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COMUNICATUL
PLENAREI COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
In zilele de 10—13 decembrie a.c. a avut 

loc plenara Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

La deschiderea lucrărilor, plenara a păs
trat un moment de reculegere în memoria 
lui Dumitru Petrescu și Alexandru Mo- 
ghioroș, vechi militanți ai mișcării comu
niste și muncitorești, activiști de frunte ai 
partidului și statului nostru, care au dece
dat în perioada de la ultima plenară a C.C. 
al P.C.R.

Plenara a dezbătut proiectul planului 
de stat de dezvoltare a economiei naționale 
și proiectul bugetului de stat al Republicii 
Socialiste România pe anul 1970 — ul
timul an al planului cincinal 1966—1970. 
Apreciind că prevederile celor două pro
iecte supuse dezbaterii corespund linii
lor directoare stabilite în planul cincinal, 
posibilităților și nevoilor economiei națio
nale. ale societății noastre socialiste, orien
tărilor date de Congresul al X-lea al parti
dului privind dezvoltarea în ritm susținut 
a producției materiale, a științei, învăță- 
mîntului și culturii, ridicarea nivelului de 
trai al maselor muncitoare, plenara le-a 
aprobat în unanimitate și a hotărît să fie 
supuse spre legiferare actualei sesiuni a 
Marii Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România.

Plenara a analizat propunerile Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție cu privire la majorarea pen
siilor țăranilor cooperatori. Plenara a a- 
preciat că introducerea sistemului de pen
sionare la bătrînețe sau în caz de boală a 
țăranilor cooperatori a constituit o impor
tantă măsură de ordin social. Plenara a a- 
doptat în unanimitate propunerile ca, în- 
cepînd de la 1 ianuarie 1970, pensiile a- 
cordate țăranilor cooperatori să fie majo
rate cu 50—80 la sută, creșterile mai ac
centuate aplicîndu-se la pensiile coopera
torilor care au lucrat un timp mai îndelun
gat în cooperativa agricolă de producție. 
Prin măsurile aprobate, sumele cheltuite 
pentru plata pensiilor către' țărânii coope
ratori vor crește în 1970 cu aproape 390 
milioane lei față de anul 1969. In afara su
melor pe care Ie primesc de la Casa de 
pensii, țăranii cooperatori pensionari vor 
beneficia în continuare de ajutorul social 
acordat de cooperativă și de lotul de pă- 
mînt pe care îl au în folosință potrivit Sta
tutului Cooperativei Agricole de Producție. 
Plenara își exprimă convingerea că mă
surile de majorare a pensiilor vor contri
bui la îmbunătățirea în continuare a condi
țiilor de viață ale țăranilor pensionari și 
ale familiilor lor, vor constitui un impor
tant factor stimulativ în activitatea țără
nimii cooperatiste.

Plenara a analizat propunerile Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R. privind 
constituirea comisiilor pe probleme la Co
mitetul Central și la organele locale ale 
partidului — potrivit prevederilor statu
tului adoptat de Congresul al X-lea al 
partidului —, și a aprobat o hotărîre cu 
privire la organizarea și funcționarea aces
tor comisii. Hotărîrea plenarei prevede 
constituirea Ia C.C. al P.C.R. a următoare
lor comisii : Comisia pentru problemele e- 
conomice; Comisia pentru probleme de a- 
gricultură și silvicultură; Comisia pentru 
problemele sociale, de sănătate și nivel de

trai; Comisia pentru problemele dezvoltă
rii orînduirii sociale și de stat; Comisia 
pentru problemele organizatorice, ale acti
vității și vieții interne de partid; Comisia 
pentru problemele pregătirii cadrelor, în- 
vățămînt și știință; Comisia pentru proble
mele ideologice și cultural-educative; Gru
pul de lectori ai Comitetului Central; Co
misia pentru relațiile internaționale. De a- 
semenea, la comitetele județene, municipa
le și orășenești ale partidului vor funcțio
na : Comisia economică; Comisia pentru 
probleme de agricultură și silvicultură; 
Comisia pentru problemele organizatorice, 
ale activității și vieții interne de partid; 
Comisia pentru propagandă, învățământ, 
știință și cultură; Grupul de lectori ai co
mitetului județean, municipal sau orășe
nesc de partid. In raport cu specificul acti
vității lor se vor constitui comisii asemă
nătoare la celelalte organe de partid locale.

Comisiile vor fi alcătuite din membrii 
organelor de partid respective, precum și 
din alte cadre cu experiență, pregătire po
litică și profesională corespunzătoare. La 
Comitetul Central ele vor fi conduse de 
secretari sau membri ai Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Central, iar la orga
nele locale de secretari sau alți membri ai 
birourilor comitetelor de partid. Secretarii 
Comitetului Central și ai celorlalte organe 
de partid, secțiile acestora, vor consulta 
sistematic comisiile asupra principalelor 
măsuri din domeniile de care se ocupă și 
vor asigura participarea membrilor comi
siilor la întreaga activitate pentru trans
punerea acestora în viață.

Plenara a adoptat, de asemenea, hotărî
rea cu privire la îmbunătățirea consultării 
și informării activului de partid, a comu
niștilor și celorlalți oameni ai muncii asu
pra activității organelor de partid și de 
stat, asupra problemelor politicii interne și 
internaționale a partidului și guvernului. 
Plenara a constatat că informarea și con
sultarea activului de partid, a comuniștilor 
și maselor de oameni ai muncii asupra ce
lor mai importante probleme ale politicii 
interne și externe promovate de partid și 
guvern, consfătuirile și schimburile de pă
reri pe problemele majore ale vieții econo
mice și sociale au devenit tot mai mult me
tode de bază în activitatea organelor de 
partid centrale și locale.

Pornind de la rezultatele obținute, Co
mitetul Central a stabilit ca principalele 
proiecte de hotărîri pe linie de partid și de 
stat, măsurile importante privind activita
tea economică, politică, social-culturală, 
problemele dezvoltării județelor, localită
ților, întreprinderilor, unităților agricole 
să fie dezbătute pe larg, în mod organi
zat și sistematic, cu activul de partid, cu 
membrii organizațiilor de partid și cu ma
sele largi de oameni ai muncii. Hotărîrea 
stabilește, de asemenea, obligativitatea tu
turor organelor de partid de a prezenta 
dări de seamă și informări asupra activi
tății lor în fața membrilor de partid, pre
cum și obligativitatea cadrelor de condu
cere ale partidului și statului de a sprijini 
efectiv activitatea organelor locale, ajutîn- 
du-le direct în organizarea muncii și în
deplinirea îndatoririlor ce le revin. Hotă
rîrea prevede sarcina membrilor C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și Consiliu
lui de Miniștri, a membrilor tuturor or

ganelor de partid și de stat, a deputaților 
Marii Adunări Naționale și Consiliilor 
Populare, a cadrelor de partid, de stat și 
ale organizațiilor obștești de a participa la 
informarea comuniștilor și a masei largi 
de oameni ai muncii asupra politicii inter
ne și externe, a întregii activități a parti
dului și guvernului. Plenara își exprimă 
convingerea că aceste măsuri vor contri
bui la exercitarea la un nivel tot mai înalt 
a rolului conducător al partidului în toate 
domeniile vieții sociale, vor stimula parti
ciparea activă, multilaterală a comuniști
lor, a tuturor oamenilor muncii la înfăp
tuirea politicii și hotărîrilor partidului și 
statului.

Plenara a fost informată asupra desfă
șurării intilnirii conducătorilor de partid și 
de stat din R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germană, R. P. Polonă, Re
publica Socialistă România, R. P. Ungară 
și U.R.S.S., care a avut loc la Moscova, în 
zilele de 3 și 4 decembrie 1969. Plenara 
și-a exprimat satisfacția în legătură cu 
rezultatele intilnirii, considerînd că aceasta 
a prilejuit un util schimb de păreri, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă de priete
nie, înțelegere și colaborare frățească, asu
pra unor probleme privind evoluția rela
țiilor internaționale, situația politică de pe 
continentul nostru, inclusiv schimbările pe
trecute în politică R.F.G. ca urmare a for
mării noului guvern, realizarea securității 
în Europa și în lume, apărarea păcii.

Plenara a dat o înaltă apreciere și a a- 
probat în unanimitate activitatea delega
ției de partid și de stat române, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, desfășu
rată în spiritul politicii externe stabilite 
de Congresul al X-lea al partidului, de în
tărire a prieteniei, colaborării și unității 
cu țările socialiste, de dezvoltare a relați
ilor cu toate statele, fără deosebire de o- 
rinduirea social-politică, de dezvoltare a 
colaborării internaționale și participare ac
tivă Ia lupta pentru triumful cauzei păcii.

Plenara a hotărît trecerea tovarășului 
Dumitru Popa din rindul membrilor su- 
pleanți în rindul membrilor Comitetului 
Executiv al Comitetului Central, și alege
rea tovarășului Manea Mănescu ca secretar 
al C.C. al P.C.R.

Plenara a hotărît, de asemenea, trecerea 
tovarășului Zaharia Stancu din rindul su- 
pleanților în rindul membrilor Comitetului 
Central.

La dezbaterea problemelor aflate la or
dinea de zi au luat cuvîntul tovarășii : Iosif 
Uglar, Constantin Băbălău, Alexandru So- 
baru, Gheorghe Homoștean, Constantin 
Dăscălescu, Mihai Telescu, Aurel Baranga. 
Constantin Cîrțînă, Petre Ionescu, Vasile 
Malinschi, Ștefan Boboș, Mihnea Gheor
ghiu, Alexandru Boabă, Aurel Duca, 
Gheorghe Buzdugan, Ion Gheorghe, Ion A- 
vram, Ion Sîrbu, Pavel Ștefan, Emil Bobii, 
Mihail Roșianu, Angelo Miculescu, Nico
lae Vereș, Zaharia Stancu, Florian Dănă- 
lache, Constantin Pîrvulescu, Carol Kiraly, 
Ion Crăciun, Gheorghe Necula, Cornel 
Burtică, Nicolae Bozdog, Ioachim Moga. De 
asemenea, în grupele de lucru ale plenarei 
au participat la discuții 68 de tovarăși.

In încheierea dezbaterilor a luat cuvîn
tul tovarășul Nicolae Ceaușescu.

In aceste zile, în unitățile eco
nomice aie municipiu ui — efor
turi intense pentru îndeplinirea 
p'anuiui anual

Cu planul anual îndeplinit
Constructorii de obieclive 

industrial-miniere din muni
cipiu ai Șantierului T.C.M.M. 
au raportat îndeplinirea sarci
nilor anuale planificate, pe 
două din loturile Văii Jiului.

Lotul Coroești
.Colectivul de muncitori, in

gineri, tehnicieni și maiștri 
al lotului de la Coroești a re
ușit ca prin strădania și ab
negația muncii lor, să obțină 
lună-de lună depășiri substan
țiale de plan, ajungînd să 
cumuleze în „palmaresul" lor 
un succes remarcabil : execu
tarea peste prevederile anuale 
ale planului a unor lucrări 
de construcții-montaj în va
loare de 3 milioane lei.

Este o realizare cu atît mat 
lăudabilă, cu cît, prin hărni
cia combinată a constructori
lor și monteorilor, obiectivul 
principal aflat în execuția lo

tului — Fabrica de brichete 
Coroești — va putea intra 
astfel în probe tehnologice in 
această lună, cu peste două 
luni înainte de cum era pre
văzut.

Lotul Livezeni
Destoinicii constructori ai 

lotului Livezeni, în a cărui 
sarcină de realizare au fost 
în principal obiectivele din in
cinta minei Livezeni (cele do
uă turnuri de puțuri din be
ton armat, lucrări de linii fe
rate și terasamente ș.a.) și-au 
materializat hărnicia în lu
crări peste prevederile anuale 
ale planului.

Valoarea lucrărilor de con- 
stnicții-monlaje ce depășeș
te sarcina planificată pe 1969, 
a atins astfel în aceste "zile 
cifra de 1,5 milioane lei.

Ion IMARGINEANU

aie T.A.P.L.
— renovate

Renovarea restaurantului „Mi
nerul" din Lupeni a durat cam 
mult dar s-au executat lucrări 
de calitate. Bucătăria -localului, 
ai cărei pereți . sint îmbrăcat! 
în faianță, strălucește de cură
țenie. Mașina de gătit moder
nă, întreaga dotare creea-.ă 
personalului, în frunte cu bu
cătarul șef Ioachim Albescu, 
condiții de a găti mîncărurl 
gustoase și aspectuoase. Loca
lul are la rindul său un aspect 
intim și primilor, iar deservi
rea este și ea... renovată.

De curind a fost pus la punct 
și restaurantul ..Cotnari" din 
Lonca. Datorită spiritului orga-.— 
nizaloric al gestionarului La- 
-zăr Șamu, reparațiile și zugră
velile s-au făcut fără ca loca
lul să fie închis nici măcar o 
zi. Unitatea și-a depășit - lună 
de lună sarcinile de plan.

