMITETULUI EXECUTIV 

Al C.C. Al P C.1
In ziua de 11 mai 1971 a a- 

vut loc ședința Comitetului E- 
xccutiv ol C.C. al P.C.R, pre
zidată de tovarășul Nicolae 
Ccaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român. Au 
participat miniștri și șefi ai u- 
nor >rganizații și instituții cen
trale

Cu acest prilej au fost ana
lizate și adoptate principalele 
prevederi ale proiectului pla
nului de stat pe anul 1972 
precum și ale programului cer
cetării științifice pe perioada 
1971—1980.

In continuare. Comitetul Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. a dez
bătut și aprobat propunerile cu 
privire la majorarea, in cursul 
actualului cincinal, a pensiilor 
de asigurări sociale de stat, a

Finalul 
Olimpiadei 
de chimie

A ELEVILOR DIN LICEELE 
DE CULTURA GENERALA. DE 

SPECIALITATE Șl DIN 
ȘCOLILE PROFESIONALE

Ediția 1971 a Olimpiadei de 
chimie a elevilor din liceele de 
cultură generală, de specialita
te și din școlile profesiona'e, 
s-a încheiat marți printr-a fes
tivitate care a avut loc la Li
ceul „Gheorghe Lazăr" din 
București.

Cu acest prilej, forurile or
ganizatoare — Societatea de

pensiilor l.O.V.R. și a ajutoare
lor sociale

De asemenea, a fost aprobat 
proiectul Legii cu privire la 
cetățenia romană, .irmind ca a- 
cesta să fie supus spre adoptare 
Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România

In cadrul ședinței au fost e- 
xaminate și aprobate principiile 
și normele generale privind sta
bilirea prețurilor și tarifelor, 
care urmează a fi legiferate

Comitelui Executiv al C.C al 
P.C.R a mai adoptat hotărirea 
cu privire la îmbunătățirea re
gimului de soldare a mărfurilor 
sezoniere din rețeaua comerci
ală In urma aplicării acestei 
hotăriri populația va beneficia, 
in decurs de un an, de redu
ceri de prețuri in sumă de cir
ca 609 milioane lei.

științe fizice și chimie, Minis* 
terul Invățâmîntuluj și Uniunea 
Tineretului Comunist — au a- 
tribuit celor mai buni dintre 
concurenți 16 premii și 111 men
țiuni.

Pe . .imu] loc s-au situat e- 
levii Marcel Vlad de la Liceul 
„Gheorghe Șincai" din Baia 
Mare. Iftimie Nesfîntu de la 
Liceul nr. 1 din Bacău, Avram 
Florin de la Liceul „Mihai Vi* 
teazu" din București, Adriana 
Vasil iu de |a Liceul „I. b. Cara* 
giale’ din Ploiești, Cecilia Men- 
ciu de la Liceul „Gheorghe 
Lazăr“ din București și Maria* 
na Boncea de la Liceul indus* 
trial de chimie din Pitești.

La olimpiadă an participat 
aproape 20 000 de elevi.

(Agerpres)

Elementele definitorii ale 
personalității omului de azi 
sint reliefate puternic de mă
sura faptelor sale și de sem
nificația acestora în contex
tul general al comportării în 
colectivitate. Ele se eviden
țiază cu maximum de va
lențe atunci rind situațiile 
deosebii? solicită angajarea 
deplină a omului in lupta 
cu el însuși, cu ceea ce a mai 
rămas din vechile obișnuințe 
risipite în ființa lui. Exame
nul acesta îndelung, aproape 
continuu pe care omul pre
zentului il susține in fiecare 
zi la locul de muncă, in mij
locul colectivului și al tova
rășilor 
căli și 
voința, 
tuiască 
se și precise, . 
atit de complexă a omului. 
Definind personalitatea ca o 
sumă a tuturor însușirilor pe 
care le are un om. observăm 
că aceste însușiri se mani-

săi, are darul de a 
fortifica nu numai 

ci, mai ales, să dăl- 
cu trăsături viguroa- 

personalitatea

festă in grade diferite, în a- 
numite împrejurări. Care sînt 
atunci resorturile interioare 
ce declanșează mecanismul 
valorilor personale, subliniind 
trăsăturile caracterului ? In 
primul rind înțelegerea con
știentă a locului pe care-l o- 
cupăt in societate, a răspun
derii față de ceea ce colecti
vitatea așteaptă de la el.

Structurarea in focul reali
tății care-l modelează in 
funcție de cerințele vieții 
prezente, fără doar și poate 
că joacă rolul hotăritor în 
formarea omului nou, a o- 
mului modern, integrat per
fect in idealul socialismului.

Fără să intrăm în profun
zimea procesului de formare 
a omului de tip nou, așa 
cum ne-am obișnuit să-i de
numim pe toți acei care in
tr-un jel sau altul s-au iden-

Cornel IIOGMAN

(Continuare în pag. a 3-a)

în timp utii
Recent, Marin Rădulescu, șeful unei echipe fruntașe 

de constructori de pe șantierul l T.C.H. Petroșani, cartier 
Aeroport VI, a demonstrat practic, în fața ochilor mei, mo
dul de funcționare al schelei metalice autoridicătoare, de 
proveniență indigenă (timișoreană). Fiecare dintre cele 
două tronsoane ale blocului D2-1, cu cite 30 de aparta
mente, din panouri mari prefabricate — construit înainte 
de termen in cinstea sărbătoririi semicentenarului parti
dului — era „acoperit" cu o asemenea instalație. Munci
torii pot executa finisajele, comod, de pe podul ridicător 
prevăzut cu două motoare laterale ale căror axuri posedă 
roți dințate care angrenează pe cremaliere fixate peca- 
drele verticale de răpit. De la un tablou de comanda se 
dirijează, lejer, deplasarea podului schele, autorulicăloare, 
pe verticala fafadei, la inăllimea dorita fi core poate atinge 
chiar 30 de metri. , , . , .

Un amănunt pe care ni l-a destăinuit șeful șantierului. 
cind a sosit noua instalafie, ..băiefif (adică harnicii con- 
struclori...) au reufit să o asambleze fi să o puni In func
țiune („și-au bătut capul, nu gluma-...) mtr-o singura dupt - 
amiază, in ciuda faptului că, încă. nu aveau cartea n.dru- 
mătoare a schelei...

N.
Moldoveanu

Litoralul vă așteaptă
Litoralul, a cărui zes

tre materială destinată 
tratamentului, odihnei 
și agrementului s-a îm
bogățit substanțial, își 
așteaptă primii oaspeți. 
După cum informează 
Ministerul Turismului, 
pentru perioada 15 mai 
— 30 iunie au fost re
partizate oficiilor jude
țene de turism și Oficiu

lui municipiului Bucu
rești primele bilete cu 
tarif redus pentru stați
unile de pe malul Mă
rii Negre. In lunile a- 
mintite, cei interesați 
pot solicita locuri cu 
cazarea în hoteluri, că
suțe sau corturi pe se
rii complete' sau pe 
perioade mai scurte. De 
asemenea cei care în a- 
ceastă perioadă și-au a-

les pentru sejur una 
din stațiunile de pe li
toral au posibilitatea să 
participe la excursiilo 
organizate de-a lungul 
litoralului românesc, în 
Delta Dunării, la ceta
tea Histria și în alte 
zone de interes turistic 
din Dobrogea. precum 
și în Bulgaria, la Var
na.

(Agerpres)
Lumină la... cîteva ferestre din Petrila

|';g CADRAN ECONOMIC

Arcul voltaic
Un 
util
Ș> 
plăcut 
element 
de 
ornamentare 
urbanistică

Fiecare „rind de oameni" — după exprimarea unui marc 
înaintaș —, are o existentă aparte în zbaterea și in căuta
rea propriei fericiri...

Dar nu trăim numai pentru noi, ci și pentru cei care 
vin după noi. Faliile intre generații sînt efectul unor seis
me provocate inadinș. Pentru că din griul altoit pe osul 
strămoșilor ne hrănim, avem datoria să semănăm... Căci tare 
le mai e foame născuților și nenăscuților noștri copii!

...Părțile unei rachete se încheagă cu amar de timp 
înainte, în creierul uman — întiiul cosmodrom. Din clipa 
de excepție, la modul spiritual vorbind, întregul e propul
sat. Acolo, pe cosmodromul cel văzut cu ochii și bătătorit 
de tălpi, în atit de dorita secundă zero, la îngăduința chin
gilor de oțel care-o string, întruparea materială ultimă se 
lansează flămindă în spațiul predestinat ei. Treptele propul
soare se desprind intr-o risipă împăcată cu sine, intr-o mulți
me de fragmente stelare, strălucitoare pe dinăuntru fi ae
ronava pornește cu încredere către țintă.

...Mai avem, încă, printre noi oameni de man resurse 
spirituale, cu o adincă experiență a vieții și a ghidului, O 
veritabilă treaptă de propulsie. Dar — trebuie să recunoaș
tem — cu durere - intre noi, cei in floarea virstei și ei 
in floarea toamnei bogate in rod se află un gol, de existen
ța căruia poate nu sintem prea vinovați... Dar dimensiunile 
golului cresc și această realitate s-ar cere să ne ardă su
fletul. Se simte nevoia apropierii treptei noastre de 
treapta lor. E absurdă această îndepărtare a părților, înainte 
chiar de clădirea întregului, intre timplele alăturate se cu
vine aprins arcul voltaic, doar către lumina și focul lui 
generația de miine iși va înclina una dintre torțe. Să ne 
adunăm laolaltă, treaptă lingă treaptă, pentru propulsarea 
aeronavei... E unicul tot revendicat cu îndreptățire de către 
născuții și nenăscuții noștri copii!

Traian MORAR
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Cum s a realizat la mina Llvczcnl o avansare
de 94,3 metri / lună săpare sl Detonare în puț I 0 amplă acțiune de perfecționare 

și specializare profesională
Nu de inul! am făcui cunoscut cititorilor noștri despre noul record național realizat de 

brisada de mineri a comunistului Dionisie Bartha, la săparea puțului principal al minei Li- 
xe/eni. In dorința de a împărtăși celor interesați din nodurile minerilor și cadrelor tehnico- 
ingincn'ști din Valea Jiului, valoroasa experiență de la Livezeni. ne am propus, in coloanele 
paginii de față, să venim cu relatări despre modul cum a fost organizat și coordonat pro
cesul muncii in puț. cu noi amănunte despre condițiile tehnico-matcriale in care și-a desfă
șurat brigada activitatea la frontul de lucru, metodele folosite — intr-un cuvînt înfățișarea sin
tetizată a tuturor factorilor ce au concurat la obținerea, in decurs de o lună, a avansăm record 
»le 94.3 ml săpare și betonarc in importanta lucrare verticală ce se execută in cimpul minier 
Livezeni.

