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Să valorificăm întregul potențial uman și ma
terial de care dispunem pentru a îndeplini cu 
succes, in toate domeniile activității creatoare 

din Valea Jiului, sarcinile de plan
IA COTELE 
ÎNALTELOR 
RĂSPUNDERI 
ALE PREZENTULUI!

Constituirea 
Consiliului 

pentru 
munca 

in rîndul 
eleviior

Simbătă dimineața a avut 
loc la C.C. al U.T.C. consti
tuirea Consiliului pentru 
munca in rindul elevilor. La 
ședința de constituire au par
ticipat elevi, cadre didactice, 
activiști Oi Uniunii Tineretu
lui Comunist, reprezentanți 
ai unor ministere și organe 
centrale. Au fost prezenți to
varășul Ion Iliescu, membru 
supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secreta'r al Condeiului Cen
tral al Uniunii Tineretului 
Comunist, ministru pentru 
problemele tineretului, și 

I prof. univ. Miron Constanti- 
j nescu, ministrul învătămîntu- 

lui.
Consiliul este format din 

membri ai C.C, al U.T.C., e- 
lovi din școlile generale, li
cee, școli profesionale și de 
specializare post-liceală și 
alte cadre cu experiență în 
munca U.T.C. din școli. Cu 
același prilej, s-au constituit 
Biroul executiv format din 
15 membri și comisiile po 
domenii de activitate ale con
siliului, s-a dezbătut și adop
tat programul de activitate 
pe anul 1970. Președinte al 
consiliului este tovarășa Floa
rea Ispas, secretar al C.C. 
al U.T.C.

In încheiere, participanții 
I au aprobat, cu puternic en- 
i tuziasm, textul unei scrisori 
I adresate Comitetului Central 
I al Partidului Comunist Ro- 
! mân, tovarășului Nicolae 

Ceaușescu.

330
utecișii

în climatul insuflețitor, de entuziasm și optimism 
generat de victoriile obținute, de perspectivele pe 
care le oferă înfăptuirea obiectivelor stabilite de 
partid, colectivele unităților economice din Valea 
Jiului au luat startul în ultimul an al cincinalului, 
în acest an care face joncțiunea cu viitorul plan 
de cinci ani sînt prevăzute importante sporuri de 
producție în toate compartimentele industriei muni
cipiului.

Problema care suscită in prezent principala aten
ție este îndeplinirea exemplară a planului în ramu
ra industrială, cu cea mai mare pondere in dina
mica municipiului — industria carboniferă — care 
reprezintă o importanță deosebită pentru întreaga

In luna decembrie 330 de 
tineri din municipiul Petro
șani au primit carnetul roșu 
de utecist. Inmînarea carne
telor a avut loc intr-un cadru 
solemn, cu prilejul. adunării 
uteciștilor sau al unor acti
vități educative organizate 
de comitetele orășenești 
U.T.C.

Cele mai frumoase rezul
tate în creșterea rîndurilor 
lor le-au oblinut organiza
țiile U.T.C. de la U.U.M. Pe
troșani, E. M. Lonea și de 
la liceele din I.upeni, Vulcan 
și Petrila.