Dc cc dear la intervenția 
comitetului sindicatului?

Sau, cum se poate obține o adeverință, după aproa
pe trei luni de așteptări, într-o jumătate de oră

Reluarea lucrărilor în plenul 
Marii Adunări Naționale

BIROUL MARII ADUNÂRI NAȚIONALE A 

STABILIT CA LUCRĂRILE IN ȘEDINȚE PLENA

RE ALE SESIUNII ACTUALE A MARII ADU2

NARI NAȚIONALE SA FIE RELUATE MIER

CURI, 17 DECEMBRIE 1969, LA ORA 10 DI

MINEAȚA

DE LA CABINETUL MUNICIPAL DE PARTID
CURSURILE UNIVERSITĂȚII SERALE 

ÎN ZIUA DE 15 DECEMBRIE 1969
— Secția economie, anii I și III, Cabinetul de partid 

ora 17 ;
— Secția filozofie, anul I, Liceu ora 18 ;
— Secția filozofie anul III, Clubul Centralei cărbunelui 

ora 18;
— Secția sociologie anul », Liceu ora 17 ;
— Secția estetică anul I, Liceu ora 18 ;
— Secția construcții de partid anul III, Cabinetul de 

partid ora 17.
IN ZIUA DE 17 DECEMBRIE 1969

— Secția economie anul II, Cabinetul de partid, ora 17 ;
— Secția filozofie anul II, Clubul Centralei cărbunelui, 

ora 18.

Deunăzi, la comitetul sindica
tului minei Lupeni sîntem puși 
în fața unui paradox. La preșe
dintele sindicatului s-a prezen
tat în audiență un om trecut' 
de prima — și de a... doua ti
nerețe. Omul străbătuse cu o 
zi înainte un drum de peste 700 
km pentru a-și procura un sim
plu petec de hirtie pe care să 
scrie, adeverință, să poarte o 
ștampilă (sau mai multe) și care 
să ateste că, într-o anumită 
perioadă a fost angajatul minei. 
Ca să ajungă la Lupeni, omul 
a călătorit mai mult de o zi. Și 
pentru că ținta călătoriei lui 
n-a fost doar Lupeniul, adică nu 
Lupeniul ca obiectiv turistic, ci 
obținerea unei adeverințe, pere
grinările lui au început abia în 
Lupeni, pe un drum pe cît de' 
puțin neted pe atit de întorto- 
chiat, drum pe care l-am numi, 
cu îngăduința unor funcționare 
de la mină, un veritabil labirint 
al birocrației.

Dar, spre a înfățișa întregul 
context motivational care l-a 
determinat pe omul nostru, aflat 
în audiență la sindicatul minei 
Lupeni, să facă un drum de la 
Botoșani pînă la Lupeni, vom 
relata ci leva amănunte care 
privesc antecedentele acestei 
s-o numim „excursii fără voie".

La 24 septembrie a.c., a sosit 
la mina Lupeni, mai precis la 
biroul financiar al exploatării, 
adresa cu numărul de înregis
trare 2 653, prin care fostul an
gajat al minei, loan Gîlcă, ac
tualmente salariat al I.A.S. Al
bești, solicita eliberarea unei 
adeverințe de vechime în cîm- 
pul muncii pentru timpul în 
care a lucrat la mină ca munci
tor subteran, adeverință nece
sară pentru completarea cărții 
de muncă în vederea obținerii 
drepturilor de pensionare. Omul, 
neprimind adeverința solicitată, 
a revenit cu a doua adresă, pri
mită la mina Lupeni în data 
de 18 octombrie și înregistrată 
sub numărul 2 895. Dar, pentru 
că și această revenire i-a fost za
darnică, s-a hotărît să urce pe 
tren și să se prezinte personal, 
cu cererea în mină, în fața a- 
celora de „bunăvoința" cărora 
depinde eliberarea adeverinței 
solicitate. Și așa încep peregri
nările omului în fața ghișoelor 
diferitelor servicii administrati

ve de. la mină. Întîi se prezintă 
omul la biroul personal. De aici 
este trimis la arhivă; de la ar
hivă este îndrumat înapoi Iți 
personal; de aici la salaristă, 
care fiind plecată la bancă, 
omul e invitat să revină a doua 
zi. Nemaifiind dispus să-și pre
lungească călătoriile pe itine- 
rariile ghișeelor administrative 
cetățeanul se adresează preșe
dintelui sindicatului. De aici 
„plimbările" lui intră în faza 
finală: la intervenția comitetu
lui sindicatului și cu concursul 
direct al contabilului șef al mi
nei, nea Gîlcă reușește să ob
țină într-o jumătate de oră a- 
deverința solicitată. Ș-a întors 
la comitetul sindicatului radiind 
de bucurie ca un copil, cu mult 
ri vuita hirtie în mină spre a 
mulțumi pentru concursul ce i 
s-a dat, și și-a văzul de drum, 
înapoi spre Moldova.

Omul a plecat pînă la urmă 
mulțumit. Totuși, o întrebare a 
rămas în suspensie : De ce sint 
necesare peste două luni, cîteva 
adrese, o călătorie de la sule 
de kilometri pentru ca un fost 
salariat al minei să intre în po
sesia unei adeverințe ? De ce 
pînă la urmă, cînd omul, după 
ce e purtat două zile pe dru
muri — poale obține adeverința 
într-o jumătate de oră, dacă și 
numai dacă intervin^, comitetul 
sindicatului ?

Spre a sugera o explicație în 
acest sens încercăm să preci
zăm cîteva amănunte în legă
tură cu cazul în discuție. Prima 
cerere adresată minei n-a fost 
onorată, deoarece, așa cum ni 
s-a spus, n-a indicat suficiente 
date în legătură cu identitatea 
solicitantului. Adică, numele, 
prenumele și perioada cit a 
lucrat la mină n-au fost sufi
ciente spre a fi identificat în 
repertoriul biroului personal ? 
Spre a se evita o confuzie, am 
aflat pină la urmă, că i s-a 
cerut o nouă adresă, în care să

indice sectorul, brigada în care 
a lucrat etc. Cind se primește 
și a doua cerere, cu aceste a- 
mănunte, se găsește o funcțio
nară „ispirată" să .scrie pe ea 
referindu-se la adresa prin care 
s-au cerut amănuntele: „s-a 

. răspuns" și cererea este înmor- 
mintată. fără 4 i se trimite 
omului adeverința . solicitata. 
Curios e și faptul că la biroul 
personal nu se cunoaște că ac
tele angajaților cărora li s-a 
făcut discontarea în 1968 se 
afla la biroul personal sau , la 
arhivă și omul e „expediat" ’ la 
arhivă ca apoi să fie nevoit 
să se întoarcă tot la biroul per
sonal.

Iată doar citeva din „amă
nuntele" lipsite de importanța 
pentru funcționarele minei, dar 
care determină oamenii, vvi- 
citanții diferitelor adrese, io- 
vezi, ele. să piardă limp. ■> » 1
ele. De ce toate acestea? Dat 
fiind că in ziua documentării 
noastre funcționarele al căror 
nume au (ost vizate in legătură 
cu drumul sinuos al adreselor 
amintite au lipsit de la mină, 
am solicitat tovarășului Dumi
tru Căileanu, șeful biroului fi
nanciar, să no comunice ulte
rior persoanele din neglijenta 
cărora fostul salariat al minei, 
loan Gîlcă, a fost pus pe dru
muri. N-am primit nici o comu
nicare ulterioară. De aici tra
gem concluzia că pe „mai ma
rii" funcționarelor de la mină 
nu-i deranjează manifestările de 
lipsă de solicitudine față de 
cererile oamenilor. în acest caz, 
nu-ne miră de ce a trebuit «5 
vină un om de la Botoșani pini 
la Lupeni pentru o simplă a- 
țlcverință. Totuși, cel puțin du
pă aceste rînțiuri, așteptăm șl 
răspunsul șefilor administrativi 
de la mina Luoeni. Cine sint 
cei direct și indirect vinovațl 
în cazul de fată și ce sancțiuni 
li s-au aplicat ?

I. D.
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III SI IUI PERICULOASE

CERTIFICAT 1 l-.NTKU.

Uniunea automobiliștilor 
Polonia îi obligă pe toți 
ducătorii auto să aibă asupra 
lor un certificat cu grupa sîn- 
gelui. Dacă se întîmplă un ac
cident și trebuie să li se 
transfuzie, acest certificat 
tă medicii să intervină cu 
timum de operativitate.

La Como, localitate situată 
pe malul uneia din cele mai 
frumoase lacuri italiene, a lost 
amenajat noul sediu al Biblio- 
l ' i) municipale. Capacitatea bi- Ș 
bliotecii este de peste -100000 
de „unităfi bibliografice" și Ș 
confine. in afara sălilor de lec- Ș 
into obișnuite, a cel - pentru 
ziare și reviste și a celor pen- 
tru copii, ................săli de studiere a $ 
materialelor de arhi\ă, săli pen
tru audifii muzicale, de proiec
ție și de ședințe, săli de ex
poziție și două fonoteci. Pe 
linqă acestea, biblioteca dispune 
de servicii auxiliare: un labo
rator de legâtoric, un atelier lo- 
tograiic și pentru microfilme și Ș 
unul pentru executarea fotoco- Ș 
piilor, eventual la cererea 
lorilor.

Noul sediu al bibliotecii 
af'ă în palatul, restaurat și 
dernizal, care a aparținui 
Benedetto Odescalchi, 
papa Innoccnliu al XI-lea. \ c- . 
chea bibliotecă din Como dis- Ș 
punea de aproximativ 200 000 Ș 
de volume, dintre care 3 000 de Ș 
edilii din secolul al X\'l-lea 
200 de incunabule.
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O STATISTICA I
în iNumărul femeilor angajate 

producție este în continuă creș- Ș 
tere în Franța. Din dalele sta- Ș 
lislice furnizate de Institutul Ș 
național de studii demografice Ș

salariațt, $ 
$ 

numărul Ș 
în creș- 5 
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din Paris reiese că în prezent 
din cei 20 milioane 
F 123500 sint femei.

Fală de anul 1962, 
femeilor -angajate este 
fere cu 6,9 la sută.

CITITORII unei reviste a- 
parținînd unei secte religioa
se din Los Angeles au qăsit 
in publicație următorul anunț 
La 22 octombrie va avea loc 
sfirșitul lumii. Relatări amă
nunțite despre acest eveni
ment veți cili în numărul nos
tru din 23 octombrie.

, UN PACIENT mai în vîrslă, 
care in viața sa a băut mull 
și cu plăcere, trebuie supus 
unei intervenții chirurgicale. 
După operație trebuie să bea 
numai lapte. La una din vi
zite, medicul șef îl întreabă 
pe pacient: „Ei, cum merge?" 

,.Deh... răspunde pacientul. 
Cum să vă spun d-le doctor, 
acum știu, în orice caz, de 
ce urlă atîta nou născuții".

KJ BERNARD SHAW afirma 
I odată că a scris numai opere 
I geniale. Dar bine, i-a repli

cat un prieten, una din pie
sele tale a fost fluierată la 
Londra, Berlin, New York și 
Roma! acord, răspunse

Dacă la o termocentrală 
„clasică*1 zgura rămasă după 
arderea cărbunelui poate de
veni chiar utilă omului — in 
construcții, de exemplu, — 
neutralizarea deșeurilor pu
ternic radioactive ale cen
tralelor electrice nucleare și 
ale laboratoarelor de fizică 
atomică ridică probleme deo
sebite, care devin acute o 
dată cu pătrunderea adîncă a 
omului în era nucleară.

Practic, există trei tipuri 
de deșeuri radioactive. In pri
ma categorie sînt cuprinse 
cele cu o viață efemeră, cu 
perioada de înjumătățire mă
surată în secunde. A doua 
categorie o formează deșeuri- 
le nucleare în cazul cărora 
omul trebuie să aștepte între 
unu și cinci ani pînă la di
vizarea lor în elemente ino
fensive. Pentru a preveni 
răspîndirea lor în atmosferă, 
acestea sînt păstrate în gene
ral în tancuri de oțel pînă la 
terminarea procesului de di
vizare.

Există însă reziduuri nuclea
re cu „viață lungă*1, de 30 pină 
la 50 de ani, care pun spe-

Show, dar care dramaturg se 
poale lăuda că o ajuns sfi 

alîtea capi-fie fluierat în 
tale ?

SCRIITORUL 
jp fost întrebat 
Observat șl dacă nu

John 
dacă

Erskin 
nu a 
a fost'

neliniștea numai atunci cînd 
auditorii mei încep să-și scu
ture ceasurile, presupunînd 
că au stat.

Y INTR-UN tramvai aglome
rat călătorește și un cetățean 
străin, caro nu cunoaște de

- loc limba tării în care se 
află. La un moment dat, de
ranjează pe unul din călători. 
caro-1 apostrofează 
mod total lipsit de polițele:

— Spune pardon dobilocu- 
lel

— Pardon dobilocule, spu
se străinul ascultător.