Temelia succesului, organizarea 
lucrului la cote superioare

Din capul locului trebuie spus 
noul record de avansare rea

lizat kt săparea și betonarca 
puțului principal cu scltip de 
1> mina Livezeni nu a urmă
rit doar un scop în sine. A- 
tmgerca vitezei de lucru dc o 
ușa anvergură a constituit și 
• onstiluie o cerință. Se știe că 
Sn prima parte a anului viitor 
vor trebui puse în exploatare 
zăcămintele de cărbune din 
cîmpul minier Livezeni. In a- 
eest scop, concomitent cu lu
crările de construcție de la su
prafață. în subteran se execută 
o serie de lucrări miniere de 
deschidere care trebuie să se 
încadreze în termenele stabilite 
plin graficele directoare. Din 
aceasta rezultă ca obligație pen
tru conducerea minei și cadrele 
tehnico-inginerești de a lua mă
suri în consecință, de a căuta 
soluții tehnico-organizatorice 
menhe să asigure desfășurarea 
pe o cotă superioară a proce
sului tehnologic pe întreg flu- 

de lucrări.
Din multitudinea măsurilor 

și inițiativelor luate pe aceasta 
linie, tare să impulsioneze pu
ternic realizarea sarcinilor de 
plan, iese în evidență cele prin 
c; re conducerea minei și-a pro
pus ridicarea vitezei de avan
sare deasupra tuturor plafoa
nelor realizate pînă acum la lu
ci urile miniere-cheie. In acest 
context depășirea recordului dc 
72 m/lună realizat cu cîțiva ani 
în urmă în Valea Jiului la 
săparea și betonarca puțurilor 
de la suprafață se înscria ca o 
tentativă de primă urgentă. Ca 
primă măsură îndreptată spre 
atingerea unui asemenea obiec- 
tiv a fost introducerea acor
dului global la brigăzi — pe 
bază de angajament reciproc — 
care să ducă la stimularea ma
terială a formației de lucru în 
a executa lucrările în terme
nele stabilite. Pregătirile pen- 
trn introducerea acestui eficient 
sistem de muncă au început 
încă din noiembrie 1970. S-a 
pornit de la premisa că acor
dul global, cuprinzând între
gul personal care participă ne
mijlocit la executarea lucră
rilor, stimulează interesul a- 
cestuia de a nu părăsi forma
ția de lucru, de a executa în
treaga lucrare corespunzător c- 
xigențelor atît calitativ cît și 
ra termen. Beneficiind de avan-

mină în Valea Jiului și în fo
losirea metodelor dc lucru cu 
cofraj glisant — cca a comu
nistului Dionisie Bartha. Ei îi 
revenea misiunea ca, în perioa
da 13 martie — 17 aprilie a.c.. 
să doboare ultimul din șirul 
propriilor recorduri de avansa
re în puț — 72 metri — rea
lizat nu cu mulți ani în urmă. 
Pentru ca formația de lucru 
sâ răspundă cerințelor în între
gul ci și pc fiecare component 
în parte, membrii ei au fost 
selecționați, după criteriul spe
cializării avute la lucrări dc 
săpare și betonare a puțurilor 
cu cofraj mobil. Formația tip 
de lucru pe schimb a fost sta
bilită la G muncitori la fron
tul de lucru — toți mineri — 
și un semnalist cuplător la su
prafață. Organizarea științifică 
a tuturor lucrărilor din puț a 
fost premisa principală de la 
care s-a pornit în conceperea 
noului record. Această organi
zare a fost stabilită pe baza 
unei ciclograme de lucru. In 
ca s-a stabilit minuțios fiecare 
operație Ia front, eșalonai pc 
durată de timp și pe munci
tori. Printr-o rațională gîndire, 
sprijinită pe atuul folosirii unor 
utilaje cu capacități mari, s-au 
redus la maximum timpii pe 
operațiuni. Un accent mare s-a 
pus în acest sens la perforarea 
găurilor. Cunoscîndu-se natura 
rocilor ce se vor străbate cu 
lucrarea în porțiunea respectivă 
(de la adîncimea de 212 ml 
pînă Ia 30G.3 ml), s-a întocmit 
o schemă de pușcare optimă. 
Conform ciclogramci. perfora
rea găurilor în puț în vederea 
pușcării frontului s-a făcut si
multan cu G perforatoare in
dividuale lip CP 19, după sche
ma de pușcare stabilită, care 
a dat rezultate foarte bune la 
profilul de 28.3 mp de săpare 
al puțului. Al șaptelea munci
tor aflat la front în timpul per
forării s-a ocupat cu ungerea 
perforatoarelor, de schimbarea 
burghiilor. încărcarea cu gă
leata a apei provenite din in
filtrații în timpul perforării. 
In total, pentru un tronson de 
2 m s-au perforat 70 de găuri, 
cu o lungime de perforare de

2,5 m. Timpii consumați cu pre
gătirea și încheierea operației 
de perforare, după media reieși
tă din cronometrările efectuate, 
a fost dc 72 minute, Limitîn- 
du-se pregătirile la această 
mărime de timp, au rămas e- 
fectiv pentru operația propriti- 
z.isă dc perforare IG8 de minu
te. Pentru amatorii de statis
tici redăm că : pentru perfora
rea unui ml de gaură au fost 
necesare 288 secunde, rezultînd 
că pentru 2.5 ml, cît s-a per
forat, timpul necesar a fost de 
720 secunde, adjeă 12 minute 
de gaură perforată. In acest 
fel întreaga operație de per-

forare a durat 210 minute, cit 
s-a prevăzut în eielogriună. La 
pușcarea găurilor s-a folosit 
dinamită II. iar pentru iniție
rea explozivului capse electrice 
cu întârziere legate în seric, 
aprinderea lor făcîndu-sc prin 
int< rmcdiul explozorului.

Operația cu durata cca mai 
mare este încărcarea sterilului 
de ia front, rezultat in urma 
pușcării încărcarea s-a efectuat 
cu ajutorul a două greifere tip 
I.C11. fiecare avînd capacitatea 
dc IG—18 mc/h. In eventuali
tatea vreunei defecțiuni a grei- 
fcrelor, brigada a fost dotată 
cu un număr dublu din aceste 
utilaje, preîntîmpinîndu-se ast
fel orice fel dc stagnare a în
cărcării sterilului din frontul 
de lucru. Evacuarea materialu
lui de la front se face cu chible 
avînd capacitatea dc 1,2 mc, iar. 
o dată ajunsă la suprafață, roca 
este golită într-un siloz, de unde 
apoi este transportată la haldă 
cu nutobascula-'t'' «l» mare ca
pacitate.

După evacuarea materialului 
se trece la îndreptarea pere
ților. cu ajutorul ciocanelor 
pneumatice. Și acum, iată tim
pii realizați la încărcare. Ca
pacitatea chiblci fiind de 1.2 
mc, iar materialul rezultat du
pă pușcare totalizând un volum 
de 9G mc. luînd viteza medie 
de transport pe puț de 2.5 
m/sec. și adîncimea maximă Ia 
care se va ajunge de 300 m, 
rezultă 300 m: 2,5 m/sec. = 120 
secunde= 2 secunde pentru o 
cursă.

modernă,

lncărcarca și curățirea fron
tului dc lucru, o dată termi
nate, se trece la pregătirea o- 
perației de betonare. proccdîn- 
du-sc la desfacerea ușilor «o 
fi ajului mobil și centrarea lui 
cu ajutorul a două granice 
montate la suprafață in accsl 
scop, după caro se închid u- 
șile și se montează gălețile dc 
betonare. Betonul se prepară la 
suprafață cu ajutorul unei be
toniere avînd o capacitate de 
51)0 I. Transportul betonului ia 
frontul de lucru se face prin 
tuburi cu diametrul dc 200 
mm și este repartizat uniform 
în jurul cofrajului mobil cu 
ajutorul găleților de betonare. 
Volumul de beton pentru un 
tronson dc 2 m este de 17,4 
mc Avînd în vedere producti
vitatea betonierei dc 9,2 mc/h. 
pentru prepararea întregului vo
lum de beton sînt necesare 8G 
minute, iar pentru întreaga o- 
pirație 110 minute.

Și la această operație s-au 
luat măsuri speciale de pre
venire a pierderii de timp, în 
eventualitatea vreunei defecțiuni 
mecanice.

Incadrîndu-se în acești timpi 
stabiliți pe operațiuni, in ci- 
clograma de lucru, brigada a 
realizat o avansare dc 3 ml pe 
zi, adică un ciclu și jumătate, 
cu încheierea a trei cicluri pc 
o perioadă de două zile. Ca re
zultat final brigada a realizat, 
după cum am mai amintit, o 
avansare de 94,3 ml de puț să
pat și betonat în 31 zile lu
crătoare.

dublată

(Urmare din pag. 1)
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rizare — piuă l-i modalită
țile practice de electoare a 
controlului și cunoștințele do 
strictă specialitate, diferen
țiate pentru fiecare <alego
rie de cursanți Aria Ierna
tică abordează, de exemplu, 
probleme ale utilizării sta
tisticii matematice și < altu
lui probabilităților in do
meniul controlului calității 
produselor, tehnicile moder
ne de obținere a informații
lor de măsură și control și 
prelucrarea lor pe calcula
toare
derne de gestiune 
lității. precum și 
organizatorice 
ve 
me
se acordă 
și aplicațiilor practice 
constituie peste la sută din 
numărul total de ore prevă
zut rn programele dc invă- 
țămint. Prin asemenea cursuri, 
cit un pronunțat carac
ter practic, vrem să ridicăm 
nivelul profesional al cadre
lor investite cu sarcina de 
mare răspundere. aceea a 
controlului calității, produ
selor Lucrătorii din acest 
compartiment trebuie să sGe 
CB exactitate <«• li se cere, 
cum trebuie să-și desfășoare 
activitatea și cu ce mijloa
ce. pentru a putea adopta, 
in deplină cunoștință 
cauză, decizii prompte
judicioase în activitatea lor.

lajele pe care le asigură 
d'il global, personalul 
auxiliar din formația de 
lucru este direct intere
sai în a asigura brigăzii

să fie 
marc 
După 

. avem 
unei 
unui 

general.

Dotare
de o deservire ireproșabilă

Unele mașini și utilaje mo
derne cu care a fost echipat Jo
cul dc muncă, de care s-a fo
losit brigada în desfășurarea 
procesului muncii, le-am mai 
amintit în relatările de mai 
sus. Mai trebuie amintit că 
pentru perforarea găurilor în 
front a fost. în permanență a- 
sigurată o presiune a aerului 
comprimat de minimum 6 at
mosfere de la stația de compre- 
soare aflată la numai 50 de m 
de puț, că pentru asigurarea 
unei ventilații eficiente la lo
cul de muncă puțul este dotat 
cu coloană de tuburi cu dia
metrul de 800 mm și ventila
tor electric de 410 mc/minut ca
pacitate. Acționarea mecanizată 
a celor 6 granice dc susținere 
a cofrajului și a podului mo
bil a fost centralizată, printr-o 
ingenioasă idee de raționaliza
re, la semnalistu] din turnul 
puțului. Puțul este deservit, la 
suprafață, dc un întreg arsenal 
dc instalații : trolii pentru ac
ționarea ușilor de la podurile de 
siguranță, celor care suspendă 
cablurile pentru diverse sco
puri, a coloanei tuburilor de 
aeraj telescopice etc. Toate a- 
cestea sînt în număr de 10—15. 
Ei bine, loate aceste utilaje și

instalații funcționale sînt orîn- 
duite în jurul puțului după o 
schemă rațional și precis sta
bilită. iar comanda de acțio
nare a lor. în funcție de nece
sitățile din subteran, se face de 
către personal bine instruit.

Pentru buna desfășurare a 
lucrului și încadrarea în ciclo- 
gramă, s-au luat măsuri de 
provizionare excepționale, pu£ 
nîndu-se la dispoziția brigăzi'} 
materiale, utilaje și sculele ne
cesare pe întreaga perioadă a 
lucrării. Un accent mare s-a 
pus pc asigurarea unei optime 
deserviri cu toate cele necesa
re. Pentru lucrările dc deser
vire au fost selecționați 13 mun
citori dc diverse meserii (un c- 
lectrician, un lăcătuș, un mași
nist mașini de extracție, un 
manipulant troliu) repartizați 
cîte 4 pe fiecare schimb. Ei 
intră în formația brigăzii, be
neficiind de avantajele acordu
lui global. Pentru remedierea 
vreunei defecțiuni tehnice, per
sonalul calificat electromecanic, 
repartizat pe schimburi, inter
vine prompt oriunde este ne
voie, îar totodată montează co
loana do aeraj, dc aer compri
mat. tuburi pentru apă și gă-

leți dc betonarc. In afară de o- 
pcrațiile propriu-zise de deser
vire, accsl personal auxiliar ia 
parte (este direct interesat) ac
tivă, cu de la sine inițiativă, la 
front, la efectuarea operațiuni
lor ajutătoare celor dc săpare 
și betonare cum sînt : încăr
carea silozurilor cu materiale, 
transport dc materiale la front, 
perforare etc.