PRIMUL
POPAS

AN
Acum, după ce tradi/Zona

lul „La mulțl ani" s-a 'în
vechit — țoale lucrurile, 
după cum bine se știe, f in trei 
zile — (Jupă ce noul an ca 
orice Fat-Frumos a și. învă
țat sd vorbească, chiar dacă 
n-a imphnil nici măcar șase 
săplămini, cînd Iarna, așa 
cum n-am prea știut-o e ru
șinoasă ca o fată mare, o 
retrospectivă a unor lapte, 
mari sau mici, petrecute vre
me de o săptămînă, parc 
oricum interesantă. Si, ca 
totdeauna cind încerci a pri
vi In urmă, gîndurile le nă
pădesc, fiecare vrind să-ți 
fie intr-o cit mai intimă apro
piere, ca niște copii ncastîm- 
părațl și Irumoși lare-i greu 
să-l alegi pe cel dinții. Să 
încercăm totuși derularea 
unor întîmplări din săplămi- 
na care a trecui, așlernin- 
du-le după cum ne vin in 
minte. Îmbujorat! de rezulta
tele cu care au încheiat bi
lanțul anului care a trecui, 
îndemnați de perspectivele 
culegerii unor roade șl mai 
bogate in noul- an, minerii 
din Lupcnl așa cum de altfel 
le slă și bine minerilor, au 
pășit cu dreptul încă din pri
ma zi: dăruind muncii pri
ceperea și hărnicia lor, au 
smuls adincului aproape 
1000 tone de cărbune cocsi- 
iicabil peste plan. Care bri
găzi s-au evidential în mod 
deosebit ? Greu de precizat. 
Cert e că respectind tradi
ția de a li mereu în frunte, 
minerii din brigăzile conduse 
de Petre Constantin, Vasile 
Caila. Mihal Blaga, au aprins 
în abatajele lor încă din 

De îa cabinetul

ma /I lucrătoare a anului 
flacăra vie a întrecerii so
cialiste pentru îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de pro
ducție. In același ritm, cu 
măsură de ceasornic s-au a- 
vlntat în muncă încă multe 
alte brigăzi de la toate mine
le din Valea Jiu Iul. Si cu 
siguranță, o spun cu toată 
certitudinea, numele șefilor 
de brigăzi Ion David și Aurel 
C riște a, de la E. M. Anlnoasa, 
Gheorglie Scorpie de la E. M. 
Uricani, Gheorghe Purda, 
Vespasian Catană de la 
E.M Vulcan, Gheorghe Danciu 
de la E.M. Lonea, Iosif Szabo 
de la E. M. Petrila au figu
rat șl în acest început de an 
pe panoul celor mai buni 
dintre cel mai buni. S< laptele 
împlinite acolo în adîncurf, 
materializate în mii de tone 
de cărbune, în sute de metri 
de galerii ar putea fără în
doială primi alte șl alte nu
me, nume ale celor care sub 
steagul larg desfășurat al 
întrecerii, al întrecerii pentru 
îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor trasate de partid, 
obțin noi șl noi victorii.

Desigur, bucuria împliniri
lor nu are măsură. In urmă 
cu un an, la Lonea, în biro
ul Inginerului șef. mi s-a ex
plicat. pe o hartă impînzilă 
cu linii, ce înseamnă centra
lizarea producției minei la 
Lonea II, revărsarea fluviu
lui de cărbune către ziuă 
prin puțul principal de ex
tracție, înzestrat cu skip. Pe 
atunci inginerul șei surîdea. 
In mintea Iui, galeriile în
semnate pe hartă se conturau 
in adine. Simțea cum intr- 
adevăr orizontul de bază e- 
xislă cu adevărat, chiar dacă 
încă mai erau multe lucrări 
de executat. §i acum, după 
365 de zile, zîmbetul de a- 
tuncl ol inginerului Ion Bâ- 
lănescu, s-a preschimbat In 
bucurie. In bucuria împlini
rii. Mina Lonea din această 
săptămînă care a trecut este 
centralizată. Întreaga produc
ție de cărbune „vede lumina 
zilei" prin pulul central. Deci 
încă o izbîndu.

O altă împlinire au trăit-o 
minerii de la Anlnoasa unde 
un nou izvor de cărbune a 
fost descătușat, in care mine
rii conduși de iscusitul Tra
ian Nicoară, își vor spăla 
mîinile, obrazul, în împlini
rile care vor veni. Un abalaf 
frontal modern utilat înseam
nă, orice s-ar spune, mai 
mult decîl ceva.