într-un

Dr. Petro Paolctti, de la 
Universitatea din Milano, a 
elaborat o metodă de diag
nosticare a tumorilor cere
brale prin determinarea con
ținutului substanței slcroide 
dcsmostcrol în creiek Aceas
tă substanță .se găsește in 
cantități apreciabile la co
piii sub un an. După împli
nirea virslei de un an, con-

influențat de faptul că une
ori, cînd vorbește în fala ci
titorilor săi, aceștia se uită 
mereu, în mod ostentativ la 
ceas.

— Nu, răspunse Erskin, a- 
semenea fenomene nu mă fac 
să-mi pierd cumpătul. Sînt 
obișnuit cu ele. Mă cuprinde

cialiștilor problemele cele mai 
dificile. Pînă în prezent, aces
te materiale erau depozitate 
în conteinere subterane care 
trebuiau periodic înlocuite 
din cauza deteriorării natura
le a materialului, fie el cît 
de rezistent, din care erau 
construite. Un procedeu cos
tisitor și -care prezintă riscul 
unor accidente. Tocmai în a- 
cest domeniu, al deșeurilor 
nucleare cu viață mai lungă, 
Comisia pentru energia ato
mică a S.U.A. b propus două 
soluții noi. Prima, destinată 
neutralizării reziduurilor cu o 
radioactivitate medie, a fost 
elaborată de Laboratorul din 
Oak Ridge al Comisiei și 
constă în realizarea unui a- 
mestec fluid din deșeurile 
radioactive și beton, amestec 
care este pompat apoi prin- 
tr-o sondă în cavități subte
rane. A doua soluție, desti
nată reziduurilor cu o radioac
tivitate deosebit de puternică 
și persistentă, prevede „am
balarea" lor în conteinere 
care sînt îngropate pentru 
totdeauna în adîncul unor 
mine de sare abandonate.

„SUPLEMENT1

FETIȚA sc adresează nia- 
sale, care se machia :

— Măniico, de ce le 
cu făina aia pe față ?

— Ca să mă fac mai 1 
moașă.

— Și alunei de ce nu le

ținutul substanței scade pină 
la o cantitate neînsemnată, 
care aproape nici nu poale 
fi măsurată.

In același timp, la persoa
nele care suferă de tumori 
cerebrale, dcsmosterolul se 
găsește în cantități mult mai 
mari, deoarece aceste neofor- 
mațiuni stimulează procesul 
biochimic al creierului în 
dezvoltare.

Dr. Paolctti a încercat noua 
sa metodă pe un număr de 
250 de pacienți cu tumori 
cerebrale și consideră că ea 
poate fi o completare preți
oasă la procedeele existente, 
folosite pentru depistarea tu
morilor cerebrale.

Vara aceasta, atenția locuitorilor din numeroase- capitale 
europene, între care și Bucureștiul, din insulele britanice și 
pînă la Bosfor, din îndepărtata Finlanda și pînă în însorita 
Grecie a fost atrasă de un călător — muntenegreanul Sve
tozar Djurovici din Nikșici (Iugoslavia), invalid, fără un pi
cior. Iqta cum se înfățișa oemonilor acest neobișnuit glob- 
trotter : înalt, cu fața osoasă, ascunsă dc o barbă stufoasă, 
cu un rucsac mare în spate și un aparat de fotografiat agă
țat de git. EI a străbătut in 185 do zile aproape toate țările 
europene, acoperind o distanță de 12 000 km într-un singur 
picior.

C.e l a în<icm"01 1>C ac«< să pornească intr-o 
va- 
cu- 
de- 
vo-

ORIZONTAL : 1) Lucrări miniere ce preced exploatarea 
unui zăcămînt; 2) Lucrare minieră ce străbate un masiv 
muntos permițind trecerea unei căi de comunicație (pl) — 
Lucrau pe vremuri in mină (sing.); 3) Galerie orientată per
pendicular pe zăcămînt; 4) Jomp neterminat — Miner din 
Brad; 5) Curse! — Din nou — Etaje din Olîgocen !; 6) La 
capătul Teliucului - Ca și 1969 — 1970 va fi întâmpinat cu 
noi succese minerești; 7) Galerii ce urmăresc... stratul de 
cărbune; 8) Beton fără.. început! — Nume masculin; 9) Bă- 
trîn — Puț de mină avînd funcție de aeraj la minele cu 
adîncime mică — A tăia pămîntul; 10) Stînjenei — Cai; 
HI) Firidă pentru depozitarc-a explozivului — Grămadă, dar

In S.U.A., orice cuvînl poate 
servi drept nume propriu. Prin 
urmare, cind solia i-a născut 
al cincilea copil, avocatul Pat 
Brownsxvood l-a botezai „Finis". 
Dar, nu după mult timp, el a 
deverul din nou tată. De data 
aceasta, nou născutul a primit 
numele de „Supplement".

călătorie la care cu greu s-ar încumeta chiar și un om 
hd ? Pe de o parte, explică el, dorința nestâpînită de a 
noaste lumea, pe dc altă parte, hotărîrea fermă de a 
monstra că și un om in situata sa poate, dacă are o 
ință de fier, să reziste la eforturi excepționale.

Djurovici, care cu cițiva ani în urmă și-a pierdut 
ciorul într-un accident de circulație, a pornit la drum la 5 
mai, cu gîndul ca Ia 14 iulie, Ziua căderii Bastiliei, să ajun
gă la Paris. Planul lui a fost realizat, dar prin cite a trebuit 
să treacă !

Svetozar povestește cui dorește să-l asculte momente 
din călătoria întreprinsă prin Italia, Franța. Anglia, Belgia, 
Luxemburg, Olanda, R. F. a Germaniei, Austria. Cehoslova
cia, Polonia, Finlanda, Suedia, Norvegia, Danemarca, R. D. 
Germană, Ungaria, România, Bulgaria, Turcia și Grecia.

De pildă, nu poate uita că în Italia a fost deposedat de 
pistol (această armă de foc fact parte din portul national 
muntenegrean); Momentul petrecut pe una din autostrăzile 
Franței putea să se transforme într-o dramă : el a încercat 
să oprească un automobiț pentru a ajunge mai repede la 
Paris, dar a fost cît p-aci să fie accidentat de un Citroen.. 
A avut prezența de spirit să sară... într-un rîu care, din 
-fericire, nu era prea adine. Sau relatează cum. istovit de 
drum și fără alimente, a foști salvat de... un iepure, de care 
„s-a izbit" într-un tufiș, și 
potolindu-și foamea.

De asemenea, nu omite 
noapte în închisoare.

Și cîte amintiri nu ar

9
9
9

Pi-

pe care l-a răpus cu... bastonul,

să spună că la Koln a petrecut o

mai putea depăna acest temerar 
călător care a demonstrat în modul cel mai convingător ce 
poate înfăptui un om cînd are voință. Iar acest prim succes 
al său l-a determinat să ia hotărîrea îndrăzneață ca în anul 
viitor să plece într-o călătorie in jurul lumii. Noi ii urăm 
deplin succes!

S. M.
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PARISUL CONTEMPORAN (VII)

Lucrare minierănu de cărbune; 12) Plantă inferioară — 
pentru parcarea locomotivelor.

VERTICAL: 1) Lucrări de deschidere 
(9 cuv.); 2) Lucrare minieră verticală sau 
mite accesul, transportul și acrajul unui abataj; 3) Subdivi
ziune a unui cimp minier — Punte de... aeraj; 4) Balast — 
Neintors ! — Diminutiv feminin; 5) Dans neînceput! — Ele
ment de armătură metalică — Cuțit dar du de havc-ză; G) 
Aparat ce servește la înghețare — Țug în carambol ! — Ar
gint; 7) Nicovală (reg) — Animale sălbatice;’8) Notare care 
stă pe birou ! — Jn corfă ! — Sub cer !; 9) Mină de sare — 
Nume feminin; 10) Neînghesuiți — Ce] frontal câștigă terc-n 
la stratele din Valea Jiului; 11) Rostogol — Lucrări miniere 
orizontale; 12) Lucrare minieră de deviere — Epocă.

a unui zăcămînt 
înclinată ce per-

Ing. Petru G111DEL

Muzeul instalat în palatul 
Louvro este astăzi unul din 
cele mai celebre și bogate din 
lume prin colecțiile de opere 
de artă pe care le are.

Voi prezenta cîteva din ope
rele de artă, poate nu in or
dinea importanței lor, ci ținînd 
seamă de ordinea însemnărilor 
din nelipsitul caiet de notițe, 

în sala unde sînt așezate 
tablourile din secolele 15 șl 
16 ale artei italiene, este ex
pusă și opera de seamă a lui 
Leonardo da Vinci — Gioconda. 
Impresiile sînt deosebit de 
puternice atunci cîDd le afli 
îd fața surîsului fin al Monei 
Lisa del Giocondo. Despre a- 
ceastă valoroasă operă 
artă s-a scris mult, așa 
e de ajuns să precizăm 
ne aflam în lața unei din 
mai valoroase opere de 
a muzeului.

In aceeași sală mai 
expuse și ahe sule de tablo
uri, care continuă 
imediat următoare, 
printre acestea 
„Le Parnasse" de 
tegna — sec. 15. Această ope
ră a fost comandată de Isabela 
d’Este din Mantova. Se ad
miră la acest tablou o deo
sebită perspectivă, o frumuse
țe artistică antică amestecată 
cu severitatea med’evală, pre-, 
cum și contrastul umbră lu
mină.

Sint expuse cîteva portrete 
ale lui Tiziano — sec. 16. Por- 
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In urma studiilor efectuate timp de cinci 
ani de către un gmp dc demografi și econo
miști, arhitecți și ‘-ocio’ogi s-a ajuns la conclu
zia
124 
doi

că in anul 2000 în R. I*. Ungară vor exista 
(le orașe. Din fiecare trei cetățeni ai țării, 
vor locui la orașe.

Documente istorice atestă că etruscii din an
tichitate erau navigato’ri pricepuți. l-aptul a fost 
confirmat abia recent, cînd pe litoralul Toscanei, 
la 250 m depărtare de țărmul actual, pe us
cat, s-au găsit vestigii bine conservate ale unui 
port etrusc.

In cursul acestui an Ministerul Invățămîn- 
tului din Etiopia a tipărit un număr record de 
manuale școlare — 1(105 250 de exemplare.

A

începuturile cocsificării cărbunelui
în Valea

i 
I 
I 
I
I 
I 
I 
i
I 
I

RAZE
D E

LUMîN A
4" Văd acum cil. dc necesare 

sint in viață lupta și emoțiile. 
Am înțeles că fără ele viața 
nici nu ar fi viață, ci un fel 
dc somnolență, un fel dc stag
nare... Cînd se sfirșește lupta 
se sfîrșește și viața.

♦- Cît de tîrziu am înțeles 
că suferința purifică sufletul, că 
ea îl înalță pe om și-l face su
portabil pentru el însuși și pen
tru ceilalți... Recunosc acum câ 
dacă n-ai avut parte do 
rință, înseamnă că n-ai 
parte de plinătatea vieții.

sufe- 
afcut

sine.

I

Calitatea cărbunelui din Lu
peni, precum și cîșligurile ce se 
puteau obține prin fabricarea 
cocsului, dar și investițiile fă
cute pină atunci, care se ve
deau irosite, -au obligat ..Socie
tatea anonimă pentru fabricarea 
cocsului din Uricani — Valea 
JiuldiC să procure alte utilaje 
necesare obținerii unui cocs su
perior sau cel puțin lă nivelul 
celui din Silezia. După multe 
căutări, max'inile au fost pro
curate in anul 190.3 și după cit 
șo parc, au. dat satisfacție. Coc
sul obținut, amestecat cu cel 
de Silezia. alimenta furnalul 
din Călan, care funcționa nor
mal, iar fonta obținută era de 
calitate bună.

Noile condiții create la Lu
peni au dus la dezvoltarea mi
neritului de cărbuni, fapt do
vedit și de evoluția producției, 
care poate marca și stadiul re
voluției industriale ce sc des
fășura ca o necesitate obiectivă,

cu pași 
nele de 
întreaga Vale a Jiului, era mult 
căutat datorită calității sale: 
era cocsificabil, se putea folosi 
la fabricarea brichetelor dc 
cărbuni, conținutul de carbon 
atingea 68,89 la sută calorii, iar 
puterea calorică, potrivit anali
zelor de la sfîrșitiil secolului 
trecut ajungea la 6'568 calorii.