Avînd asigurate toate condi
țiile, pînă în cele mai mici 
amănunte, pentru desfășurarea 
procesului tehnologic „ca la 
carte" nu numai viteza de a- 
vansare dar și productivitatea 
muncii a atins cote maxime. 
Dacă în privința avansărilor se 
vorbește pe drept cuvînt despre 
un record național, apoi și des
pre productivitate există mo
tive tot atît de întemeiate să 
fie considerată un record. Pro
ductivitatea de 5,50 mc/post 
este o performanță ncmaiîntîl- 
nită la săparea și betonarca 
puțurilor verticale. Și, ceea ce 
este semnificativ în acest sens, 
e că acest randament maxim a 
(ost precedat de alte randamen
te mereu în creștere de Ia lună 
fa lună (după cum rezultă din 
grafic).
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pentru ca aceasta să depășeas
că normele.

Lucrai ea minieră aleasă pen
tru punerea în practică a 
îtleii și măsurilor concrete pen
tru ridicarea vitezelor de avan
sare peste plafonul tuturor per
formantelor realizate pînă în 
prezent a fost puțul principal 
Livezeni Puțul se sapă de la 
cota 584 pînă la cota 204. pe 
o adâncime de 380 metri și a- 
vînd diametrul liber de 5 m 
pentru schip de 8 tone capa
citate Ca metodă de lucru se 
folosrșle -ăparea și betonare;. 
cu cofraj glisant.

Pentru realizarea vitezei dc 
avansare record a fost aleasă 
o brigadă de mineri cu vechi 
stale la săpare a nul urilor de
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decizii care trebuie • 
f undamentate cu o 
rigurozitate științifică, 
cum se ponte constata, 
in veilerc realizarea 
munci concrete și nu a 
control la modul 
Ori o asemenea muncă tre
buie efectuată de oameni 
cmnpetenți. care să simtă 
răspunderea și rolul 1 u în 
economic.

Sistemul de specializare 
și perfecționare. organizat 
diferențiat pe domenii «le 
activitate și categorii «Ie 
funcționari, a spus in con
tinuare interlocutorul, se va 
desfășura in principal fără 
scoaterea din producție. Pre
cum și pe bază «le studiu in
dividual Pentru 
cunoștințelor se 
za seminarizări 
luc.ări practice și schimburi 
dc experiență «are se vor 
încheia cu un examen dc 
atestare constind dinlr-o 
probă scrisă și una orală, 
precum și <» lucrare pe «> *c- 
mă dată, susținută în fața 
unei comisii do examinare. 
Țin să menționez că cei ca
re nu vor fi atestați in urrna 
acestor examene nu vor mai 
putea lucra in acest dnme- 
niu. compartimentele de con
trol tehnic al calității func- 
ționînd in 
prevederile 
subordonare: față de între
prindere și de Inspectoratul 
General de Stat.

In organizarea cursurilor

de 
din 

intlus- 
<lin 

Gcne-

verificarea 
vor urgani- 

periodice.

Socialiste 
colaborare cu 

Invățămîntului 
programe ana 

cursul „Contro 
nro<tnselor și 
drfuzîndu-se și 1

au fost antrenați conferen
țiar» și asistenți universita
ri. profesori secundari 
matematici, specialiști 
întreprinderi centrale 
triale și ministere și 
cadrul Inspectorat ului 
ral «le Stal

Referindu se la măsurile 
luate de către inspectorat 
pentru asigurarea materialo 
lui didactic necesar, ing 
Dumitri» NicuFescu a preci 
zat <ă au fost elaborate " 
scrie de lecții cu ajutorul 
specialiștilor de Ia catedra 
do cibernetică economică ? 
Academiei «le Studii Econo 
mice și de la Institutul de 
statistică matematică al Aca 
demiei Republicii 
România In 
Ministerul 
s-au întocmit 
litice pentru 
Iul calității 
metrologie"
materiale necesare profesori
lor care nre«Iau aceste cursuri 
în liceele «Ir specialitate si 
șeoRle tehnice.

Aș- vrea să subliniez. » 
spus în încheiere inspecto 
rtrî general «f<> dat nentru 
controlul calității produse 
lor, că această acțiune «r 
integrează organic ?n ansam 
blul de măsuri adoptat dc 
condt/rețea partidului "=• 
sfătuim privind reciclarea 
cadrcTor. ridicarea califică
rii proFcsionale a tuturor ra 
tegoriilor dc salarîați din 
tara noastră.

I
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DOTAREA 
E. M. 

BĂRBÂTENI
Transportoare j 

cu raclete
De puțin timp, rezultotul con

cret o> hărniciei minerilor de 
lo E.M. Buibâteni - cărbunele 
— parcurge o porte o diurnului 
său inspre locurile unde .a ti 
pus in slujba omului pe ben
zile o două noi transpoitoare 
TR-3 și 3 tronsportoore TR-2. 
Conform pionului de dotaie o 
tinerei exploatări, in perioada 
imediot următoare, celor 5 
transporloaie cu raclete li se 
vor moi odăugo unul.

Susținere metalică
Incepind din ocest trimestru, 

o parte a elementelor de sus
ținere metalică ce se lobricci 
la F.S.H. Vulcan vor aveo o 
nauo destinație, aceea o Băr- 
băleniului. In lunile ce urmea
ză, 700 de stilpi hidraulici și 
600 grinzi metalice vor consti
tui un prim pas în procesul 
de înscriere o minei în circui
tul unităților moderne ole ge
nului în core susținerea in lemn 
este înlocuită cu aceea meta
lică.

( Ventilatoare
Cinci ventilotoorc pentru aer 

comprimat și olte 7 ventilotoore 
electrice au completat, de cile- 
va zile, totalul utilojelor menite 
să contribuie Ia bunul mers ol 
activității de producție. Dezvol
tarea în ritm ropid o minei im
plică însă un număr sporit de 
asemenea utilaje. Numai în 
ocest fel se poate conta -pe 
îndeplinirea cu succes o sarci
nilor de dezvoltare a acestei 
tinere exploatări.

k—_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /

Efecte și... defecte
Către finele lunii trecute, la 

E.M. Dîlja s-a produs o aprin
dere de metan în galeria prin
cipală de transport de Ia ori
zontul 440, în imediata apropi
ere a puțului orb nr. 2. Cau
zele :

£)■ Dirijarea necorespunzătoa- 
>e a curenților de aer în zona 
respectivă ceea ce a făcut po
sibilă acumularea unei concen
trații periculoase de metan la 
tavanul lucrării. Gazul primej
dios migrase din stratul 3. ca
re se afla la o distanță rela
tiv mică (8—10 m) de galerie.

Punerea sub tensiune a 
Frului de contact și, respectiv, 
efectuarea transportului cu lo
comotive cu troleu prin lucra
rea cu pricina, fără să se con
troleze prezența metanului și 
fără autorizația de funcționare 
a instalației electrice.

Deși absolut toți factorii de 
conducere interesați de la E.M. 
Dîli;> aveau cunoștință de fap
tul că se pune sub tensiune 
firul electric de contact pentru 
locomotivele cu troleu nici u- 
nu) n-a luat vreo măsură pen
tru verificarea traseului, a 
stării tehnice a instalației și, 
mai ales, a Prezenței metanului. 
Se știa foarte bine că stratul 
se situează aproape dc lucrare 
și că prin găurile de sondaj 
forate în zona respectivă, din 
a'Castâ galerie în strai, fusese
ră detectate degajări abunden
te de metan.

Un amănunt — credem — 
nu lipsit de interes : în mo
mentul eind lucra la punerea 
sub tensiune a firului electric 
de contact a trecut prin por
țiunea în cauză a lucrării chiar 
mginerul șef al mine' Emerie 
Kovacs, care nu s-a interesat 
de condițiile în care se va pu
ne în funcțiune instalația res
pectivă...

E de prisos să amintim ce 
urmări catastrofale ar fi pu
lul să aibă această avarie, pu

țin lipsind ca efectul neglijen
tei și nepăsării să declanșeze 
explozia de metan, să producă 
iremediabilul, catastrofa. Dar 
cel ma: îngrijorător este însă 
faptul ă nu s-au tras măcar în
vățăminte în urrna producerii 
acestor avarii C>r ocazia <~on- 
Iroaielbr recent efectuate de 
către organele Inspectoratului 
pentru protecția muncii Hune
doara — Petroșani, s-an cons
tatat deficiențe grave de aeraj, 
de această dată, în special. în 
ceea ce privește aerajul parțial. 
Astfel, la multe fronturi coloa
nele de aerai aspirant erau la 
8—15 metri dc front; de exem
plu la abatajele cameră nr. II. 
13 etc. din stratul 3, blocul TI. 
La aceste locuri de muncă s-au 
găsit concentrații de metan de 
0,9 — 1.7 la sută în pÎDză la 
tavan. In abatajul cameră nr. 
3. straiul 5. blocul ” upsea 
coloana de aeraj pe » porțiune 
dc 30 de metri. Aerisirea aces
tui abataj cu cei adiacent se 
efectua în seric. Curenții de 
aer circulau ’a voia întîmplări’... 
S-au mai depistat lucrări mi
niere neacrisite pe lungimi de 
peste 50 de metri l'n exemplu i 
galeria ,:recțională din culcu
șul stratului 5 blocul II. ori
zontul 440, în aripa vestică

Fără doar și noate la toate 
aceste locuri de muncă a fost 
oprit lucrul pînă ia remedierea 
deficiențelor. Să sperăm că ne- 
întî-ziat vor F întreprinse mă
surile cele mai indicate, pentru 
ca respectarea si aplicarea nor
melor — nhlieatorp pentr” toa
tă lumea fără excepție —• 
de protecție a muncii subtera
ne să devină o realitate ș» Ia 
mina Dîlja.

ING VAS1LE APOSTOL- 
inspector eu protecția muncii

N. R Pînă atunci factorii de 
conducere ai minei <e au de 
spus în privința celor relatate ?
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TEHNICA NOUA ÎN LUME
Extracția cu bacterii 

a cuprului
La cariera .,Dcgtearskaia“, apreciată de 

TASS ca fiind cca mai marc din Ural, s-a 
construit o instalație industrială pentru ex
tracția cu bacterii a cuprului. In apropierea 
carierelor și în haldele fabricii do înnobilare 
s-au strîns mii dc tone de minereu sărac. 
Oamenii de știință au stabilit că extracția 
cu bacterii a cuprului este, în cazul do fală, 
cca mai economică. Anumite bacterii sini ca
pabile să absoarbă metalele' și. pierind, creea
ză adevărate zăcăminte do minereuri utile.

Sistem de ancorare 
pentru butoane din oțel

O societate britanică dc produse chimice 
a pus la punct dispozitive dc ancorare cu 
rășină sintetică. Ele sînt destinate pentru 
lucrările de construcții și mine, permițînd

fixarea butoanelor 
sau zidărie. Modul 
se efectuează întîi 
prindere, apoi se 
capsule de rășină 
niște* catalizatori 
de butoane, rășina și catalizatorii se 
tecă și formează un tampon solid și dur.