Radu SELEJAN

pri- 4> Continuare în paq. a 3-a
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Cel mai bun
l 600 ni altitudine, copleșiți

automnbil de imensitatea albă și rece

al amu 1969

Esfc cunoscut că înotul întărește picioarele 
•labe ale cailor, lucru ce l-a determinat pe dre
sorul suedez Biirje Andersson să construiască 
un astfel de bazin, ailinc de 2,30 m, unde 25 din

coi 40 de cai dresați de el primesc „tratamen
tul bazinului".

IN FOTO : Vedere a bazinului de inul pentru 
cai construit de dresorul suedez Uorjc.

autoino- 
derlaral 
mai bun 
1969. 
uzinelor

A N E C D O T E
Un juriu internațional, airi 

luit din 44 de ziariști speci 
lizați in problemele 
bilismului, a
„Fial-I28“ drept ccl 
automobil al anului

Ultimul model al
„Fiat" din Torino a obținut 
în total 235 do puncte din 
660 posibile. Punctele s-au 
acordat pentru caracteristi
cile tehnice, aspectul și pre
țul de cost ale noii mașini.

Pentru obținerea titlului de 
ccl mai bun automobil al a- 
nului au putut candida numai 
modelele făcute în anul i960.

W" ltccapilulînd cele in- 
\7 vâjâie in cursul anului 
p7 precedent, un mic șco- 
I Iar din Pai is u întocmii 

următoarea listă 
„cunoștinfe" :

— Vacile au devenit 
inutile de cind a lost 
descoperit laptele 
praf...

— Din glicine se ob
țin nitroglicerina-.

— Este imposibil să

învefi „regula de trei" 
de unul slngui...

— llcsurscle agricole 
nouți ie 

„Cr edilul
ale regiunii 
provin de la 
Agricol".

(Af Băiețelul a 
pe un 

nu il 
lă pe

dai
pe'cuvint 

in/elege. II 
lălicul, pe

il găsește in bucătărie, 
spahiul \ lisele.

— Tăticule, ce i aia 
bigam '<

— Bigam ? fcs/e 
om cure spală de d' 
ori mai multe vase 
cit mine.

)
DL. PEABOPY ii 

ce morală fiului 
Billy care este cam 1< 

care neș:

in. *
oua & \4ACKIE .Tevorraz i ' 
'fr-’-xy bomboanele dale de 

' mama ^a :
Jackie, pentru ce 

nu. impui li bomboanele 
fa <u fratele l.'m și lui ii 

său dai numai căiți?
Pentru a lui ii 

place să citească I

rom...
Pierdut

hdîmpiiiaiă initial cu zîmbele aprobatoare 
sau cu scinccte obsesive, declanșatoare de 
ticuri și manii, uneori chiar cu interdiefii inutile, 
„mini" a losl lăsată apoi in voia soarlei, să sc 
impună. Și, in 1968 s-a impus total.

.4 ajuns piuă acolo incit a pătruns și 
incinta Vaticanului. Actrița • italiană 
din Cardinale (in jot o 1) a pășii, 
ani In ui mă. pragul

In
Clau-

cu doi
.celă/ii eterne" lard siialâ,

Hind primită -cu multă bunăvoință de către 
Papă.

In 1969, minijupa pierde din „clientelă", 
de pe străzile austerei Londre dispare aproape 
cu desăvirșire, iar la Roma, dînd tonul „noului 
val", Claudio Cardinale (loto 2) apare, în 
amia/.a-mare cu maxiraglan și maxiluslă...

V. T.

I I
I

„Titanic 4 va îi
readus la suprafața?