Dar, după spusele unui con
temporan, ..Un viitor mai fru- 
ipos se Vei revărsa asupra mi
neritului din Valea Jiului, care 
prin izvoarele sale de cărbune, 
inepuizabile, este capabil să sa
tisfacă cerințe de secole, dacă 
linia ferată prin Surduc, de la 
Petroșani pînă la Tg. Jiu, cea 
mai apropiată gară românească, 
intr-o lungime de 70 km, va 
fi construită...11 Ceea ce s-a și 
intimplat de altfel.

relativ repezi. Cărbu- 
la Lupeni ca și <cel din

Prof. Ion POPOROGU

Numai răminind cu
omul se vede ca intr-o- oglindă; 
numai atunci învață să creadă 
în măreția și demnitatea omu
lui.

I. A. GONCFAROV : 
„O poveste obișnuită*

<£• ...dacă niciodată n-ai avut 
fie bărbăția, fie fantezia de a-ți 
scutura de pe suflet și de pe 
inimă prostiile omenești, după 
rum un arbore la suflarea via
tului iși scutură foile sale ne
trebnice ș'r reci, ațjinci desigur 
că n-ai rămas, întotdeauna, de- 
cit ceea ce oști : o păcătoasă 
..ființă superioară". îin nemer
nic „împărat al Făpturii*1.

C. HOGAȘ:
„In munții Neamțului"

Orbi nu sint ace'i ce nu 
văd soarele, ci acei ce nu-și \ăd 
datoria.

C. NEGRUZZI

Cauzele decesului mai mufei

Dr. W. Eddy, de la Universi
tatea din Los Angeles, a comu
nicat concluziile privind moar
tea maimuței Bonny, care a e- 
fectuat în. iulie a.c. un zbor de 
opt zile ia bordul unui biosa- 
telit american. Aceste conclu
zii nu sint de bun augur pentru 
proiectul de trimitere spre Mar
te a unor cosmoaauți care ar 
zbura timp de 10 luni. Maimuța 
a pierii din cauză că s-a aflat 
prea mult timp in condiții de 
imponderabilitate. Aceasta a 
provocat tulburări cardiace atît

biosafeliful american
AF • r

dc serioase, incit cbrdul maimu-’ 
ței nu a mai putut alimenta or
ganismul cu singe. In cursul pri
melor zile dc 2bor, datele tciemc- 
Irice parvenite de la satelit de
monstrau o înrăutățire prugie- 
siv-ă a stării fizice a maimuțoi, 
ceea ce s-a manifestat prin scă
derea temperaturii creierului.

Apoi s-au manifestat senine 
dc scădere a presiunii venoase, 
ceea ce a putut să ducă la 
scăderea rezistenței organismu
lui, ca urmare a condițiilor gre
le de zbor. incordarear nemijlo

cit legală de efectul impondera
bilității, s-a manifestat prin hi- 
perhidroză și prin 
intensă a urinei, 
datora, probabil, 

singelui în 'diferite 
ganismului. Unii 
au comunicat deja 
zborurilor cosmice au avut 
hiperhidroză. Proiectarea zboru
rilor care reclamă o ședere pre- 
lungi'ă în condiții de impon
derabilitate necesită deci rezol
varea unor probleme dificile.

eliminarea 
ceea ce se 
redistribuirii 
părți ale or- 

cosmonau‘,i 
că în timp1 1 

? au

MUZEUL LOUVRE
tretul lui Fraucisc I, pe care. 
Tiziano l-a pictat fără să-și vadă 
modelul, după o medalie a 
timpului. Este același pbrlret 
cu care ne-am obișnțiit in 
timpul cind eram elevi* . din 
manualele de istoric. 'O fru
musețe îneîntătoare este re
dată de către pictor în portre
tul Laurei Dianti. In Omul cu 
mănuși și în Omul necunoscut 
se dezvăluie minunatul talent

17. Am reținui dintre acestea 
„Pelerinii din Emaus". Episo
dul este tratat cu martf simpli
tate, dar scena este scălda
ta într-o atmosferă misterioa
să. O lumină miraculoasă 
transfigurează fața persona
jului central.

Jan van Eick — secolul XV 
— a folosit cu multă măies
trie tehnica picturii în ulei. 
Tabloul „La Madone du cban-

Note de călătorie
de portretist al lui Tizianjo.

Portretul lui Baltazar Casti
glione, opera lui Rafael, este 
de admirat prin genul facil -și 
ponderal al pictorului, prin 
ușurința în execuție, precum 
și prin alegerea armonioasă 
a culorilor. Rafael se dovedeș
te a fi un minunai desenator 
de atitudini in tabJogl „La 
Sainle-Famille" expus in ace
eași sală.

La Louvro este reprezentată 
cu multe tablouri și școala 
olandeză. Sint expuse cîteva 
tablouri de Rembrandt — sec.

celier Rolin" prezintă un ad
mirabil joc de culori. Madona 
așezată, îmbrăcată cu o ma- 
jestuoasă manta roșie pe care 
alunecă lungul său păi . blond, 
ține pe genunchi copilul cu 
mina întinsa spre cancelar 
Care u luat o atitudine de 
adîncă pietate. Pe planul doi se 
vede, printre coloane, orașul.

Rubens — secolele 16—17 — 
a pictat in palatul Luxem
bourg cîteva tablouri cave le- 
prezintă scene din viața Măriei 
de Medicis, Aceste tablouri 
sînt acum expuse la Louvre.

Un tablou „1 lclene Fourmenl 
et ses enfanls", deosebit de 
fin, o prezintă pe soția sa >i 
pe cei doi copii. Menționăm 
că este a doua soție .a pic
torului, căsătorit la 53 de am 
cu o tînără fată, Helene, de 
16 ani. Căsătoria a fosl deo
sebit de fericita, așa cum dc 
altfel o demonstrează și tablo
ul mai sus amintit.

VaD Dyck — secolul 17 — 
care a trăit multă vreme la 
Londra, a pictat acolo iii zece 
ani pentru diferiți arislocrați 
350 de tablouri, iar pentru 
Carol 1 a pictat :«J. La Louvre 
sînt expuse, un portret al lui 
Carol 1 și unul al ducelui de 
Richmond.

N. Poussin — secolul 17 — 
este prezent cu mai multe 
tablouri. Unul din ele osie 
foarte expresiv și anume 
„Păstorii din Arcadia". El 
știut, in acest tablou, cu 
trei păstori și o frumoasă fată, 
■să evoce o scenă virgiliană. 
Despre Poussin se spune < 
incarnează in pictură logica, 
măsura și claritatea, întocmai 
ca Ri< lielieu in politică, 
Corneille in literatură și 
Descartes in filozofie.

Foarte interesantă este sa
la unde sînt expuse tablouri 
care evocă scene din

eroică a Franței din timpul 
lui Napoleon I.

Sculptura este prezentă 
aici prin marile opere în mar
mora ale antichității, precum 
și ale timpurilor mai noi.

în fața scării principale, la 
etaj, apare plină de măreție 
„Victoria de la Samotrai e". 
Ea a fost descoperită in anul 
1863 în insula Samotrai o. Este 
atribuită unui discipol 
sculptorului grec Scopas 
la sfîrșitul secolului IV î.e.i

Venus din Milo, -așezată în

sala cu’ an!’ ' lăți .grecești și 
romane, de;-< "perită in anul 
1820 în insuia Melos (Milo), 
domină toate celelalte sculp
turi prin finețea execuției și 
prin deosebit de clara expre
sie a feții.

Sclavii lui 
Fin lin a Di an ei

sec. 16 
alia 
taie' 
admirabilă

Michel Angelo, 
lui Jean 

exprimă 
..Femeia 
Falconet 
Finețe.

a

c<

iar 
a lui

Montmartre

Sao-e-Coeur
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Ecouri la ancheta noastră

„Implicațiile elice ale inleprii
In oni hela ru titlul fit mai 

m>s /joinl nostru a sublinia! 
diferite carențe in eomporla- 
mentul unor locuitori ai mu
nicipiului nostru, a vizat aba
terile mai caracteristice de la 
noi mele etico-iotStcnești caic 
conturbă echilibrul vieții ci
tadine precum si cerințele ce 

ridică în fața activității 
educative pentru a remedia 
asemenea carențe in vederea 
integrării urbane, în cerin
țele conduitei civilizate a lu- 
luTOr concetățenilor. printre 
scrisorile sosite in ultimul 
timp pe adresa redacției, am 
găsit si pe cea de fată, pe 
caro o reproducem integral, 
socotind că ajută la conti
nuarea ideilor referitoare la 
cea ce trebuie făcut în ve

derea eliminării abaterilor de

lată textul scrisorii:

locuiesc in orașul Vulcan,

sir. Republicii. blocul B 53, 
sc. 11 ap. 12 si sini maistru 
electrician la preparai ici Co- 
roești. Citind in ziarul lo
cal ancheta intitulata .Im
plicai iile elice ale integrării 
urbane", îmi dau seama câ 
e vorba de o cerință primor
dială de interes general: R/- 
D/C4REA NIVELULUI DE 
CUI TURA Dar in ce măsură 
se are in vedere această ce
rință ?

De curind am împrumutai 
clfeva cârti de la biblioteca 
clubului din Vulcan cind mi 
s-a completat și lișa de cili
lor. fisa mea ore nr. 572. Or, 
slin că acest oraș orc peste 
20 000 locuitori. De ce al îl de 
pufinl cititori 7 Răspunsul nu 
c greu dc aflat. Cind m-am 
dus să-mi schimb cărțile, dc 
fiecare dată am înlîlnit la 
bibliotecii numai tineri sub 
20 de ani. In special elevi 
din duse elementare. Iar pe 
ceilalți tineri i-am intilnit pe

strada, hîi inel „pss, pss, hclf" 
ele. rhipu fine iele trecătoare 
Aceasta, după părerea rnra, 
nu denotă culturii.

AII exemplu.
Și pe străzile orașului nos

tru liniștea c deseori contur
bată intre orele 22—02 
de urlete ca-n junglă lan
sate de cite o „ceată ve
selă *. Dar ademenea cele 
nu-s deranjate de milițiti din 
localitate.

încă un exemplu: Aflindu- 
ne dc multe ori pc „corset
ul orașului, urechile ne aud 
deseori strigirte srnbroa- 
se adresate dc unii tineri 
prietenilor afinii pe trotuarul 
dc pe parlea cealaltă a stră
zii. \scmcnca strigăte, la au
zul cărora sc roșesc obrajii 
tuturor oamenilor cu bun 
simt, sînt încurajate dc cile 
un ris Ia Ici de indecent.

Să nu fie un remediu im 
potriva grosolăniei și lipsei 
de bun simt, a mitocăniei ?

Vreau să mai spun că nu

urbane"
«•ini localnic. Am \enil din 
altă parte în Vulcan. Dacă 
lucrez m acest oraș aș \ rea 
să mă simt ca acasă și pe 
străzile ori în localurile lui. 
Dar îmi vine toarte greu. De 
multe ori, mitocanii tuș.- <■ 
să domine climatul străzii. 
Oare stridentele nu-i deran
jează pc cei chemați să asi
gure ordinea publică ? Dar pc 
cel chemați să pie\ iaci ase
menea distonante ce tulbură 
climatul unui oraș ?

Aprapoț Am auzit că In 
Vulcan se va deschide un 
nou bulei (sau restaurantI.

Vă roq, să iiu scuzat*! Cu 
respect, I M

O
Am dori ‘să cunoaștem si 

reacția la pro/enl->!<< opinii 
alo factorilor vizați, rospe tiv 
a celor care răspund 'le o- 
duenrea moroi-c<-hi Icnească a 
tinerilor, a celor chemați să 
asigure liniștea si decența in 
ii l-ifiile publice.

HANDBAL FEMININ

România — R.D. Ger
mană 11—11 (4—9)

ERFURT 13 (Agerpres). — 
Continufndu-și turneul în R.D. 
Germană, reprezentativa femi-

nină de handbal a României a 
întllnil la Erluit selecționata 
țării gazde. La capătul unui joc 
echilibrat scorul a fost egal : 
II 11 (4—9). Golurile echipei 
româno au fost marcate de Ro
zalia Soos (6), Anda Schramko 
(2), Constanța llie (2) și Maria 
Magyari.

(Ungaria) — 4.5 puncte, Mar
gareta Toodorescu (România) 4 
puncte etc.

POLO PE APA
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SCRISORI
DE LA CITITORI
Recunoștință
In luna noiembrie a.c„ 8 mi

neri Dc-am îngrijit și refăcut 
sănătatea în salonul nr. 5 de 
1* Spitalul unificat Petroșani. 
Mulțumim pe aceasta calc me
dicilor Constantin Lepădatu și 
Icn Balca, surorii Margareta 
lacob pentru atenția și dragos
tea cu care ne-au înconjurat, 
pentru tratamentul aplicat și u- 
imanrsmttl de care dau dovadă 
în înorijirea bolnavilor.