Față de metodele tradiționale care folo
sesc mortarul de ciment sau dilatarea me
canică, noul sistem prezintă mai multe a- 
vanlaje și asigură o ancorare certă, insen
sibilă la coroziune și la vibrații. Rezistența 
la vibrații este atît de mare, îneît chiar pro
ducerea în apropiere a unor explozii do mină 
nu periclitează siguranța fixării Capsulele 
au diametrele de 24, 30 și 40 mm șî durate 
diferite de priză. în funcție de eventualele 
aplicații. Mai multe tipuri de baloane, in
clusiv modele spit - late brevetate, asigură 
un amestec perfect a! rășinii și al cataliza
torului său. Ele pot aven lungimea de 
0,7G—G m, ancoraje și mai lungi fiind posi
bile prin întrebuințarea unor dispozitive dc 
cuplare.

de oțel in slîncă, beton 
de lucru este următorul : 
o gaură în materialul dc 
introduc înăuntru citeva 
policsterică. care conțin 

Aceste capsule sini strivite 
ames-

I I i ț I I t
) I L
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Craiova. E drept că oas- 
au fost puțini și... slabi.

preocupări nu 
dacă eforturile 
sint conjugate 
similare

poarta adversă.
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Medgidia a. 
remorci a-

„S Martie"-Petrila, 
se 
la 
să

sport • SPORT

Cin-

19,10 Tragerea Prunoexpres.

19,20 1 001 <le seri

19,30 Telejurnalul de seară. i
20,00 Reflector.

22,00 Cadran international.
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• • «
filme

Cadru prielnic activității
VULCANtehnico-aplicative a elevilor

numerar. Sumele re-(Urroare din pag. 1)

în 
școlile

ANUNȚA

18,31) Economie, știință, 
ducere Cum fur 
nează mecanismul 
tiuoii ? - anchetă

19,00 Moment iolcloric.
tece și jocuri din Țara 
de Sus.

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Universal-șotron — en
ciclopedie pentru copii.

20,15 Telecîneinateca : „Podul 
Waterloo". Cu Viv Leigh, 
Robert Taylor. Premieră 
pe țară.

22,30 Capodoperele muzicii : 
Serenada „Haffner" în 
Re major K V. 250 de 
Mozart (fragmente).

tificat cu ..idealul »
t 

piu edificator.
Comunistul Coi aâiitin Albu 

hicrcacă do de ani ca 
maistru JX' juiinfrcle de con
strucții social-culturale din 
Valea JiuTuL A venit au t a- 
nimat de gindul datoriei fi 
dorinței de a munci fără pre
get la ^înălțarea locuințelor 
moderne pentru^ oamenii 
muncii din barinul nostru 
carbonijer. Sub îndrumarea 
fi supravegherea sa atentă 
fi pricepută, au prins contur 

s-au înălfat cartierele Car
pal i. Aeroport, blocurile de 
pe străzile Ilic Pintilie fi 
Constru< torul, impunăloarea 
ji frumoasa Casă de cultură 
n sindicatelor din Petrofani, 
<iu uimiat apoi blocurile din 
cartierul " ‘ *~
ca după terminarea lor să 
întoarcă pe fanlierul de 
Aeroport, unde continuă 
construiască alte blocuri 
zeci de apartamente.

L-am cunoscut pe maistrul 
constructor Constantin Albu 
cu mulți ani înainte, dar în 
perioada cînd coordona lu
crările șantierului de la Casa 
de cultură l-am cunoscut cel 
mai bine, fiindcă aici, in iu
reșul muncii, începînd de la 
săparea fundației, continuind 
cu turnarea betoanelor și 
înălțarea zidăriei, pînă la 
lucrările de finisare care au 
precedat recepționarea obiec- 
tirului. omul acesta a dovedit 
un înalt simț al datoriei și 
mult spirit de sacrificiu. O 
intimplare de atunci mi-a ră
mas profund întipărită in 
minte și doresc s-o relatez 
fiindcă din acest simplu a- 
mănunt se desprinde contu
rul întregului său caracter.

Se turnase in beton scara 
de la intrarea principală a 
Casei de cultură. O scară 
largă, monumentală, care ur
ma să fie placată cu mar
mură Cei care au cunoscut 
înainte terenul unde este am
plasată această instituție cul
turală. știu cît-e probleme a 
pus acesta proiectanților și 
constructorilor, datorită umi
dității sale. Scara fusese tur
nată dar înainte ca betoanele 
să-și capete duritatea, o ploaie 
torențială amenința această 
lucrare. A plouat toată ziua 
și terenul mustea de apă. 
Seara ploaia s-a intensificat

jjei iclitind și mai mult scara 
pe care constructorii abia o 
turnaseră. Ce a făcut în a- 
ccastă situație comunistul 
Constantin Albu ? Fără să 
țină scama de vitregia vre
mii, împreună cu muncitorii 
care lucraseră la betoane, a 
stat orc în Jir sub lorcnții 
de apă, consolidind cofrajele 
cu noi armături de susținere, 
schimbînd cursul șuvoaielor 
jj acoperind cu placaje bc- 
toanele care erau spălate de 
apă. După ore de muncă in
tensă sub rafalele reci ale 
ploii, maistrul Constantin Al
bu. cu oamenii săi, a putut 
raporta organelor locale că 
lucrarea amenințată a fost 
salvată.

Era noapte tirzie cînd omul 
a plecat spre casă unde-l aș
tepta soția și copiii. Dar Con
stantin Albu, căruia colegii 
ii ziceau „Mandiru", era 
mulțumit în sufletul său că 
a reușit să rezolve o proble
mă atit de dificilă. Era vor
ba de menținerea scării in 
linie orizontală și de a i se 
păstra forma dată la turnare. 
A doua zi vremea s-a înse
ninat și soarele a răzbit prin
tre nori. Constructorii zoreau 
mai departe eu lucrul pen
tru terminarea obiectivului. 
Cînd s-au desfăcut cofrajele 
de la scară, s-a putut obser
va calitatea betoanelor. Arhi
tectul Suren Harul union, pre
zent pe șantier, a exclamat : 
„Sint mulțumit ! Asemenea 
lucrări n-am văzut pe multe 
șantiere. Felicit pe muncito
rii betoniști și pe maistrul 
Albu pentru ceea ce. au fă
cut !" Arhitectul aflase des
pre intîmplarea relatată și se 
bucura sincer de modul cum 
oamenii au acționat în a- 
cele împrejurări.

A fost un examen susți
nut aci. la locul de muncă, 
pe șantierul unui obiectiv în 
care astăzi sute de oameni 
ai muncii din Petroșani își 
petrec clipe și ore plăcute 
de destindere și ambianța 
spirituală Pașii spectatorilor 
calcă siguri pe plăcile de 
marmură neagră care îmbra
că betonul scării de la in
trarea principală a Casei de 
cultură Cei mai mulți nu știu 
insă că o dată, intr-o noapte 
cu ploaie torențială, această 
scară a fost salvată de către 
maistrul constructor Constan
tin Albu și muncitorii beto
niști care au lucrat pe a- 
cest șantier.

După cum se știe, campiona
tul municipal rezervat liceelor 
s-a desfășurat pe două centre 
— Petroșani și Lupeni. Cîști- 
gălourele celor două centre au 
fost echipele Liceului Uricani, 
respectiv Liceului industrial 
minier Petroșani.

Finala între cele două for
mații s-a disputat pe terenul 
din Lupeni și a dat cișlig de 
cauză liceenilor din Uricani. Con. 
siderîndu-sc dinainte cîștigâtoa- 
re, formația Liceului industri
al minier Petroșani a abordat 
jocul cu superioritate, dind o- 
cazia colegei din Uricani să e- 
volueze mai calm și mai rațio
nal și să ja conducerea chiar 
din prima repriză. Autorul go
lului — Mihai Șico. Spre sfîr- 
șitu) primelor 45 minute de 
joc, petroșănenii egalează prin 
Doinei Nandra.

Dnpâ reluarea jocului, tot 
nricânenii sînt cei care contro
lează „ostilitățile” și iau con
ducerea partidei prin Gheorghc 
Giurcă. Elevii profesorului A- 
drian Golgoțiu urmăresc cu toa
te forțele cgalarea, dar prestea
ză un joc dezorganizat, fără o 
gindire și o acționare colectivă. 
Este vizibilă forma slaljă 
a talentatului Zaharla Aruncu- 
tcanu care joacă pe post de 
„vedetă*. Totuși petroșănenii 
înscriu golul egalității în urma 
unei splendide centrări a ace
luiași Aruncuteanu.

Incheindu-se la egalitate, par
tida a necesitat prelungiri — 
două reprize a 15 minute. In 
prima repriză, pelroșâncanul 
Todor Tomuș comite henț în 
careu și arbitrul Anton Dob- 
ncr, care a condus foarte bine 
această întîlnire, acordă penalty.

Lovitura este Iransformută de 
nu 

. , ... in 
astfel echipa Liccuiui 
cîștigă întîlnirca cu re
de 3—2 și totodată ti- 
campioană municipală 
1971. Elevii uricăneni

Ghcorghe Giurcă. Scorul 
mai poale fi modificat pînă 
fina) și ..........................
Uricani
Kultatul 
Util de 
pe anul 
vor participa la faza județeană 
a campionatului republican re
zervat liceelor, ce va avea loc 
în ziua de 30 mai, Ja Deva.

lată și formația folosită de 
către echipa învingătoare : Ho
rea Comănoiu, Marin Gcamba- 
șu, Petru Orășanu. Ștefan Giur, 
Romică Sandu. Emil Jitescu, 
Mihai Șico, Conslaniin Gheor
ghiu, Mircea Botezatu, Vasilc 
Bolea, Ghcorghe Presecan, 
Gheorghc Giurcă, Alfred 
Schmidt.

La Roman au fost Introdu
se in producție noi tipuri de 
țevi și burlane de foraj, din 
(-țeluri superioare. Printre a- 
ccstea se remarcă prăjinile 
grele de foraj, cu o re/.islcn- 
ță superioară tipurilor cunos
cute, și burlanele utilizate 
pentru forajul sondelor situ
ate în structuri geologice mai 
puțin dure. Noile produse 
sînt solicitate de beneficiari 
din peste 20 de țări.

★
Întreprinderea <’e speciali

tate de la Pi teșii a livrai, cu 
o săptămînă înainte dc ter
men un pod de cale ferată 
cu o deschidere de 51,4 m. 
Nou) pod va fi montat pc li
nia ferată Copșa Mică—Te- 
1«5.

In apropierea noii Cub 
de tapițerie ..Relaxa", 
Mizil, a început construcția 
unității do mobilier tapițat, 
care va produce anual 15 000 
garnituri de mobilier pentru 

.hol, 30 000 fotolii și 10 000 
paturi.

informațiilor

Pentru prima dată — fotbal 
feminin în Petroșani. Partene
re — două echipe din Arad : 
Foresta și Tricoul Roșu. Po
top de spectatori la stadionul 
Jiul. Care știu fotbal fi care 
nu știu, care frecventează par
tidele de fotbal fi care nu le 
frecventează, care treceau en- 
limplător pe stradă. Au venit 
in avalan^i la teren. Din cu
riozitate. Iar pe gazon — spec
tacol mare. Jucătoarele de 
loarea pădurii — cele de 
Foresta — sint in vervă,
scriu gol după gol. Arbitrul 
Ion Panait nu are probleme. 
Fair-play în toată regula. 2 000 
fi mai bine de oameni aplaudă 
frumusefea jocului, cursivitatea 
acțiunilor, spectaculozitatea go
lurilor. „Forestierele" punctea
ză lejer: l, 2, 3,... 8. Opt go
luri înscrise și unul primit. La 
sfirșitul meciului — învingă
toarele se aliniază la marginea 
terenului și salută sportiv 
blicul. Cineva din tribună 
clamă aluziv: „Bine Jiule 1 
te vrem...".

Jiulistele au început meciul 
bine. „Aripile" Ana Maier și 
Georgeta Nicolescu zburdă pe 
dreptunghiul de bitum. Iși 
creează ocazii, ajung față în 
față cu portărița adversă, dar 
ratează. Antrenorul Eugen

Bartha se face foc. Se agită pe. 
marginea terenului, împarte in
dicații nerecepționate de ele
vele sale. Pc Ana Maier o chea
mă pe banca rezervelor. Nervii 
se încordează. Ana e supărată. 
„Dubla" mare la repriză pe 
inexistenta tabelă de marcaj : 
6—6.

După pauză, Ana Maier are 
sarcini precise, de loc ușoare: 
de a fi umbra impetuoasei 
Irina Papp. Și Ana este o um
bră continuă a adversarei di
recte, dar se și repede neier
tătoare spre 
Șuturile ei — patru la rind — 
nu pot fi blocate de portărița 
Oltului. Jiul învinge cu 12—10. 
Ana Maier a înscris 5 goluri. 
O revenire puternică tocmai a- 
tunci cînd trebuia. Bine Ana !...

Sub panou
1 studenți olteni, cu allitu 

dine totală de vreo 13 metri, 
se luptă aprig sub panou cu 
colegi de la Știința Petroșani. 
E un meci de baschet anemic, 
confuz. Elevii lui Teodor Szi- 
lagy sint, totuși, ceva mai lu
cizi, nimeresc mai bine coșul. 
Mircea Bochiș — cotat drept 
cel mai bun jucător al Științei 
— e de nerecunoscut Oaspeții 
se autoelimină pe rind, prin a- 
cumularea a cite 5 greșeli per
sonale și, la un moment dat, 
în teren rămin numai 4 com
batanți activi, neavind jucători 
de schimb. Spectatorii fac glu
me spumoase care nimeresc mai 
bine adresa decit mingile ex-> 
pediate spre coș de jucătorii

din teren. Jocul acesta sub pa
nou este, totuși, ceva mai fru
mos decit acela văzut dumi
nică, intre Știința Petroșani și 
„U" 
peții

Pe noua platformă incus- 
trială din sudul orașului 'lîr- 
goviște a început construc
ția primului obiectiv din ca
drul Uzinei de oțeluri 
înalt-aliate și scule : la
minorul de profile mij
locii ș: pentru forjatul Ila
relor. I^a încheierea construc
ției, viitoarea uzină va pixj- 
duee anual 600 000 tone o- 
(cluri aliate și

★
întreprinderea 

de utilaje din 
realizat primele
uto-basculante de 5 tone, uti
lizate pe șantierele de cons
trucții șî în agricultură.

★
In apropierea localităților 

Nănești și Cîrpănoaia, din 
județul Vrancca, se amena
jează un lac dc 70 ha care 
va fi populat cu pești din spe
cii dc mare productivitate. 
Lucrări asemănătoare vor în
cepe în curînd și pe malul 
rîului Putna. în vecinătatea 
(«munci Rădulești, pc o su
prafață de 300 ha. Se pre
conizează ca din aceste lacuri 
să se obțină anual circa 3 000 
tone de pește.

★
Stațiunea Mamaia a inau

gurat nou) sezon, primind 
în hotelurile sale un grup 
de 130 de turiști din R.F. a 
Germaniei. In acest an, pe 
litoral se scontează pe circa 
două milioane turiști din ța
ră și de peste hotare. Pentru 
a putea să răspundă afluen
ței de cereri, stațiunile își 
măresc capacitatea de cazare

cu circa 14 000 do locuri. 
Intră din plin în circuitul 
turistic con mai linără stațiu
ne sudică — Salurn, a fost 
extinsă capacitatea stațiunii 
Nepltin și s-a ajuns la capa
citățile proiectate in st. 
nile Jupiter și Venus.

★
La Alba Inlia s-a inaugurat 

nou) club al tineretului. Clă
direa cuprinde săli de spec
tacole. de dans, pentru acti
vități distractive și sportive, 
precum și un bar.

★
La Ciulnița a început con

strucția unui nou triaj, ale 
cărui linii vor însuma peste 
20 km. Aici se vor forma 
garnituri de trenuri pentru 
litoral precum și pentru alle 
rute, descongesfionîndu-se 
astfel triajul București. Toa
te manevrele se vor executa 
cu ajutorul unui post de cen
tralizare electrodinamîcă.

(Agerpres)

Steagul roșu
Malurile

Corespondenții 
și cititorii 

ne scriu despre 
localitatea lor
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Poale nu e 
prea fîrziu..

O vădită înviorare a
prins de un timp încoace mai 
multe unități ale O.C.L. pro
duse industriale. Este suficient 
să amintim, fu acest sens, 
magazinele specializate pentru 
desfacerea articolelor electrice 
din Petroșani și Vulcan, cele 
de mercerie și televizoare din 
cartierul Braia — Lupeni, 
„Molanul încălțat" din Petro
șani și altele, unități care, a- 
menajate modern, cu mult 
gust, dau un plus de urbani
tate localităților, contribuind 
totodată la sporirea vînzărilor 
de mărfuri, la promovarea u- 
nui comerț tot mai civilizat. 
Sînt meritorii preocupările ac
tuale pentru modernizarea re
țelei, preocupări care — spe
răm — vor continua intr-un 
ritm chiar mai alert.

Dar, după cum se constată, 
singure aceste 
sint suficiente, 
comerțului nu 
cu preocupări 
(jartea organelor locale, 
explicăm. In Lupeni a început 
de mai mult timp renovarea I magazinului de articole de 
îmbrăcăminte pentru copii, 

(„TREI PITICI", situat in cen
trul orașului. Aflat intr-un 

J stadiu de lucru avansat, loca- I* Iul se încadrează deja in nota 
celorlalte magazine aparținînd 
! nt CJ C1 I ir.c-;..,) in

cu mult in urmă, ca aspect 
edilitar, una din clădirile ime
diat alăturate. Deși reprezen- 
tanții comerțului au solicitat 
spațiul din această clădire 
pentru a-i da o destinație mai 
potrivită, cu care prilej l-ar 
fi inclus și în lucrările de re
novare executate la magazi
nul „Trei pitici", cererea nu 
a fost aprobată. Ne miră
ceastă lipsă de înțelegere cu 
atit mai mult cu cit, in schim
bul spațiului solicitat, comerțul 
ar fi cedat o clădire cores
punzătoare aflată doar la'cîți- 
va pași.

rut și fauna risipitorilor de 
timp, a tinerilor, care zăceau 
plictisiți, jucînd interminabi
lul „chibrit" la o cafea. Dar, 
ca să ajungă la un asemenea 
succes trebuia să fie făcută 
experiența. Cam scumpă a- 
ceastă experiență dacă ne 
gindim cit a putut să piardă 
comerțul prin nevalorificarea 
spațiului comercial cu maxi
mum de eficiență, in decurs 
de

O grădină 
de vară numai 

cu numele
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Invitație 
la „Corso"

Vizitatoiul de ocazie care 
trece astăzi prin Lupeni este 
ispitit de vitrinele cofetăriei 
„Corso" și. cu siguranță sc 
hotărăște să devină client al 
acestui local. In locul unei or
namentații obositoare, cum 
arăta numita cofetărie cu pu-
țin timp in urmă, in 
frunzelor ce se voiau cu 
dinadinsul exotice, dar 
nu reușeau să imprime loca
lului ceea ce și-a propus de
coratorul, a apărut, ca peste 
noapte, o ornamentație sobră, 
elegantă, cu mult gust. Din 
cofetărie a dispărut acel „mo
dernism" atit de rău înțeles, 
născut dintr-o îndoielnică edu
cație și, o dată cu el, a dispa-

Dincolo de clădirea restau
rantului „Straja" din Vulcan 
se află grădina de vară a 
localului respectiv, pe care 
cetățenii și, mai ales, vizita
torii acestui oraș o caută 
pentru a servi „specialitățile 
casei" fi bere rece. Cum pri
mește însă această grădină 
consumatorii care intră pe 
poarta ei ?

De la intrare ii intimpină 
un aspect de neglijență din 
partea ospătarilor și a con
ducerii acestei unități de a- 
limentație publică. Scaunele 
sînt murdare, mesele fără fe- 
fe, peste tot sint aruncate 
hirtii și mucuri de țigări. 
Lăzile de ambalaje sint a- 
runcate la voia întîmplării, 
sticlele cu bere stau la soare. 
Intr-un cuvînt, spiritul gos-

podăresc lipsește cu desăvir- 
șire. Și cu toate că ne a- 
flăm în luna florilor, aici nu 
s-a pus nici o floare. Deco
rul zidurilor spălate de ploaie 
lasă o impresie dezolantă 
consumatorului. Iluminatul de 
seară din separeuri este nu
mai o iluzie, fiindcă mesele 
și consumatorii se cufundă in 
beznă. Ringul de dans sea
mănă cu o pistă de încercare 
a șenilelor de la tractoare. 
In aceste condiții, atenția ce
tățenilor este cu greu reți
nută de grădina „Straja". 
Oare nu se poate schimba 
înfățișarea atit de respingă
toare la ora actuală a aces
tei unități ? Credem că da. 
Cu condiția ca tovarășul Pir- 
vulescu, gestionarul restau
rantului „Straja" din Vulcan, 
să acorde atenția cuvenită 
gradinei de vară. Să pună pe 
mese fețele necesare, curate 
și călcate, scrumiere, să fie 
măturate separeurile, să pună 
și citeva flori, că are de unde 
și poate n-ar strica și puți
nă muzică, amplificată de un 
difuzor de la un picup sau 
aparat de radio. Iar la intra
re să fie prezentată cartea 
de vizită a unității fiindcă 
acum ea nu se 
dițiile astea ar 
mai civilizată, 
atenți și poate 
rece. Ce ziceți 
vulescu ? Nu v-ați simți și 
dumneavoastră 
gazdă ?

In rubrica anterioară „Stea
gul roșu la Petrila" anunțam 

1 că au început măsurătorile și 
1 lucrările pentru îndiguirea 
' Jiului. La ora actuală lucrări

le s-au extins și intensificat. 
J Pe o lungime de 1 300 metri, 
, malurile Jiului au devenit un 
i adevărat șantier. Trei exca- 
i vatoare puternice, două bul- 
i dozere, două betoniere, două 
i motocompresoare și două as- 

persoare plus 100 de oimeni 
lucrează pe maluri și în al
bia apei începînd de lîngă 
strada Parîngului pînă la tu
nel. Este o lucrare de mare 
anvergură executată de lotul 
4 al șantierului I.L.H.S. Sub 
îndrumarea șefului de lot Con
stantin Dumitrescu și a mai
strului Aurel Booveanu, se vor 
executa 1 350 metri dig din 
beton și 3 000 m apărări de 
mal. diguri periate cu anro- 
camente la bază

CABANA LUNCA FLORII

IL G11EZA

Ipostaze ale
...Așa este intitulată prima 

expoziție filatelica organizată 
în orașul Petrila cu sprijinul 
cercului filatelic Minerul din 
Petroșani.

Tematica variată exprimă 
prin minusculele imagini im
primate pe mărcile poștale 
o adevărată istorie a țării 
noastre, ilustrează succesele 
remarcabile obținute de oa
menii muncii conduși de 
P.C.R. în opera de edificare 
a orînduirii socia
liste multilateral 
dezvoltate î 
tria noastră.

crări care erau executate pînă 
e.-um de cooperativele meșteșu
gărești. Cu toate rezultatele ob
ținute, în organizarea activită
ții productive a elevilor se fac 
încă simțite neajunsuri, dato
rate în primul rind lipsei unei 

cores-
ur- 
lu- 

acut 
apa- 

de -

baze materiale care să < 
pundă pe deplin scopului 
mărit în cadrul orelor de 
crări aplicative. Se simte 
lipsa unor mașini unelte, a 
ratelor și instrumentelor 
măsură și, în mod deosebit, a 
materialelor din care 6ă se‘Con
fecționeze obiectele stabilite de 
programă, prin care să se asi
gure eficiența economică. La

ora actuală, pentru uncie profi
luri de practică, și anume cro
itorie — electrotehnică, elevii 
își procură singuri materialele, 
iar după prelucrarea lor își 
însușesc, în mod firesc obiec
tele, finite. Pentru dotarea ate
lierelor e necesar ca întreprin
derile să transfere școlilor ma
șinile unelte și aparatura care 
nu mai corespunde producției 
de serie. De asemenea, deșeu- 
rile de lemn, metal, placaje, ce
ramică, să fie dirijate spre ate
liere de școală pe baza unor 
contracte stabilite in prealabil 
între cele doua unități sau să 
creeze la nivelul orașelor ma
gazine pentru valorificarea a- 
cestor deșeuri, care să poată fi 
procurate de școli prin vira-

ment sau 
zultale din valorificarea acestor 
deșeuri trebuie să fie utilizate 
pentru amenajarea unor locuri 
de agrement pentru copii.