Constantin TUDOR 
mina Pelrila

Penfru un bec
Doleanța noastră, a locuitorl- 

Icr de pe strada Cireșilor din

Petroșani, poate părea minoră, 
dar o spunem deoarece este 
lotuși o problemă neglijată. Noi 
sîntem conștienți că trebuie să 
respectăm ordinea și curățenia 
străzii, să îngrijim rețeaua e- 
lectrică. Dar in dreptul casei 
cu nr. 8 există de multă vreme 
o dulie defectă și un bec ars. 
Tovarășii de la S.D.E.E. negli
jează repararea duliei și înlo
cuirea becului. Noi, cetățenii ne 
obligăm să punem becul din 
banii noștri, numai să vină ci
neva de la S.D.E.E. să coboare 
dulia. Arătăm această situație 
redacției deoarece ni s-a epui
zat răbdarea făcînd reclamații 
către S.D.EX. Petroșani. Acum 
ziua e scurtă și-i foarte întu
neric pe stradă.

T Ion PETRUȘCA
Petroșani

ZI VA
13 Decembrie 1918 primește 

seninii leaf ia comemorării jert- 
ieior aduse de muncii orii tipo- 
graii și muncitorimea bucureș- 
teană care s-a solidarizat cu 
tipografii in lupta pentru pro
gres social, pentru o viată mai 
bună.

Corolarul manilestărilor de ne
mulțumire și revoltă a maselor 
li. 1918 II constituia starea de a- 
sediu menținută de guvernul li
beral, cenzura îndreptată împo
triva presei democratice și mun
citorești. „salariul de foame al 
tipografilor" și măsurile reslric- 
ti\‘e impuse muncitorilor.

Pentru realizarea dezideratu
lui : ziua de muncă de 8 ore. 
interzicerea prin lege a forță
rii muncitorului de a presta 
muncă peste program, tipografii 
din București, urmînd exemplul 
celor din Moldova, hotărăsc ac
țiuni organizate — demonstra
ții. greve — pentru a determina 
patronii de Ja „Sfelea", „Ade
vărul" și alte unităfi tipografice 
vă satisfacă cerințele muncitori
lor

Refuzului patronilor de a res
pecta promisiunile făcute i-a 
lost opusă hotă rit ea de luptă 
solidară a muncitorimii bucureș- 
tene.

Im 13 Decembrie 1918 a fost 
declarată greva generală, insă 
manifestanta care se îndreptau 
pașnic spre clubul din Piafa 
Teatrului National au iosl opri
ți de coloanele de militari îmbă
iată

Comandantul garnizoanei, 
Mărgineanu. supranumit .Cline
le turbat" dă ordine de tragere. 
Cad răpuși sub gloanfe 102 
victime dintre care, lemei, băr

bați, copii, bătrini, care iși ce
reau dreptul la o viată mai 
bună.

Politia efectuează peste 500 
arestări, dar din lipsă de dovezi 
nu pol fi judecaf i decil 4 
„inculpați".

13 Decembrie 1918 a consti
tuit semnalul slrîngerii rindu- 
rilor muncitorimii, care-și dă 
seama că luptînd separat, ne- 
avînd un conducător nu va iz
buti niciodată în acțiunile sale.

Rezultatul maniiestârii din 13 
Decembrie s-a concretizat în 
creșterea unității clasei mun
citoare. în intensificarea proce
sului revoluționar care a con
dus la crearea în 1921 a Parti
dului Comunist Român, orga- 
nrțator și detașament înaintat 
al‘ claseî muncitoare din Ro
mânia.

jn condițiile de azi Ziua ti- 
prografilor primește valențe și 
semnificații deosebite. Unitățile 
tipografice sint dotate cu uti
laj nou, modern, care concură 
la realizarea sistematică a sar
cinilor de plan.

Astăzi tiparul a devenit mij
locitorul marilor transformări 
culturale, tehnice și științifice, 
toate puse în slujba omului.

De Ziua tipografilor, înălțăm 
gînduri de recunoștință pentru 
jertfele înaintașilor și sîntem 
profund recunoscători partidului 
care ne-a creat condiții umane 
de deslășurare a activității. Vom 
cinsti încrederea de care ne 
bucurăm prin munca noastră 
pusă în slujba tuturor celor 
ce muncesc.

C. CRACIUNESCU 
director l.P.H.—DEVA

Centre de inițiere 
a copiilor 
la patinaj

In curînd patinoarele i i vor 
deschide porțile. Pentru a-l 
primi cum se cuvine pe ama
tori, Consiliul municipal de edu
cație fizică și -sport, in colabo
rare cu al|i factori au început 
primele amenajări a patinoare
lor. In localitățile Lupeni, Vul
can, Petroșani și Petrila vor 
funcționa centre de Inițiere a 
copiilor la patinaj.

Astăzi, la stațiile 
noastre de radio
Stafiile noastre de radio' 

vor tiansmite astăzi in în
tregime desfășurarea me
ciului internațional de rugbi 
dintre echipele României și 
Franței de la Tarbes. Trans
misii! va începe in jurul orei 
16, pe programul I.

(Aqerpres)

Concurs 
pionieresc 
la Petrila

Astăzi, la ora 9,30, în sala 
Clubului muncitoresc diD Pe
trila, are loc faza orășenească 
a concursului pionieresc „De 
la A la Z". Cu acest prilej, pro
fesorul Liviu Groza, directorul 
Liceului Petrila, va conferenția 
despic „Prestigiul României pes
te hotare". Apoi pionierii de 
la școlile generale nr. I, 2, 3, 
4, 5 și de la liceu vor concura 
pentru primele locuri la urmă
toarele probe : educație cetă
țenească și qeografie (elevii din 
clasa a VIIl-a), recitare, desen 
(pe tema : România socialistă 
a (anului 1980), recunoașterea 
uneV reproduceri din pictură 
(Oclav Băncilă, Th. Aman, N. 
Grigorescu) mimică, limba ro
mână (elevii din clasa a Vii-a, 
recunoașterea unui fragment în 
proză sau versuri).

Câștigătorii probelor vor pri
mi premii în cărți și vor parti
cipa la faza municipală a con
cursului.

MINERI!

•HEEî?:

ȘAH

Turneul internațional 
de la Vrnjacka Banja

Rapid București — 
selecționata Israelului 

7—3

BELGRAD 13 (Agerpres).
In turneul internațional de șah 
de la Vrnjacka Banja, după opt 
runde conduce campioana mon
dialii Nona Gaprindașvili (Uniu
nea Sovietică) cu 7 puncte ur
mată de Alexandra NicolaU (Ro
mânia) și Mllunka 
(Iugoslavia) cu cîle 
Stadler (Iugoslavia)

Lnzarovici 
6 puncte, 
și Ivanka

BERLIN!.1 OCCIDENTAL 13 
(Aqerpres). - In prima zi a 
turneului Internațional de polo 
pe apă care se desfășoară în 
Berlinul Occidental, echipa Ra
pid București a întrecut cu sco
rul de 7-3 (3-0, 2-2, 1-0, 1-1) se
lecționata Israelului. In cele
lalte două partide disputate s-au 
înregistrat următoarei'' rezulta
te: S.U.A. Austria 5-3 (2-1, 
1-1, 1-0, 1-1); R.l . a Germanici— 
Selecționata Berlinului Occiden
tal 10-3 (4-1, 1-0, 4-0, 1-2),

i
i
!
i
| 11 decembrie 1969, ora
112,00. Pe aeroportul interna

tional București — Băneasa, 
Iîn prezența a mulți colegi, 

piloți, radiolelegrafișli, meca- 
Inici de bord, vechi veterani 

ai aviației, se anunță ora de I plecare a echipajului primu
lui avion românesc în jurul I lumii. Este același turbopro- 
pulsor de 100 de locuri — 

IYR — I.M.K. — care, acum 
trei ani, traversa tot ,.în pre- 

Imieră" Oceanul Atlantic, In 
lunga cursă de la București Iift Havana.

Zborul respectiv se efec- 
Ituează pe baza unui aran

jament comercial între între-
I

YR - I.M.K. 
în jurul lumii

prinderea de transporturi oe- 
rienc române „TAROM" și 
Agenția turcă de turism „Tu
ra". Comandantul aeronavei 
este încercatul pilot Ion A- 
lexandru, căra are la activ 
peste 6 milioane de km par
curși. Echipajul acestei .aero
nave va parcurge 47 000 de 
km, prezența sa urmînd să 
fie consemnată la Teheran, 
Ca raci, New Delhi, Hong 
Kong, Singapore, Tokio, Aca
pulco, New York, Las Pal
mas, Roma și Istanbul. Echi
pajul românesc se va întoar
ce în patrie peste aproxima
tiv o lună de zile.

(Agerpres)
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8.45 Deschideica emisiunii. 
Matineu duminical pen
tru copii și tineretul 
școlar.

10.15 Ora satului.
11,05 Concert simfonie. In 

program : Simfonia a 
V-a in Mi minor de 
Ceaikovski.

12,00 Dc Strajă patriei.
12.30 Miră de reglaj.
12.35 Emisiune in limba ma

ghiară.
13.35 închiderea emisiunii dc 

dimineață.
16.30 Deschiderea < misiunii 

de după-a miază Reali
tatea ilustrată.

19.00 Telejurnalul dc scară
19.20 Noutăți rin>- • ■il'>‘’rafice.
19.45 Desene animate.
20.00 Hora Staccato (Intervi

ziune).
20.30 1- ilm artiști'- : ..Anna 

Karenina" (partea a 
II-a).

21.35 Festivalul național dc j 
teatru — faza finală.

21.45 Calendar muzical.
22.15 Telejurnalul dc noapte.
22.30 Telesport.
22.50 Pai adu vedetelor — 

Cliff Richard.
23,10 Închiderea emisiunii.

Luni 15 decembrie

CENTRUL DE LIBRĂRII
DEVA

Piața Unirii nr. 4
Ca în fiecare an, unitățile de librării vă oferă 

un bogat sortiment de :
— cărți pentru toate vîrstele și de orice gen;
— lucrări de artă românească și străină ;
— jucării de toate tipurile, într-un sortiment 

variat;
— podoabe pentru pomul de iarnă;
— stilouri, poșete, genți de voiaj, mape și 

serviete.
Aprovizionați-vă din timp !
Decembrie este „Luna cadourilor".
Librăriile satisfac și cererile organizațiilor 

sindicale, plata făcîndu-se in numerar sau prin 
virament.

Centrala cărbunelui Petroșani 
Exploatarea pentru 

deschideri de mine noi 
cu sediul în Petroșani, 

cartierul Aeroport, 

angajează urgent fochiști 
autorizați de I.S.E.C.I.R. 
pentru cazane cu presiune 

de 3 atmosfere.
Informații ia biroul personal al 

exploatării.

PROGRAMUL 1: 5,05 Mu
zica dimineții; 6,05—9. 3(1
Muzică și actualități ; 9,30 
Revista literară radio (relua
re); 10,05 Taraful Gorjului 
din Tg Jiu; 11,05 Radio-Pri- 
chindel ; 11,45 Sfatul medicu
lui-, 12,60 Din muzica po
poarelor; 12,15 O melodie, 
trei interpret; 12,30 întîlnire 
cu melodia populară și iniei 
prețui preferat; 13,22 Melodii 
de succes in interpietări or
chestrale ; 14,30 Te apăr, le 
laud, te ciut — emisiune mu
zicală pentru ostași; 15,00 
Cronica muzicală; 16,20 Așa-i 
jocul pe la noi; l/,30 Con
cert de muzică populată; 
18,30 O melodie pe adresa 
dv.; 19,00 Gazeta radio; 2U,u ■ 
Tableta de seară; 20,25 Mu
zică ușoară de George Gri- 
goriu ; 20,45 Teatru document: 
Premiera : Crimă fără pedeap
să, de Ionel Hrislea și A- 
driana Onofrei ; 22,30 Melodii 
aproape uitate; 23,00 Revista 
șlagărelor; 0,03 — 5,00 Estra
da nocturna.

PROGRAMUL 11: 6,00 Pro
gram muzical de dimineața; 
8,10 Tot înainte (emisiune 
pentru pionieri?; 9,00 <-renes- 
tra de muzica populara „Cer- 
negura" din Piatra Neamț ;
9.45 Matineu de operă'; 10,30 
Caravana fanteziei; 11,25 Pe 
aripile melodiilor dragi; 12,15 
Interpreții noștri despre crea
ția muzicală românească ,- 
12,40 Din țările socialiste;

ue prin/.: 14,03 
Muzică populară din Banat ,- 
15,00 De toate pentru toti;
16.45 Formația Sile Vișan;
17.00 Cintccele anotimpurilor; 
18,00 Viața de concert a Ca
pitalei; 18,30 Varietăți muzi
cale ; 19,30 O carte pe săp- 
tămînă ,• 20,00 Concertul peD- 
tru orchestre de coarde de 
Paul Constantinescu; 20,30
Universitatea radio; 20,50 
Muzică ușoară românească 
interpretată de Doina Badea 
și Aurelian Andreescu ; 21,05 
Ora discofilului .- 22,00 Muzi
că de jazz,- 23,05 Muzica se
colului XX,- 0,10—1,00 Poe
mul simfonic „Acteon" de Al
fred Alessandrescu.