Un alt neajuns constă 
faptul că nu în toate 
se poate asigura spațiul cores
punzător pentru amenajarea a- 
telierelor. Numai școlile noi dis
pun de încăperi corespunză
toare pentru ateliere școlare. 
Din acest motiv se impune ca 
la nivelul fiecărui oraș să se 
studieze posibilitatea găsirii 
unor localuri corespunzătoare 
pentru a se trece la amenajarea 
de ateliere centralizate în care 
să-și desfășoare activitatea în 
mod alternativ toate școlile de 
pe raza localității.

Desfășurarea activității tehni
co-aplicative în atelierele cen
tralizate oferă posibilitatea în
zestrării acestor ateliere la ni
velul cerințelor, o colaborare 
permanentă a maiștrilor instruc
tori, și asigură o eficiență spo
rită acestor ore. Creîndu-se ase
menea condiții se vor putea 
angaja lucrări mai mari în 
scopul ajutorării întreprinderi
lor și satisfacerii cerințelor ce
tățenilor în așa fel îneît aceste 
ateliere să-și asigure rentabili
tatea. Totodată, aceste ateliere 
creează o atmosferă specifică de 
muncă pentru elevi, asemănă
toare cu cea din întreprinderi
le si atelierele în care vor lucra 
ca specialiști după terminarea 
școlii generale sau profesionale.

Expoziție
In ziua de 3 mai a.c., 

clubul sindicalului 
minier din Lonea s-a 
deschis o expoziție de 
artă plastică. Exponate
le, creații ale membrilor 
cercului de artă plastică 
ce-și desfășoară activi
tatea în cadrul clubu
lui, au ca temă trecutul 
de luptă al poporului 
nostru sub conducerea 
P.C.R. Au expus lucrări 
Victoria Manea, Dorina 
Miron, Angela Blaga, 
Dan 'Ieșean, loan Chî- 
ra, Elena Popovici, E- 
lena Glățean, Zenu Mol
dovan, Marcela Grigore, 
Ion Nășui, Liviu Bîr- 
luțiu și alții.

ACȚIUNI TINEREȘTP
1NFRL MUSEȚ EAZA 

INCINTA MINE!

rt. VACHOLD

împlinirilor**

E.M. Lonea este unitatea 
economică unde lucrează 
mulți tineri din orașul nostru. 
Dacă utecîștii au pus umă
rul cu entuziasmul și elanul 
lor caracteristic la înfrumuse
țarea localității, de ce n-ar 
face-o și cu incinta minei. 
Mai zilele trecute la o ase- 

Thenea acțiune au participat 
uteciștii din sectorul iehnico- 
administratîv. Au fost ame
najate ronduri de flori, pe 
alei s-a presărat savură ro
șie. Acum multe locuri din 
incintă au aspect de parc. 
Mai sînt însă multe de făcut 
pentru ca întreaga incintă să 
fie cu adevărat plăcută. Ti
nerii își dau seama de a- 
ceasta și își vor aduce și în 
continuare contribuția la ac
țiunile ce se vor organiza în 
acest scop.

22,50 Telejurnalul de noapte.

Privind expoziția, numeroși 
vizitatori au cerut înființa
rea unui cerc filatelic in ca
drul clubului din localitate. 
Venind în întâmpinarea aces
tei dorințe, consiliul de con
ducere al clubului sindicate
lor din Petrila a holărît cre
area cercului filatelic. Expozi
ția și-a mulat „domiciliul" 
la Petroșani dar gustul pen
tru filatelie a rămas.

Tiberiu SVOBODA

LA COLECTARE 
DE FIER VECHI

Printre acțiunile inițiate 
de organizația U.T.C. din sec
torul IV al minei Lonea se 
înscriu și cele pentru colec
tarea fierului vechi. Cu oca
zia unei recente acțiuni, ute- 
ciștiî din sector au colectat 
circa 30 tone de fier.

Alexe DUȚA
secretar al comitetului U.T.C.

I’ETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Băieți buni, băieți răi (13—16 
mai): Republica : Hibernates 
(13—16 mai): LONEA — 7 No
iembrie : Băieți în haine de 
piele (13—15 mai); Minerul: 
King Kong evadează (13—16 
mai) : ANTNOASA : Vagabon
dul, seriile I si U (13—14 mai): 
VULCAN : Pe luciul gheții (13— 
l« mai) ; bARBATENI ; Marîsia 
ș: Napoleon (13—14 mai): LU
PENI — Cultura!: Mexic ’70 
(13—16 mai); URIC A NI i Roșu 

auriu (14 -15 mai).

PROGRAMUL I : De la 
6 la 9,30; 7,00 Radiojurnal. 
Buletin meteo-rutier. Sport; 
9,00 Buletin de știri; 9,30 
Viața cărților; 10,00 Buletin 
de știri: 10,05 Cîntece și jo
curi populare; 10,30 Vreau să 
știu; 11.00 Buletin de știri;
11.15 Consultație juridică; 
1IJ0 Tineret mîndria țarii — 
cîntece; 12,00 La microfon. 
Victor Bunea; 12,30 Intilnire 
cu melodia populară și inter
pretul preferat; 13/10 l^dio- 
jurnal.; 13,15 Avanpremieră 
cotidiană; 13.27 Rebus melo
dii; 14,00 Compozitorul săp- 
tămînii; 14.41 Muzică popu-

15.00 Bulei in de știri;
— 100 de legende ro

mânești; 15.30 Pagini vocale 
și orchestrale din muzica de 
estradă; 16.00 Radiojurnal;
16.15 Cîntece și prelucrări de 
Victor lusreanu; 16.30 Muzi
că ușoară; 16,50 Publicitate 
radio; 17,00 Antena tineretu
lui; 17,30 Concert de muzică 
populară; 18.00 Orele serii; 
20,00 Tableta de seară; 20,05 
Zece melodii preferate; 20,40 
Muzică de cafe-con-^rt: 20.55 
Știința la zi; 21,30 Revista 
șlagărelor; 22,00 Radiojurnal; 
22.25 Moment poetic; 24.00 
Buletin de știri.

cumpărătorii de butelii de aragaz că. începînd 
cu data de 12 mai 1971, comenzile pentru 
schimbarea la domiciliu a buteliilor de aragaz 
se fac la telefonul 1526, numărul de la STAȚIA 
PECO din Piața Victoriei Petroșani, după tu
rnătorul program : 8—14.

REȚINEȚI : 1526.
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Deschiderea 
aecadei 
cârtii 

romanești 
la Moscova

MOSCOV/l 11 — Corespon
dentul Agerpres, Laurcnțiu Du- 
fci, transmite: La 11 mai a mut 
loc H Moscova ceremonia des
chiderii decadei cărții românești 
organizată de comitetele de ti
părituri de pe lingă consiliile 
de miniștri ale U.R.S.S. și 
/Î.S.F.S.R, in cinstea semicen
tenarului Partidului Comunist 
Român.

1 i adunarea festivă care a a- 
vut l >c cu acest prilej au par
ticipat G. M. Martirosian. vice
președinte al Comitetului pen
tru tipărituri de pe lingă Con
siliul de Miniștri al U./î.S.S., 
V K Grudinin, prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului pentru 
tipărituri de pe lingă Consiliul 
de Miniștri al RS.F.S.R.. repre
zentanți ai conducerii centralei 
a Asaciafiei de prietenie sovi- 
eto-române, scriitori, reprezen
tanți ai unor importante editu
ri din capitala sovietică. Au 
fost prezenți Ion Ciubotarii, în
sărcinatul cu afaceri a.i. al Ro
mâniei la Moscova, și membri 
ai ambasadei.

Au luat cuvintul G. M. Mar
tirosian, Anna Țukanova, prim- 
viccpreședinte al conducerii 
centrale a A.P.S.R.. scriitorul 
luri Kojevnikov.

Decada cărții românești se 
'desfășoară simultan la Moscova 
și Leningrad.

Conferința* 
antimonopo

lists mondială 
a sindicatelor 
muncitorilor 

din 
industria 
petrolieră

BERLIN 11 — Corespondentul 
'Agerpres, Ștefan Deju, trans
mite : In zilele de 10 și 11 mai 
la Leuna (R.D.G.), a avut ioc 
Conferința antimonopolistâ 
mondială a sindicatelor mun
citorilor din industria petro
lieră Conferința a fost convo
cată la inițiativa Uniunii inter
naționale a sindicatelor din chi
mie, petrol și similare a Comi
tetului permanent antimonopo
list a sindicatelor din petrol 
din țările regiunii Mării Negre 
Mării Mediterane și Orientului 
Apropiat, a Federației Sindicale 
Arabe a petrolului și a Asoci
ației Sindicale Petroliere latino- 
americane. Ea a făcut o trece
re în revistă a problemelor 
lucrătorilor din industriile pe
troliere respective. La lu
crările sale au participat de
legații și reprezentanți a peste 
50 de organizații sindicale din 
43 de țări producătoare de pe
trol, printre care și o dele
gație a Uniunii sindicatelor din 
întreprinderile industriei de 
petrol, chimie și gaz metan din 
Republica Socialistă România, 
condusă de președintele Uni
unii. Ion Istrate.

în CehoslovaciaComentariile presei

■
■

pe o parte și pe

B

■

a
D

(Agerpres)
☆

Convulsiile sistemului 
monetar occidental

Noile convulsii ale sistemu
lui monetar occidental sînt 
comentate pe larg de presa 
yest-europeană.

Cotidianul „Neue Ruhr Zei- 
tung" arată că această situa
ție constituie „dovada lipsei 
de coeziune a statelor din 
Europa occidentală". Justifi- 
cînd hotărîrea guvernului 
vest-german de a institui 
cursul flotant al mărcii, zia
rul scrie : „Statele Unite, ca
re au îngrămădit dolarii lor 
bolnavi în fața porții euro
penilor, au acționat cu sînge 
rece, fără să facă nici cel 
mai mic gest pentru a opri 
afluxul de dolari, gîndindu-se 
mai mult la situația lor in
ternă decît la cea din zona 
Atlanticului. Nu este deci de 
mirare că Bonn-ul a trebuit 
să acționeze în primul rînd 
ținînd seama de interesele 

vest-germane".
Abordînd perspectivele a- 

derării Marii Britanii la Pia
ța comună, cotidianul ..Paris 
Jour" este de părere că „a- 
ceastă criză va face și mai 
dificile negocierile referitoa
re la intrarea Marii Britanii 
în Piața comună. In aceste 
condiții scrie ziarul, discu
țiile între primul ministru 
britanic, Edward Heath, și 
președintele Franței, Georges 
Pompidou, care vor avea loc 
la 20 mai la Paris, riscă să 
nu meargă prea departe".

Aprecieri similare sînt pre
zente și în cele mai multe 
dintre ziarele britanice. „The 
Guardian" scrie că încercă
rile de a găsi o rezolvare 
provizorie a crizei raportu-

rilor dintre dolar și marca 
vest-germană au împovărat 
relațiile între „cei șase".

Referindu-se la instituirea 
cursului flotant al mărcii 
vest-germane, ziarul italian 
„Corriere della Sera" se arată 
pesimist în aprecierea actua
lei situații monetare a Eu
ropei occidentale : .Hotărî
rea guvernului vest-german 
— scrie cotidianul italian — 
nu este decît o reevaluare 
mascată a mărcii și înseam
nă o lovitură dură pentru 
C.E.E. Un lucru este sigur i 
stăm cu toții în aceeași barcă 
a comunității, dar se creează 
impresia că fiecare vîslcște 
cum îi convine. Și așa barca 
se clatină 
alta".