Luni 15 decembrie

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Atentatul de la Sara
jevo,- Republica: Crăciun cu 
Elisabeta; LONFA — Mine
rul: Să nu no despărțim ; 
ANTNOASA : Sfir-dtul ageri 
tului VV 4 C; VULCAN: 
Week-end cu Anna; LU
PENI - Muncilotesc : Pașa : 
Cudural: My fair Lady, se
riile I si Il; UR IC ANI : Stră
in în casă.; PAROȘEN1: Vre
muri minunate la Spessarl.

„COSA NOSTRA"
Menținindu-se mult timp intr-o conspirativitate desă

vârșită, Mafia americană a devenit astăzi cunoscută in lu
mea întreagă. Relatări despre teroarea, crimele, jafurile a- 
eestei organizații, care nu are mai mult de 5 000 de mem
bri, sint din ce in ce mai numeroase in paginile ziarelor și 
revistelor americane și din alte țări. Dar mai puțin s-a vor
bit despre uriașa putere economică pe care o reprezintă te
muta „Cosa Nostra**. Persoane competente din S.U.A. au eva-
fnat xeniturile acestui gigant al crimei la o cifră care de
pășește încasările celui mai mare concern industrial din lu
me — „General Motors**.

Mafia americană este in primul rind o organizație de 
afaceriști, care se deosebește de celelalte prin faptul că acti
vitatea ei se desfășoară in afara legii, scria recent săptă
mânalul vest-german „Die Weltwoche". Intr-un sens, afir
mația nu este de loc hazardată. Este adevărat, Mafia are 
drept armă principală violența. Dar nu ca scop in sine, ci 
numai ca o modalitate.-, deosebit de dură, de a înlătura din 
calea sa dificultățile financiare dc orice fel : un partener 
de afaceri incomod, un concurent supărător, sau chiar un 
mafiot „nedisciplinat".

Deosebit de îngrijorător pentru guvernul american este, 
pe lingă aspectul violenței și criminalității, faptul că Mafia 
înghite, asemenea unui păianjen uriaș, firme din toate ra
murile industriale și comerciale posibile.

De unde provin fondurile cu ajutorul cărora „Cosa

MAI RENTABILĂ DECÎT GENERAL MOTORS (I)
Mostra" izbutește să se extindă în cercurile de afaceri le
gale ? Căci nu încape nici o îndoială — „concernul crimei* 
dispune de fonduri uriașe. Afaceri și întreprinderi ilegale îi 
furnizează ciștiguri enorme. Unii experți le evaluează la cifre 
uluitoare, care, firește, sint imposibil dc verificat. Numai 
de pe urma jocurilor de noroc, Mafia incasează 50 000 000 000 
dolari anual, deci mai mult decil dublul veniturilor lui 
„General Motors'* (20 734 000 000). Din aceștia, ii rămînc un 
profit net de 15 miliarde dolari. Traficul de stupefiante și 
dobînzile ii aduc alte venituri, între 350 milioane și 1 mi
liard de dolari anual. La acestea se adaugă încasările mai 
„modeste* provenite din prostituție și din furtul unor hirtii 
de valoare.

„Cosa Nostra' este una din cele mai mari „bussines" din 
lume, alături de „U-S. Steel, British Petroleum", „Krupp", 
„General Motors" sau „Fiat*. Dacă Paul Getty, Howard Hu
glies sau Rockefeller se numără printre cei mai bogați ou- 
meni din lume, tiebuie să adăugăm că ei sint totodată și 
cei mai înseninați „plătitori de impozite".

Chiar dacă evaluările specialiștilor ar conține o eroare 
de ordinul citorva miliarde de dolari, este neîndoielnic că 
veniturile „Cosei Nostra- sînt uriașe. Acești bani încep să 
fie investiți in ultimul timp intr-o măsură tot rnai mare in 
branșe noi pentru Mafia cele tradiționale fiind localurile de 
noapte i comerțul „en gros* cu carne, vinzarea de automate 

muzicale, ba chiar și transportul gunoiului. De curind, ca 
a început să investească, sau caută să iși investească banii 
in speculații funciare, hoteluri, stațiuni balneare, clădiri ad
ministrative și chiar societăți financiare. Micile întreprinderi 
industriale care promit un ciștig rapid atrag, dc asemenea, 
atenția mafioților.

Dar infiltrarea in afacerile legale nu este prea simplă. 
Ciștigurile realizate de pe urma jocurilor dc noroc și alte 
activități ilegale sînt, firește, neimpozabile. Dacă aceste su
me se investesc dintr-o dată, intr-o afacere obișnuită, legală, 
autoritățile fiscale ar putea începe o serie de cercetări ex
trem dc neplăcute. Dar’Mafia iși arc metodele ci. Pe lingă 
membrii propriu-ziși ai organizației, iși "dau rconcurstil“ un 
mare număr de «lucrători auxiliari", de la experți finan
ciari, a căror menire este de a găsi mereu noi trucuri, și 
jjină Ja oameni din lumea baroului. Astfel, pentru a camufla 
afaceri uriașe, iau naștere mici întreprinderi legale. Auto
ritățile americano se pling, adesea, dc faptul că bănci clin 
unele țări occidentale, in special din Elveția, nu sint de loc 
străine de afacerile Mafiei. „Știm cu certitudine, afirma di
rectorul pentru problemele de drept penal din Ministerul 
Justiției al S.U.A., Fred M Vinson, că o bancă din Genova 
este locul unde se fac transferuri .de fonduri provenite din 
jocuri de noroc și alte mijloace ilegale". Banii sînt transpor
tați dc un curier in Elveția, de unde se întorc in S.U.A. sub 

forma inofensivă de împrumuturi oferite de persoane par
ticulare sau firme străine. Este un mijloc foarte eficient de 
a plasa banii in afaceri legale, fără ea autoritățile fiscale 
să aibă vreun amestec in această treabă „curat murdară** 
cum ar spune un cunoscut personaj caragc alese.

In afacerile legale, Mafia poate „face* bani intr-un mod 
mult mai eficient și mai rafinat Adesea, concurentul este 
amenințat sau supus chiar unor violențe pentru a se faci
lita întreprinderii mafiote să obțină ciștiguri de monopol. 
Sau, produsele — mai de mult renumite ale unei firme _
sint realizate acum la un nivel inferior, astfel incit un anu
mit timp la același preț de vînzare se obțin ciștiguri mult 
mai mari. Dar numai pentru puțin timp, căci în cele din ur
mă clienții observă înșelătoria, firma dă faliment.

Dar nu numai firme, ci și persoane particulare — in 
special magnați ai industriei — plătesc Mafiei (și esto un 
fapt dovedit) sume considerabile, uneori chiar 14 000 de do
lari pe lună pentru a Ii se garanta. „securitatea". Sv spune 
că celui care este „ocrotit** dc Cosa Nostra nu i se poate în- 
trmpîa nimic. Bijuteriile costisitoare furate de un spărgător, 
care nu avea nimic comun cu „lumea tăcerii**, au fost res
tituite prompt de către mafioți soției unui marc industriaș 
Bineînțeles, pentru o sumă bunicică.

(Va -orma)
S. A.

—...
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VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
O.fr.R

LUCRĂRILE ADULĂRII GENERALE
VIZITA MINISTRULUI UE EXTERNE 

. AL R. P. BULGARIA 
IN R. S. F. IUGOSLAVIA

NEW YORK 13 (Igerpres). Adunarea Generală a
O.N.U. a adoptai cu 76 de. voturi pentru, 21 de abțineri și
5 voturi contra o rezoluție prin care recomandă agențiilor 
și instituțiilor specializate ale O.N.U. să acorde .tot spriji-
nul posibil popoarelor caro luptă pentru eliberarea de sub

Y jugul colonial".

Rezoluția cere in mod expres 
agențiilor internaționale ale 
O.N.U. și in special Băncii Mon
diale și Fondului Monetar In
ternațional, ca, în cooperare cu 
Organizația Unității Africane 
și cu mișcările naționale dc c- 
liberarc, să inițieze programe 
concrete pentru ajutorarea „po
poarelor oprimate din Rhodesia. 
Namibia și teritoriile do sub 
dominația portugheză**. Banca 
Mondială și Fondul Monetar 
Internațional sînt solicitate, tot
odată, „să întreprindă toate ac
țiunile necesare pentru a nu 
acorda nici un fel de ajutor 
economic, financiar, tehnic sau 
de altă natură guvernelor Por
tugaliei și Africii de Sud, atît 
timp cît acestea nu renunță la 
promovarea politicii de discri
minare rasială și dominație co
lonială*. In același sens, rezo
luția recomandă Organiza! iei 
■Internaționale a Aviației Civile, 
Uniunii Internaționale de Tele
comunicații, ’ Lîniunii Poștale U- 
rJversale. Organizației Consul
tative Maritime Interguvcrna-

mentale și altor instituții spe
cializate ale O.N.U. ca să în
ceteze orice colaborare „cu gu
vernele Africii de Sud și Por
tugaliei. precum și cu regimul 
rasist minoritar ilegal din Rho
desia dc sud".

O
NEW YORK 13 (Agerpres). — 

Adunarea Generală a O.N.LL a 
adoptat vineri o rezoluție prin 
care declară practica deturnă
rii de avioane drept un pericol 
la adresa securității zborurilor 
aeriene civile și cerc tuturor 
țărilor membre ale O.N.U. să 
ia măsurile corespunzătoare îm
potriva unor astfel de acte. Do
cumentul exprimă sprijinul A- 
dunării Generale față de efor
turile Organizației Internațio
nale a Aviației Civile pentru 
curmarea practicii de deturna
re a avioanelor și invită sta
tele membre ale O.N.U. să ra
tifice sau să adere la Conven
ția de la Tokio privind ilega
litățile 
oanclor

comise la bordul 
aflate in zbor.

avi-

BELGRAD 13 (Agerpres).
Ministrul afacerilor externe 
Bulgariei, Ivan Bașev, caro

al 
a 

făcut o vizită oficială în Iugo
slavia, a părăsit Belgradul plc- 
cînd ----

în 
lății 
rată 
vorbiri cu omologul său iugo
slav Mirko Tepavaț și a fost 
primii de președintele Tito. în

spre Sofia, 
comunicatul 

la încheierea 
că oaspetele

dat publici* 
vizitei se a- 
a avut con-

cursul convorbirilor au fost a- 
bordate probleme esențiale ale 
relațiilor bilaterale în legătură 
cu care părțile și-au exprimat 
punctele de vedere și dorința 
de dezvoltare continuă a aces
tor relații.

Secretarul do stal pentru afa
cerile externe, Mirko Tepaval, 
a acceptat invitația de a face 
o vizită oficială în Bulgaria.

încheierea 
fucrărilor sesiunii 
Adunării de Stat 
a R. P. Ungare

Intensă activitate diplomatică in vederea so
luționării problemei nigeriene pe cale pașnică

în Comitetul pentru teritoriile
neautonome

Paris: Conferința
națională pentru Vietnam
PARIS 13 — Corespondentul 

Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : Sîmbătă dimineața s-a 
deschis în suburbia pariziană 
Ivry conferința națională pentru 
Vietnam, convocată de peste 
120 de personalități și de 33 
organizații naționale din Franța, 
pentru a exprima sprijinul fran
cezilor fa|ă de lupta poporului 
vietnamez și pentru a hotărî 
totodată acțiunile necesare. La 
conferință participă reprezen
tanți ai opiniei publice din toa
te departamentele Franței. La 
conferință urmează să ia cuvîn- 
tul Nguyen Thi Binh, ministrul 
de externe al Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de sud, care 
conduce delegația acestui guvern 
la conferința cvadripartită de la 
Paris în problema vietnameză, 
și ministrul Xuan Thuy, șeful 
delegației R.D. Vietnam la ace
eași conferință. Conferința se

va încheia duminică după-amia- 
ză, prin adoptarea unor hotă- 
rîri concrete care vor da noi 
dimensiuni luptei duse de opi
nia publică din Franța împotri
va agresiunii americane din 
Vietnam.

BUDAPESTA 13 — Corespon
dentul Agerpres, Al. Pinten, 
transmite: Vineri s-au încheiat 
lucrările sesiunii Adunării de 
Stat n R.P. Ungare, care a adop
tat bugetul de stal pe anul 1970 
și legea privind reglementarea 
mărcii de fabrică.

După cum s-a subliniat în 
raportul prezentat adunării de 
Valy Peter, ministrul finanțelor, 
noul buget va sluji dezvoltării 
în continuare a economiei națio
nale și ridicării nivelului de 
trai. Din cele 170 de miliarde 
de forinți, la cît se ridică chel
tuielile bugetare ale anului vi
ilor. 79 de miliarde vor fi alo
cate investițiilor. Se prevede 
ca pe baza intrării în funcțiu
ne a unor noi capacități de 
producție, cît și pe baza creș
terii productivității muncii, vo
lumul global al producției in
dustriale să crească in 1970 cu 
5 la sută fată” de nivelul anu
lui 1969, iar venitul national 
cu 6 la sută.