PR AGA 11 (Agerpres). — De
legația Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, condusă de Stane 
Dolanț, membru al Biroului 
Executiv al Prezidiului U.C.I., 
a fost primită de Gustav Hu- 
sak, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia — anunță 
agenția Taniug. Delegația a 
continuat, de asemenea, convor
birile cu reprezentanți ai P.C. 
din Cehoslovacia.

NEW YORK 11 (Agerpres). 
— Ziarul „New York Times" 
scrie într-un editorial că sis
temul monetar interoccidental 
bazat pe principiul potrivit 
căruia toate monedele națio
nale trebuie să-și mențină 
cursul în funcție de dolarul 
american, iar dolarul să fie 
universal acceptat ca o for
mă a rezervelor monetare, a 
suferit un șoc puternic ca 
urmare a crizei ce a izbucnit 
în ultimele zile. Această cri
ză a dezvăluit slăbiciunea do
larului și ruptura în coopera
rea între S.U.A. și Europa 
(occidentală), relevînd, de a- 
semenea, că integrarea eco
nomică și monetară în Eu
ropa occidentală este mult 
mai nesigură decît se credea".

si a Consiliului

al
MOSCOVA 11 — Coresponden

tul Agerpres, Laurențiu Duță. 
transmite ; Comitetul Central 
al PC.ITS și Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. au adoptat 
hotărîrea „cu privire la măsu
rile pentru dezvoltarea continuă 
•i ameliorării suprafețelor și 
valorificarea lor agricolă în anii 
1971 —1975“. După ce relevă 
amploarea lucrărilor de acest 
gen, fapt care a dus la sporirea 
recoltelor globale de bumbac, 
cereale, legume și alte produse 
agricole pc suprafețele amelio
rate, se constată că „ritmul lu
crărilor de ameliorări nu cores
punde totuși cerințelor actua
le, iar în folosirea suprafețelor 
irigate și desecate există lipsuri 
serioase". Potrivit hotărîrii în 
anii 1971—1975 urmează să sc 
asigure, pe seama investițiilor 
capitale de stat, introducerea 
in exploatare a unor noi supra
fețe irigate de 3 000 000 hectare, 
construirea unor sisteme de a- 
meliorări în zonele de suprau- 
miditate pe o suprafață de 
5 000 000 hectare, dintre care, 
cu drenaj acoperit 3 000 000 
hectare, precum și efectuarea 
unor lucrări tehnice pe supra
fețele care nu necesită deseca
re, însumînd 9,5 milioane de 
hectare.

Se prevede ca în anul 1975, 
producția de cereale pe pămîn- 
turile irigate să ajungă la 
10 000 000 — 12 000 000 tone (in
clusiv orez).

Pentru a se asigura îndepli
nirea programului de îmbună
tățiri funciare în anii 1971 —1975 
vor fi realizate investiții capi
tale de stat însumînd 
26 600 000 000 ruble. Pentru e- 
fectuarea lucrărilor funciare 
menționate se prevede disloca
rea unui număr de 37 500 de 
excavatoare, 38 000 de buldoze
re, 26 000 de screpere și alte 
mijloace tehnice.

comercial 
între R.P. 
Chineză și 

Republica Cuba
PEKIN 11 (Agerpres). — Un 

acord comercial pe perioada 
1971—1975 și un protocol cu 
privire la schimburile ’ de măr
furi pe anul în curs au fost 
semnate la Pekin de reprezen
tanți ai R.P Chineze și Repu
blicii Cuba, anunță agenția Chi
na Nouă.

Membrii delegației guverna
mentale cubaneze, care au pur
tat tratativele în vederea sem
nării acordurilor menționate, 
au fost primiți de vicepremierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze. Li Sien-Nien. Cu acest 
prilej, informează agenția, a a- 
vut loc o discuție cordială și 
prietenească.

afa- 
Za-

rea-

# Ministrul iranian al 
cerilor externe, Ardeshir 
hedi, a sosit la Cairo.

Agenția France Presse
mintește că aceasta este prima 
vizită pe care șeful diplomației 
iraniene o efectuează la Cairo 
după restabilirea relațiilor di
plomatice dintre Republica A- 
rabă Unită și Iran, 
august 1970.

® Luind cuvintul luni in 
Camera Comunelor ministrul 
britanic al industriei și comer
țului, John Davies, a precizat 
că prețul total al proiectului 
avionului supersonic „Concorde* 
este de 885 milioane lire ster
line. Această sumă este mai 
mare cu 60 milioane lire față 
de prețul estimat în decembrie

și că starea sănătății pacientului

© La spitalul Groote Schuur a fost efectuată luni după- 
amiază, de către prof. Christian Barnard, o nouă operație 
de transplantare a inimii. Pacientul, Dirk Van Zyl, este în 
virstă de 45 de ani.

Aceasta este cea de-a șasea operație de transplantare 
a cordului realizată de celebrul chirurg sud-african. Ultima 
sa pacientă, Dorothy Fisher, a fost operată în urmă cu doi 
ani și este în viață.

Un prim buletin medical, publicat luni seara, mențio
nează că operația a reușit 
este satisfăcătoare.

Corn
Politica restrictivă a Pieții co

mune, regulamentele ei care 
impun direcțiile rigide de dez
voltare statelor membre sau ce
lor care au intenția de a adera 
la acest bloc economic, fără a 
ține seama de interesele națio
nale ale statelor respective pro
voacă în rîndurile opiniei pu
blice din diferite țări o preocu
pare deosebită și adesea, pro
fundă îngrijorare. Astfel, chiar 
și în Danemarca, țară -în care 
pinii in urmă cu cîteva luni re
zervele manifestate față de con
dițiile de aderare erau mai pu
țin accentuate decît cele care 
se fac auzite în alte țări care 
vizează aderarea, după adopta
rea de către C.E.E. a regula
mentelor privind pescuitul, o- 
poziția față de ideea integrării 
în Piața comună a sporit brusc. 
Această stare de spirit a con
tribuit la declanșarea unei cri
ze de guvern soldate pînă la 
urmă cu formarea unei noi e- 
chipe guvernamentale. O reac
ție similară s-a produs în Nor
vegia. dat fiind că prin ade
rarea țării la Piața comună 
vasele pescărești franceze sau 
vest-germane ar avea dreptul 
de a pescui în libertate de-a 
lungul coastelor sale. Această 
perspectivă a trezit îngrijorarea 
celor peste 40 000 de pescari 
norvegieni. Pentru aceștia, o ex
tindere a dreptului lor de pes
cuit în alte zone n-ar prezenta 
mari avantaje deoarece, în pro
porție de 93 la sută, ei își e- 
xercită activitatea în apele te
ritoriale norvegiene, care con
stituie una din rezervele pisci
cole cele mai bogate din emis
fera nordică. In același timp, 
bărcile lor pescărești ar putea 
cu greu rezista concurenței cu 
flotele moderne de pescuit ale 
altor țări din Piața comună.

e n t a r i u
Industria de pescuit norvegia
nă, sector vital pentru econo
mia țării, ar risca prin aceasta 
să fie practic înghițită de par
tenerii vest-europeni. Aproxi
mativ aceleași probleme de con
curență s-ar pune și pentru a- 
gricultorii norvegieni care, mun-

cind pe terenuri extrem de să
race, își vînd produsele pe pia
ța internă la prețuri superioa
re celor din Piața comună. Ve
niturile țăranilor norvegieni ar 
scădea cu peste 50 la sută.

In fața acestei situații, sec
toare largi ale opiniei publice 
norvegiene sînt hotărîtc să-și 
mobilizeze forțele pentru a îm
piedica realizarea unui act ca
re s-ar solda cu dezavantaje 
evidente pentru economia țării. 
Cu cîtva timp în urmă, din 
inițiativa a 25 de personalități 
ale țării a fost întemeiată „Miș
carea împotriva aderării Nor
vegiei la C.E.E.", care reuneș
te militanți reprezentînd cele 
mai diverse orientări politico. 
In cîteva luni, numărul mem
brilor mișcării a depășit cifra 
de 40 000.

Do curînd, inițiatorii organi
zației au considerat că este mo-

mentul să dea un nou impuls 
luptei împotriva aderării prin 
organizarea primului congres al 
mișcării împotriva aderării 
Norvegiei la C.E.E. Reunit zi
lele trecute la Oslo, congresul 
amintit a stabilit mai precis 
direcțiile în care trebuie să ac
ționeze mișcarea împotriva a- 
derării. In documentele reuniu
nii s-a relevat că este necesar 
să se renunțe la ideea intrării 
în Piața comună pentru a se 
asigura independența Norvegiei, 
subliniindu-se că în caz con
trar această țară își va pierde 
în mare măsură suveranitatea.

Lucrările congresului au fost 
precedate de 
țări organizate 
Pescarii, care 
cel mai greu 
re, au anunțat 
grevă generală în cazul cînd 
această problemă ar deveni a- 
cută. Numeroși deputați, profe
sori universitari, conducători 
sindicali, personalități marcante 
ale vieții publice au declarat că 
vor sprijini activ mișcarea 
populară antiintegraționistă. 
Chiar în cadrul Partidului So
cial-Democrat, de guvernămînt, 
crește numărul adversarilor 
Pieței comune. Ziarul „Nu, Pie
ței comune", editat de mișca
rea anti-G.E.E., a ajuns într-un 
timp scurt la un tiraj de 
180 000 exemplare.

Actuala mișcare de amploare 
din Norvegia împotriva aderă
rii constituie *0 dovadă expri
mată a lipsei de popularitate a 
ideilor integraționiste în cercuri 
largi din diferite țări vest-cu- 
rdpene, care văd în aderarea 
la organismul Pieței comune 
un pericol ce amenință pro
priile lor interese.

CAIRO 11 (Agerpres). — Lu- 
înd cuvintul în fața Comisiei 
parlamentare a Uniunii Socia
liste Arabe, președintele R.A.U., 
Anwar Sadat, a prezentat un 
raport asupra convorbirilor sale 
cu secretarul de stat american, 
William Rogers, și cu adjunctul 
acestuia, Joseph Sisco, subli
niind că întrevederile s-au des
fășurat într-o atmosferă de sin
ceritate deplină, informează a- 
gcnțiile France Presse, Asso
ciated Presse și United Presse 
International. Președintele Sa
dat a expus în mod detaliat 
propunerea egipteană de redes
chidere a Canalului de Suez 
și de retragere parțială a tru
pelor israeliene de pe malul 
răsăritean al acestuia. El a 
subliniat că această propunere 
nu trebuie considerată decît ca 
începutul unei reglementări glo
bale a conflictului. Șeful sta
tului egiptean a afirmat că este 
în interesul R.A.U. „să activeze 
propunerea respectivă", conco
mitent cu hotărîrea de a nu 
ceda nici măcar o palmă din 
teritoriul național, precum și 
cu exigențele privind drepturile 
populației palestiniene.

Anwar Sadat a declarat că 
i-a spus lui Joseph Sisco, se
cretar de stat adjunct ameri
can pentru problemele Orien-

tuluî Apropiat, că Egiptul in
sistă asupra trecerii trupelor 
egiptene pe malul răsăritean, 
adăugind că nu a dat un răs
puns în problema autorizării ac
cesului navelor israeliene. „Vom 
studia mai întîi această ches
tiune cu organizațiile noastre 
politice* — i-a declarat Sadat 
Iui Sisco.