ADDIS ABEBA 13 (Ager
pres). - - Addis Abeba, capitala 
Etiopiei, pare să fi devenit în 
ultimul timp un adevărul „dis
pecer" al intensei activități di
plomatice cart se desfășoară 
în prezent pe continentul afri
can în vederea soluționării pe 
calc pașnică a problemei nige
riene. I’e do o parte, orașul 
este punctul intermediar sau 
terminus al unei adevărate ava
lanșe de vizite și schimburi de 
mesaje consacrate acestui con
flict, iar pe de alta, împăratul 
Etiopiei, Haile Selassie 1, are 
întrevederi in calitatea sa de 
președinte al Comitetului con
sultativ pentru Nigeria al Or
ganizației Unității Africane cu 
diverse oficialități ale continen
tului negru. El a jăcul, de ase
menea, o invitație reprezentan
ților celor două părți implicate 
în conflict, de a începe convor
biri directe.

Pînă în prezent, menționează 
agenția France Presse, citind 
surse diplomatice din Addis 
Abeba, a sosit răspunsul Bia-

frei la invitația primită. Gene
ralul Ojukwu s-ar ii declarat de 
acord să trimită o delegație 
care să participe la înlilnirile 
preliminare cu reprezentanții fe
derali ; in ceea ce privește în
să, participarea sa personală la 
eventualele tratative de pace, 
liderul bialrez ci pus două con
diții fundamentale: pe de o 
parte, încetarea ostilităților (de 
altfel cum se preciza și în in
vitația împăratului Selassie), iar 
pe de alta, garantarea unui con
trol riguros și eficient asupra 
modului în care această liotărî- 
re este respectată, în momentul 
desfășurării tratativelor.

Totodată, menționează agen
ția citată, generalul Ojukwu ar 
fi cerut, ca în cadrul negocieri
lor să nu intervină Organizația 
Unității Africane, oficiul de.me
diator urmind să fie asumat in 
întregime de împăratul etiopian. 
O asemenea dorință poate fl 
explicată prin faptul că, în ca
drul reuniunilor sale la nivel 
înalt, Organizația Unității Afri
cane a adoptat rezoluții undo

este condamnată secesiunea bla- 
freză, pe baza principiului că 
unitatea unui stat african tre
buie cu orice preț menținută, 
pentru a nu se crea precedente 
care să poată declanșa alte 
mișcări centrifuge în țările con
tinentului negru.'

Se pare că această cerere ar 
putea fi satisfăcută Întrucât, du
pă cum menționează co
respondentul agenției France 
Presse, reprezentanții celor
lalte cinci țări membre alo 
Comitetului Consultativ pentru 
Nigeria al 03'.A. pot să-l de
lege pentru a participa la tra
tative pe președintele Comite
tului, acesta fiind tocmai îm
păratul etiopian ; nu se știe în
că în ce măsură celelalte „re
vendicări” biafreze ar putea fi 
solutionale.

în orice caz. la Addis Abeba, 
capitala diplomatică a conflic
tului nigerian, atmosfera este 
plină de speranțe, iar cei mal 
optimiști consideră sfirșitul lu
nii decembrie ca moment posi
bil pentru începerea multaștep- 
latelor negocieri de pace.

— *-----

Dejucarea

--- -----
NEW YORK 13 (Agerpres). — 

Comitetul pentru teritoriile sub 
tutelă și neautonome al Adu
nării Generale a O.N.U. a a- 
doptat vineri cu 68 de voturi 
pentru. 22 de abțineri și un vot 
contra o rezoluție prin care de
clara că prezența bazelor mili
tare de pe micile insule aflate 
sub stăpânire colonială sau sub 
mandat „contravine Cartei

O.N.U." și rezoluțiilor O.N.U. 
privind, decolonizarea. Rezoluția 
se referă îndeosebi la bazele 
americane de pe insulele din O- 
ceanul Pacific, încredințate prin 
mandat Statelor Unite după cel 
de-al doilea război mondial, 
precum și la instalațiile mili
tare britanice de pe posesiunile 
sale coloniale sau semicoloniale 
din Marea Caraibilor.

S.U.A. a cunoscut a- 
nul acesta mari demon
strații de masă împo
triva războiului dus în . 
Vietnam. La demon
strații au luat parte albi 
și negri, studenți și 
muncitori, fermieri și 
oameni de afaceri, func
ționari. oameni de dife
rite virste cu situații 
sociale și politice dife
rite.

IN FOTO : Un miting 
al studenților de la U- 
niversitatea din 
sliington care cer 
tarea războiului 
Vietnam.

Wa- 
înce- 

din
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!• j de lovitură de stat
■j in Sudan

Orientul Apropiat
Reuniunea reprezentanților la O.N.U. ai celor 

patru mari puteri Așezări israeliene bombar
date cu rachete

NEW YORK 13 (Agerpres). — 
Reprezentanții Ia O.N.U. ai ce
lor patru mari puteri au ținut

A

întrunirea 
extraordinară

vineri la reședința ambasadoru
lui Marii Britanii, lordul Cara- 
don, o nouă reuniune consacra
tă examinării căilor unei solu
ționări pașnice a conflictului din 
Orientul Apropiat. S-a stabilit 
ca viitoarea reuniune să aibă 
loc joi la reședința ambasado
rului S.U.A., Charles Yost.

O

a
Parlamentului 

italian

au 
pe 
de

Atacuri 
concentrate 
ale forțelor 

patriotice
SAIGON 13 (Agerpres). — în 

ultimele 24 de oro, acțiunile 
forțelor patriotice din Vietna
mul de sud s-au concentrat în 
zona bazei de la Da Nang și în 
delta Mekongului. Potrivii rela
tărilor corespondentului agen
ției Associated Press, opt baze 
ale trupelor americane și sai- 
goneze au fost atacate în. 
cursul nopții de vineri spre sîm
bătă de detașamente ale forțe
lor militare ale Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de sud.

Sîmbătă în zori, grupuri de 
patrioți au dinamitat un alt 
pod de pe șoseaua nr. 4, princi
pala cale rutieră ce leagă Sai- 
gonul de delta Mekongului. Po
dul, situat în apropierea loca
lității Long Thanh, a fost dis
trus. "
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KHARTUM 13 (Agerpres). — 
Președintele Consiliului coman
damentului revoluției din Su
dan, qeneralul Gaafar el Mumei- 
ry,_ a anunlat dejucarea unei 
tentative de lovitură de slat 
organizată, cu sprijin din afară, 
do elemerrte reacționare con- 
dus<> do partidul interzis „Fra
ții musulmani". Unul 
biocliv.ele imediate ale 
ploli.știlor, a menționat 
stalului sudanez. îl constituia 
aruncarea în aer a clădirii ra
diodifuziuni1. în scopul creării 
unei atmosfere de haos în 
tară. Planul general de acțiuue 
prevedea, de asemenea, debar
carea unor forte recrutate în 
exterior, un avion american 
fiind surprins în momentul în 
care încerca să stabilească zo
nele de aterizare ale acestora.

din o- 
com- 
șeful

Pe scurt “ Pe scurt
lllllillllhilllllllhlillllllllillllllllll

sovietică' de
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ROMA — Corespondentul A- 
gerpres, N. Puicea, transmite: 
Atentatele organizate aproape 
simultan la Milano și Roma, 

(in cursul după-amiezii de vineri, 
și a căror amploare nu are pre
cedent în ultimii 25 de ani în 
Italia, au provocat un val de 
indignare ce a cuprins întreaga 
iară.

Toate forțele democratice, an
tifasciste și populare italiene 
Și-au exprimat protestul față de 
aceste atentate. Președintele 
republicii, Giuseppe Saragat, 
primul ministru, Mariano Rumor, 
președinții Senatului și Came
rei Deputaților, conducerile par
tidelor politice, ale organiza
țiilor sindicale și antifasciste au 
Condamnat aceste acte teroriste, 
subliniind necesitatea descope
ririi neîntîrziate și condamnării 
organizatorilor.

Sîmbătă dimineața s-a întru
nit Parlamentul italian pentru 
a analiza situația creată în ur
ma actelor teroriste care s-au 
repetat in ultima vreme în Ita
lia. Ministrul afacerilor interne. 
Franco Restivo, a prezentat Ca
merei Deputaților un raport a- 
supra evoluției cercetărilor, ce
rând adoptarea celor mai severe 
măsuri atît pentru pedepsirea 
vinovaților, cît și pentru pre
venirea unor asemenea acte cri
minale.

Cu toate că pînă în prezent 
nu sînt cunoscute împrejurările 
exacte ale desfășurării atentate
lor amintite și nici autorii lor, 
există o largă convergență de 
păreri că acestea se datorează 
elementelor reacționare care 
caută să creeze o atmosferă de 
panică și teroare. Convingerea 
cea mai răspîndită este că la 
originea actelor săvirșite vineri 
Se află elemente extremiste in
teresate să reactiveze violența 
intr-un moment in care mișca
rea sindicală se îndreaptă tot 
mai mult spre cucerirea unor 
obiective importante de ordin 
democratic și social. într-o de
clarație a celor trei mari cen
trale sindicale se spune că aten
tatele sînt opera „inamicilor 
'dintotdeauna ai clasei munci
toare, care caută să conducă 
spre terorism o situație marca
tă de o confruntare socială ci
vilizată, căreia i se prevăd re
zultate pozitive".

AMMAN 13 (Agerpres). 
Forte palestiniene de guerilă 
bombardat cu rachete, de 
teritoriul iordanian, o serie
așezări israeliene situate în Va
lea Iordanului și în Valea Beis- 
san, a anunțat la Amman un 
purtător de cuvînt al Coman
damentului luptei palestiniene, 
citat de agenția France Presse.

Această acțiune a fost con
firmată de surse oficiale din 
Tel Aviv, care au menționat că 
forțele israeliene au ripostat, 
bombardind, în trei reprize, lo
calitatea iordaniană Irbid.

Potrivit unui purtător de cu
vînt al 
ceastă 
rîndul t 
tileriei 
poziții i

1 armatei Iordaniei, a- 
actiune, a declanșat, la 
ei, un contraatac al ar- 
iordaniene asupra unor 
israeliene.

SAIGON 13 (Agerpres). — 
Doi militari americani, Michael 
Peterson și Vernon Shepard, e- 
liberați recent de către Frontul 
Național de Eliberare din Viet
namul de sud, au declarat că 
refuză să lupte de acum înain
te împotriva unor oameni care 
le-au salvat viața. Cei doi piloți 
au fost capturați, cu răni gra
ve, după ce aparatele lor fuse
seră doborîle. „Vietcongul (de
numirea occidentală a forțelor 
patriotice — n.r.) mi-a salvat 
pur și simplu viața, a declarat 
Michael Peterson.

„Ni s-a acordat cea mai
tentă îngrijire medicală posi
bilă șj, totodată, am fost bine 
tratați din toate punctele de 
vedere", a menționat și Vernon 
Shepard.

a-

HOUSTON 13 (Agerpres). —. 
După ce au' încheiat cele 21 de 
zile de izolare total^, astronau
ții americani Charles Conrad, 
Alan Bean și Richard Gordon 
și-au împărtășit, în 
mei lor conferințe 
după reîntoarcerea 
impresiile privind 
omului pe Lună. „Apollo-12" a 
demonstrat că ’„se poate debar
ca pe Lună, cu ochii închiși, 
fără probleme", a declarat co
mandantul de bord al misiunii 
,,Apollo-12", Charles Conrad. 
Praful lunar, a adăugat el, nu 
creează dificultăți, cu toate că 
se formează nori în momentul 
în care modulul lunar se află 
la mai puțin de 60 de metri de 
astru. Referindu-se la viitoarele 
misiuni „Apollo", care își pro
pun să alunizeze în regiuni mai1 
accidentate, echipajul lui „A- 
pollo-12" a menționat că nu este 
exclus ca aceste zone să fie 
acoperite cu mai puțin praf.

Temerarii astronauți au ară-

cadrul pri
de 
pe Pămînt 
activitatea1

presă,

tat că perioada de activitate pe 
suprafața Lunii ar putea fi pre
lungită. Conrad, Bean și Gordon 
au făcut și unele recomandări 
tehnice. Ei au arătat că încheie
turile costumului spațial trebuie 
să fie mai suple iar în cazul 
unor activități prelungite pe 
suprafața Selenci astronauții să 
poată lua o mică gustare și să 
bea apă. Charles Conrad a men
ționat că pentru alunizare — 
manevră vitală, după 
sa, pentru viitoarele 
,.Apollo" — se poate alege 1b- 
cul de aselenizare atît cu ochiul 
liber, cît și cu ajutorul instru
mentelor de bord, dar este foar- 

e țe important ca „pista de aluni
zare să fie aleasă înainte de a 
intra în norul de praf provocat 

/de retrorachetele modulului 
lunar".

Referindu-se la posibilitățile 
de deplasare ale omului pe Lu
nă, Alan Bean a remarcat că 
omul se poate mișca cu salturi 
mici exact cum se mișcă un 
boxer în ring.

părerea 
zboruri

întreprinderea 
navigație din Baltica a inaugu
rat O NOUA LINIE MARITI
MA PERMANENTA intre Noua 
Zeelandă și Europa, anunță agen
ția TASS. Aceasta este cea dc-a 
șasea linie de navigație deschi
să de această , întreprindere. 
Cursa inaugurală a fost efec
tuată de nava ..Klin" care a 
plecat din portul Wellington 
avînd la bord diverse mărfuri. 
Linia este deservită do vapoare 
cu un deplasament de 12 500 
tone.
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Din Veneția gondolierilor, 

din marile orașe ale nordu
lui industrial pînă în sud, în 
Mezzogiorno marea mișcare 
revendicativă a oamenilor, 
muncii italieni, declanșată 
încă de la sfirșitul sezonului 
estival, nu a scăzut din inten
sitate, mareînd noi momente 
,.într-o luptă dură și implaca
bilă" între patronat și frontul 
muncii, cum se exprima coti
dianul milanez „Giorno". Una 
dintre caracteristicile acestei 
mișcări revendicative este fap
tul că ea a cuprins sectoare 
largi de activitate: industria 
chimică și farmaceutică și 
cea constructoare de mașini, 
rețeaua transporturilor, învă- 
țămîntul, comerțul, mica In
dustrie meșteșugărească și. 
chiar sectoare ale administra
ției de stat.

Greva generală din 19 no
iembrie, care a mobilizat în 
diverse acțiuni revendicative 
aproape 20 milioane de oa
meni ai muncii — „un adevă
rat referendum al salariați- 
lor" (Unita) — n-a fost nici
decum -un fenomen izolat. Ea

a fost pregătită de o „escala
dă" permanentă a mișcărilor 
greviste desfășurate încă de 
îa începutul anului. Încercîn- 
du-se să se cuprindă în cifre 
statistice fenomenul mișcă
rilor revendicative, presa ita-

ITALIA

Escalada
grevista
continua
w»wvw.wwv.w.w.v

liană arată că, numai în pri
mele 8 luni ale anului, gre
vele au totalizat 93 milioane 
zile muncă, cifră record, ne
atinsă în Italia postbelică. 
Momentul „19 noiembrie" a 
însemnat totodată și armoni
zarea eforturilor celor trei 
mari centrale sindicale : Con
federația generală a munci
torilor italieni (C.G.I.L.), Con-

federația italiană a sindicate
lor muncitorilor catolici 
Uniunea italiană 
(social-democrată). 
s-a desfășurat în 
completă a muncitorilor și a 
conducătorilor sindicatelor 
lor", a declarat Massimo 
Rocchi, responsabilul cu ser
viciul de presă al Centralei 
sindicale catolice. La rîndul 
său, Luciano Lama, secreta
rul C.G.I.L., subliniază că 
mișcarea revendicați vă „cu
noaște o perioadă specifică", 
deoarece cererile de creștere 
a salariului și reducerea săp- 
tămînii de muncă au fost în
tregite de revendicări privind 
extinderea drepturilor munci
torești : tinerea de reuniuni 
în întreprinderi, participarea 
la adoptarea hotărârilor care 
privesc nemijlocit păturile 
salariate etc. Altfel spus, 
muncitorii și funcționarii ita
lieni sînt hotărîți să joace 
un rol mai mare în întreprin
derile unde lucrează și, în 
consecință, în societatea ita
liană de azi. Revendicările 
lor de ordin economic au deci 
importante semnificații poli
tice, care s-au reafirmat cu 
și mai multă vigoare în aces
te ultime zile, cînd acțiunile 
greviste au antrenat peste 
un milion de- salariati.

și 
muncii 
„Greva 

unitatea

HOUSTON 13 (Agerpres). — 
Rocile lunare aduse de echipa
jul „Apollo-12" din Oceanul 
Furtunilor par a fi mai „tinere" 
cu un miliard de ani decît cele 
luate de Neil Armstrong și Ed
win Aldrin din Marea Liniștii 
— au declarat oamenii de știin
ță de la Houston. Dr. Oliver 
Schaffer de la Universitatea 
din New York a subliniat că 
Iestele la care au fost supuse 
rocile lunare ați demonstrat că 
acestea s-au format din lavă 
cu 2,2—2,5 miliarde de ani în 
urmă. Ele au arătat, de aseme
nea. că Luna nu este moartă din 
punct de vedere geologic, așa 
cum au crezut oamenii de știin
ță după studierea primelor roci 
lunare.

în același timp, Schaffer a 
afirmat că solul lunar ar fi 
putut fi fragmentat în profun
zimea lui. Dacă aceasta este a- 
devăral, atunci ar putea fi ex
plicate cauzele șocului lunar 
provocat în. mod deliberat prin 
prăbușirea ,,Tnterpid“-ului pe 
suprafața lunară. Luna, a preci
zat omul de știință, a fost bom
bardată timp de 4,6 miliarde de 
ani de meteoriți, ceea ce ar fi 
putut-o fragmenta. în cazul în 
care suprafața lunară ar avea 
o compoziție mai puțin solidă, 
ea nu ar fi prezentat o rezls-

i tentă așa de mare la șocul pro
vocat de căderea modulului lu
nar. Un asemenea șoc ar fi du
rat pe Pămînt trei minute în 
timp ce pe lună în mod uimitor 
el a durat o oră.
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NEW YORK 13 (Agerpres). 
In timpul manevrelor milita
re ale forțelor navale ale 
S.U.A. din Oceanul Pacific, 
contratorpilorul Parsons s-a 
ciocnit la 193 de kilometri 
nord-est de San Diego (Cali
fornia), cu o navă filipineză 
de pescuit care s-a scufundat. 
Cei 18 membri ai echipaju
lui pescadorului au fost in
ternați într-un spital militar 
de pe coasta vestică a S.U.A. 
Autoritățile militare nu au 
permis reprezentanților pre
sei să ia contact cu naufra- 
giații. Pagubele materiale se 
ridică la aproximativ un mi
lion de dolari.

Medicii de la clinica Groote 
Schuur l-au pus din nou sub 
observație pe PIETER SMITH, 
DECANUL SUPRA VIEȚUITORI
LOR CU INIMA GREFATA din 

a 
fost internai joi noaptea în ve
derea unui control general.

După cum se știe, Pieter 
Smith a fost operat in septem
brie 1968, după intervențiile si
milare la care au fost supuși 
Wăshkansky- și Blaiberg. Wash- 
kansky nu a părăsit .niciodată 
spitalul, unde a și murit, iar 
Blaiberg a decedat la 17 august 
1969, după ce a tr^it peste un 
an cu inima grefată.

Republica Sud-Africană. El

REPUBLICA POPULARA A 
YEMENULUI'DE SUD A CERUT 
ORGANIZAREA UNEI REUNI
UNI URGENTE a miniștrilor de 
externe din statele membre ale 
Ligii Arabe, care să preceadă 
conferința arabă la nivel înalt, 
programată pentru 20 decem
brie, a anunțat Mohamed Hadi 
Awad, ambasadorul acestei țări 
la Cairo. Obiectul acestei reu
niuni ar urma să fie examina
rea disputei de frontieră inter
venite recent intre Republica 
Populară a Yemenului de sud 
și Arabia Saudită.

Inundațiile continuă să facă 
RAVAGII IN PARTEA DE VEST 
A MALAIEZIEI. Pînă în pre
zent, 40 de persoane și-au pier
dut viața și aproximativ' 12 000 
au rămas fără adăpost. Pagu
bele materiale sînt, de aseme
nea, considerabile. In cea mal 
mare măsură a fost afectat sta
tul Johore, regiune economică 
importantă prin plantațiile sale 
de arbori de cauciuc.
22^53

Un sondaj realizat recent de 
cotidianul israelian „Davar", 
arată că 91 la sută dintre per- 
soanele„chestionate au răspuns 
că „nu doresc nimic mai mult 
decît pacea",

în legătură cu eventualitatea 
încheierii unei păci intre Isra
el și țările arabe învecinate, 
numai 41 la sută dintre persoa
nele chestionate apreciază că 
aceasta va putea fi realizată.

DO1 NOI PIRAȚI AI AERU
LUI — un yemenit de 24 de ani 
și un senegalcz de 19 ani — 
au fost uciși .vineri, în timpul 
unei tentative nereușite de a 
deturna un „Boeing 
ținînd companiei 
Airlines", care făcea 
mala între Madrid 
Abeba.

Poliția aeroportului 
unde a aterizat 
incident, a anunțat că cei doi 
indivizi au fost uciși în tim
pul luptei ce s-a dat intre ei și 
agenții de securitate etiopieni, 
care șe aflau la bordul avionu
lui. Cei 25 de pasageri, precum 
și- membrii echipajului, nu au 
avut de suferit de pe urma a- 
ceslui atentat.

Luînd cuvin tul în orașul 
Kitwe, PREȘEDINTELE ZAMBl- 
El, KENNETH KAUNDA, A 
ACUZAT O SERIE DE JAR1 
OCCIDENTALE pentru faptul 
că desfășoară în prezent o cam
panie menita să ducă la relua
rea livrărilor de armament 
către R.S.A., în ciuda embar
goului adoptat de Organizația 
Națiunilor Unite. Menționînd că 
livrările de echipament militar 
pentru regimul de la Pretoria 
contravin intereselor vitale ale 
Africii independente, președin
tele Zambiei a relevat că „ra
siștii au nevoie de arme pentru 
a le folosi împotriva Zambiei 
și a, ailor state africane inde
pendente". Kenneth Kaunda a 
avertizat puterile occidentale 
asupra consecințelor grave pe 
care le-ar avea reluarea livrări
lor de armament către Pretoria.

22^53

727" apar- 
„Ethiopian 

.cursa nor- 
și Addis

din Atena, 
avionul după

UN TRIBUNAL MILITAR 
BRAZILIAN a ordonat ..aresta
rea’ preventivă" a 18 persoane, 
între care cinci preoți romano- 
catolici, fiind acuzați de „cola
borare" cu un conducător al 
unor grupe de guerilă, Carlos 
Marighela, ucis de poliție la 4 

anoiembrie, într-o suburbie 
orașului Sao Paulo.

UN GRAV ACCIDENT 
CIRCULAȚIE s-a înregistrat 
apropiere de- localitatea Direcik, 
situată în sud-estul Turciei. Un 
autobuz în plină viteză s-a cioc
nit cu un camion. 12 persoane 
și-au găsit moartea, iar alte 4 
au fost grav rănite.
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în perioada aprîlie-octombrie 
1969 în pădurile canadiene au 
izbucnit 6 383 de incendii, a 
anunțat Ministerul Industriei 
Forestiere și Pisciculturii. In
cendiile au lat peste 800 000 
hectare de ; «i lure.

POL1ȚIA SICILIANA a arestat 
pe conducătorul firmei de con
strucții din Palermo unde a avut 
loc zilele trecute un adevărat 
masacru. împreună cu Girola
mo Moncada au fost arestați și 
cei doi fii ai acestuia. Filippo 
și Angelo, sub acuzația de cri
mă. Poliția a interogat, în legă
tură cu recentul incident, pe 
doi dintre conducătorii grupu
rilor mafiote — Domenico șl 
Antonio Bova. într-un comuni
cat al poliției se menționează 
că cel puțin două dintre vic
timele atacului de la sediul fir
mei de construcții conduse de 
Moncada erau figuri binecunos
cute ale lumii interlope 
Palermo.

clin

DE 
în DEZERTĂRILE continuă 

fie un fenomen frecvent în 
dul forțelor safgoneze. Potrivit 
agenției Eliberarea, numai in le
giunile de deltă și-au părăsit 
unitățile 
le 1 000

să 
rin-

în luna noiembrie pes- 
de militari saiqohezi.

„Afacerea" a. avut loc în Franța 
ceputul anului 1969. O fată de 14 ...... ............
părinții săi until tinăr de 20 de ani. Tînărul Bernard Martin, 
din Reims, s-a îndrăgostit de fată și a mers la părinții ei 
să-i ceară mina. Soții Hulin, în virstă de 57 și 66 de ani, 
au consimțit numai in schimbul unei sume de
bani. Tîrgul a fost perfectat printr-un contract timbrat și 
semnat de către cele două părți. Tinerei fete nu i-a rămas 
decit să-și urmeze proprietarul, care s-a angajat să o plă
tească... în rate, așa cum prevedeau clauzele contractului.

Justiția franceză a condamnat vineri pe cei doi ..pă
rinți" la cite 6 luni închisoare cu amînarea executării și po 
soț la trei luni și o zi închisoare.

și ea datează de la in* 
ani a fost vîndută de
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