Președintele R.A.U. a vorbit 
despre situația economică a ță
rii, referindu-se, în special, la 
dezvoltarea agriculturii și la 
perspectivele valorificării resur
selor petrolifere naționale. El a 
amintit realizările obținute în 
sectorul public, declarînd că a- 
cestea nu vor reduce sacrifi
ciile pe care le va impune lupta 
de eliberare. In continuare, 
Anwar Sadat a anunțat că, ul
terior, „atunci cînd preocupă
rile legate de luptă se vor li
niști", el va expune Comisiei 
parlamentare a Uniunii Socia
liste Arabe, concepțiile sale a- 
supra diverselor aspecte ale 
vieții sociale, printre care de
mocratizarea și noua societate 
bazată pe știință. La sfîrșitul 
ședinței, cei 360 de membri ai 
Comisiei parlamentare a U.S.A, 
au dat publicității o declarație 
în care își exprimă sprijinul 
deplin pentru politica promo
vată de președintele Anwar 
Sadat.

©■ La invitația Facultății de 
economic și Comerț a Univer
sității din Palermo^ Prof dr. 
docent Tudor R. Popescu de 
la Universitatea din București, 
membru în Consiliul de condu
cere al Institutului internațio
nal pentru unificarea dreptului 
privat, a inaugurat ciclul de 
conferințe cu tema „Dreptul în 
slujba comerțului internațional". 
Primele ' 
nute de 
au fost 
ciate de

două prelegeri 
profesorul 

deosebit de 
asistență,* 

mite corespondentul 
la Roma.

$ La Ciudad de Mexico a 
fost dat publicității un comu
nicat comun privind convorbi
rile dintre președinții Mexicu
lui Și Guatemalei, desfășurate 
timp de două zile la frontiera 
dintre cele două țări. Potrivit 
documentului, în cadrul discu
țiilor s-a subliniat necesitatea 
dezvoltării relațiilor bilaterale, 
în special a celor economice și 
comerciale.

0. Președintele Camerei de 
Comerț sovieto-italienc. Raffaele 
Girotti, a fost primit luni de 
ministrul comerțului exterior al 
U.R.S.S., Nikolai Patolicev, in
formează agenția T.A.S.S. Gi
rotti a sosit la Moscova pentru 
a deschide, la 11 mai, o ex
poziție de mărfuri italiene

Exporturile egiptene de 
bumbac din recolta anului 1970 
au atins la sfîrșitul lunii ianu
arie a.c., 289 650 baloturi, infor
mează agenția M.E.N.

ti- 
român, 

apre- 
trans- 
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@ Semnarea acordului defi
nitiv pentru construirea con
ductei petroliere Suez-Alexan
dria a fost stabilită la mijlocul 
lunii iunie — informează coti
dianul egiptean „Al Ahram". 
Această d^ă a fost anunțată 
în urma întrevederilor avute de 
Aziz Sidky vicepremier și mi
nistru al industriei R.A.U., cu 
delegația companiilor care vor 
participa la construirea con
ductei.

© Guvernul britanic este ho- 
tărît să continue pînă la înce
putul lunii august fabricarea 
motorului ..Rolls Royce RB-211" 
pentru echiparea avionului a- 
merican „Tristar", în speranța 
că Congresul S.U.A. va adopta 
pînă la această dată hotărîrile 
corespunzătoare pentru asigu
rarea viitorului acestui tip de 
avion, a declarat lordul Carring
ton. ministrul apărării al Marii 
Britanii.
• Peste 68 la sută din cetă

țenii americani se pronunță în 
favoarea adoptării legislației 
privind retragerea tuturor tru
pelor S.U.A. din Vietnamul de 
sud pînă la sfîrșitul anului în 
curs, relevă un sondaj între
prins de „Opinion Research 
Corp*.

© In cadrul schimburilor in
tre uniunile scriitorilor din Ro
mânia și R.D.G., la Berlin a 
sosit o delegație a Uniunii 
Scriitorilor din România, trans
mite corespondentul Agerpres. 
Din delegație fac parte Nina 
Casian și Alfred Kittner.

ample manifes- 
în întreaga țară, 
ar urma să fie 
loviți de adera- 
că vor declara o

SAIGON 11 (Agerpres). — Po
trivit telegramelor de presă, 
luptele între forțele patriotice 
din Vietnamul de sud și uni
tățile militare americano-saigo- 
neze au fost concentrate în ul
timele 24 de ore în zona Fla- 
tourilor înalte. Cele mai violen
te ciocniri între detașamentele 
Frontului Național de Elibera
re și efectivele militare inami
ce du fost semnalate în provin-

ciile Quang Tin și Quang Ngai. 
provincia BinhTotodată, în

Dinh, la 440 kilometri nord-est 
oe Saigon, o unitate americana 
a căzut într-o ambuscadă or
ganizată de patrioți.

Un purtător de cuvînt al co
mandamentului forțelor S.U.A. 

anunțat că bombardiere 
’ “ au efectuat noi raiduri 

a

a
..B-52"
în regiunea septentrională 
Vietnamului de sijd.

@ Judecătorul Alan 
examinează procedura preliminară pentru deschiderea pro
cesului intentat de autoritățile statului California militantei 
americane de culoare Angela Davis, și-a declinat compe
tența. Lindsay a luat această hotărîre in urma recuzării 
sale de către Ruchell Magee, coacuzat in proces.

După cum se știe, militanta de culoare Angela Davis 
constituie obiectul unei înscenări judiciare sub acuzația de 
așa-zisă complicitate la un incident petrecut în august 1970 
in incinta Tribunalului de la San Diego și soldat cu moartea 
mai multor persoane. Lindsay este al cincilea judecător care 
se retrage din acest caz.

Lindsay președintele instanței care 
eliminară pentru deschiderea pro-

Ultimele știri sportive
MOSCOVA 11 (Agerpres). 

— Federația unională de fot
bal a anunțat oficial echipa 
mondială care va întilni la 
27 mai formația Dinamo Mos
cova în meciul organizat in 
onoarea retragerii din activi
tatea competițională a cele
brului portar Lev Iașin, Iată 
lotul fotbaliștilor invitați: 
portari Mazurkievicz (Urugu
ay), Victor (Cehoslovacia); 
fundași Djorkaeff (Franța), 
Meszei (Ungaria), Schultz 
(R.F. Germaniei), Pena (Me
xic) ; mijlocași: Facchetti (I- 
talia), Beckenbauer (R.F. a

Germaniei), Kuna (Cehoslo
vacia), Bonev (Bulgaria); ata- 
canți: Lubansky (Polonia), 
Muller (R.F. a Germaniei), 
Jekov (Bulgaria), Duinitrache. 
(România) și Geaici (Iugosla
via).

Marți după-amiază s-a dis
putat la Constanța întîlnirea 
internațională masculină de 
atletism dintre echipele Ro
mâniei și Norvegiei. Atleții 
români au obținut victoria 
cu scorul de 120—92 puncte. 
Iată cîteva din principalele 
rezultate înregistrate i 100 m

plat Munteanu — 10" 4/10 ; 
400 m plat: Puiu — 47’’ 9/10 ; 
1 500 m 1 Ovde (N) — 3'47” 
8/10 ; 3 000 m obstacole 1 Ce- 
fan — 8’ 44" j 110 garduri 1 
Suciu — 14” ; greutate i An
dersen (N) — 18,04 m; su
liță î Ollson (N) 73,60 m; 
înălțime 1 Șerban — 2,06 m ; 
triplu salt 1 Corbu — 16,38 
m ; prăjină 1 Pișlalu — 5,00
m.

(Agerpres).

DUBLIN 11 (Agerpres). —
Peste 25 000 de spectatori au

urmărit la Dublin meciul din
tre selecționatele Italiei și 
Irlandei, disputat în cadrul 
campionatului european de 
fotbal. La capătul unui joc 
în care au acționat în special 
pe contraatac, fotbaliștii ita
lieni au obținut victoria cu 
scorul de 2—1 (1—1). Golu
rile învingătorilor au fost în
scrise de Bopinsegna (min. 15) 
și Prati (min. 60). Pentru gaz
de a marcat Conway în mi
nutul 23,

ACCIDENT FEROVIAR
VARȘOVIA 10 (Agerpres). - 

Un Iren de pasageri de pe ru
ta Lodz-Varșovia a deraiat du
minică, informează agenția 
P.A.P. Au fost rănite 36 de 
persoane, dintre care 24 au fost 
spitalizate. O comisie specială 
cercetează cauzele accidentului.

PAGUBELE PRICINUITE 
DE ETNA

ROMA 10 (Agerpres). - In 
cele șapte săptămîni de erup
ție, vulcanul sicilian ETNA a 
expulzat prin numeroasele sale 
cratere aproximativ 15 milioane 
metri cubi de lavă. Magma 
incandescentă care a coborit 
versanții muntelui a produs 
pînă în prezent pagube eva
luate la circa 500 milioane li
re italiene.

BANDĂ INTERLOPĂ ARESTATA 
LA FRANKFURT PE MAIN
BONN 10 (Agerpres). - Po

liția vest-germană a arestat, la 
Frankfurt pe Main, 19 membri 
ăi unei bande despre care se 
crede că face parte dintr-un a- 
devărat „sindicat internațional" 
al lumii interlope. Răufăcătorii 
capturați, intre care și cițiva 
șefi ai „sindicatului", practicau 
falsificarea bancnotelor diferite
lor state, jafuri și spargeri 
de amploare, contrabanda de 
arme și stupefiante, furtul de 
automobile și asasinatele cu 
plată.

CĂSĂTORIE NEOBIȘNUITĂ
CARACAS 10 (Agerpres). - 

O căsătorie neobișnuită s-a 
celebrat in localitatea venezu- 
eleană Puerto Ordaz Mirele, 
Pedro Pablo Bonalde, are nu 
mai puțin de... 120 de ani, | 
iar mireasa, Maria Hernan
dez... 105 ani.

Noii căsătoriți, care locuiesc 
împreună de aproape 80 de 
ani, au declarat reporterilor că 
s-au hotărît, in sfirșit, să regle
menteze situația civilă a co
piilor lor.

UN AUTOBUZ PRĂBUȘIT IN 
APELE UNUI RIU

SEUL 10 (Agerpres). - Un 
autobuz transported 50 de per
soane s-a prăbușit de la ° 
înălțime de 9 metri in apele 
unui rîu, în apropiere de loca
litatea sud-coreeană Kapyong, 
la 48 de kilometri de Seul. 
Numai 10 pasageri s-au putut 
salva, ceilalți 40 fiind dați 
dispăruți.

A FOST DEZLEGATĂ ENIGMA 
LIMBII ETRUSCE

SOFIA 11 (Agerpres). - De 
la etrusci. popor care a locuit 
in antichitate în centrul și nor
dul Italiei de astăzi și a dispă
rut apoi in preaima erei noas
tre, au rămas circa 10 000 de 
inscripții, al căror conținut a 
constituit timp de două secole, 
d« cind au început a b stu
diate, o eniamă pentru savan- 
tii intreqii lumi Specialistul 
bulqpr V. Gheorghiev. in U’ma 
unor migăloase si îndelunqate 
cercetări, a stabilit că limba 
etruscă era anreniatn de cea 
a geților, popor din grupa tra
cilor nordici. Folosind limba cu
noscută de către specialist! a 
geților, Gheorghiev a izbutit 
să traducă texte etrusce, care 
oglindesc momente din istoria 
acestui popor, precum și epi
soade din istoria Romei Anti
ce.

ACCIDENTELE DE CIRCULAȚIE 
DIN ITALIA

ROMA 11 (Agerpres). - Du
pă cum relevă o statistică 
dată recent publicității, in a- 
nul 1970 în Italia s-au produs 
312 122 accidente de circulație, 
care s-au soldat cu moartea a 
9 963 de persoane și rănirea 
altor 220 865.

INCENDIU LA HOTELUL 
„HILLS"

LONDRA 11 (agerpres). - 
Un puternic incendiu a izbuc
nit luni seara la hotelul „Hills" 
situat in cartierul Kensington 
din sud-vestul Londrei. In mai 
puțin de o oră, toate cele cinci 
etaje ale clădirii au fost mis
tuite de flăcări. Șase peisoa- 
ne și-au pierdut viața.
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