$
§

SI
s s

I
ș

I

LONDRA 9 (Agcrprcs). — Specialiștii britanici organi
zează o expediție pentru aducerea la suprafață a faimosului 
„Titanic”, scufundat în anul 1912. Vasul va fi scos la su
prafață printr-o metodă propusă dc doi inventatori unguri, 
care au fost incluși în expediția britanică. Metoda elaborată 
dc cei doi, care poate fi folosită nu numai pentru aducerea 
la suprafață a epavelor, dar și pentru extracția de mine
reuri folositoare dc pe fundul mărilor, pentru asigurarea 
deplasării navelor de mare tonaj în porturi cu adîncime 
mică etc., este in esență următoarea : prin hidroliză, apa 
este descompusă în elementele din care este formată, hidro
genul este captat în niște rezervoare din masă plastică fi
xate pe corpul navei. Datorită faptului că hidrogenul este 
un gaz foarte ușor, după umplerea rezervoarelor, acestea 
incep să se ridice la suprafață, ridicînd totodată nava.

..Titanic” se află la o adîncime de 3 800 metri, sub un 
strat de nămol dc circa 9 metri. Greutatea sa este de 
143 000 tone. Operațiunile de scoatere la suprafață vor costa 
circa 2 milioane lire sterline. Dar, potrivit spuselor condu
cătorului expediției, suma aceasta va fi in întregime recu
perată, căci epava conține aur în valoare dc 8 milioane de 
lire sterline. ' ‘

Dacă vasul va putea fi adus la suprafață, cl va fi 
transportat pînă la Liverpool pentru a fi transformat în

înseamnă că iubești 
puțin atunci cînd poți 
spune cît de mult iu
bești.

(Petrarea)
★

Femeile sînt 
pentru că nu 
susținute decît 
nimă.

slabe 
sînt 

de i-

Draqostea se nqște 
din nimic și moare 
din toate.

(A. Karr)
★

O femeie nu are 
niciodată decit vîrsta 
pe care pore să o ai
bă.

(Rochebrune)

SKODA
„Cîmi spui Skoda — spui 

Cehoslovacia, cînd spui Ce
hoslovacia — spui Skoda’. 
Ghidul nostru — inginerul 
Riha care ne cunoaște bine 
limba si tara — ne lasă să 
înțelegem că această identifi
care este cunoscută nu nu
mai în Cehoslovacia ci în

(Pylhagora)
★

Femeile sînt cea 
mai frumoasă jumăta
te a lumii.

J. J. Rousseau)
★

Natura nu face te
mei decît atunci cind 
nu reușește să facă 
bărbați.

(Aristotel)
★

Dragostea care 
naște spontan este cel 
mai greu de vindecat.

(La Bruyere)

se

|
I
I
Is
I

Prietenie unui băr
bat este adesea un 
sprijin ; cea a unei 
femei este totdeauna 
o consolare.

(P. Rochepede)

★

Trebuie să cauți o 
femeie cu urechile

MAXIME SI CUGETĂRI»

Lauda cea mai mă- 
qulitoare pentru o fe
meie este criticarea 
alteia.

(J. J. Rousseau)
★

Sinceritatea la o 
femeie I nu este, aproa
pe totdeauna, decît o 
inconsecvență.

(Ch. Lemesle)

mei degrabă decit cu 
ochii.

(Proverb)
★

In prietenie, ca 
în dragoste, ești ade
sea mai fericit pentru 
lucrurile ignorate de
cît pentru cele știute.

(La Rochefoucauld)

și

colosul industriei
întreaga lume. Și aceasta, 
nu alit pentru mărimea con
siderabilă a acestui complex 
fie uzine, nici pentru întinsa 
sa rețea de relații în cele 
mai multe țări ale lumii, nici 
chiar pentru venerabila \ îrs- 
lă de peste 110 ani; la urma 
urmei și CKD-ul din Braga

este un colos' industrial și da
că ne-am lua numai după spu
sele ghidului care a lucrat 
o viață de om pentru acest 
din urină grup de uzine — 
ar trebui sa < ;• l '.im CKD- 
ul înainte.

Totuși Skoda i<j ..me Skoda, 
impresionanta prin mărime și

Uzinele Skoda Plzen. Sala de mașini a unei centrale electrice

nivel tehnic, prin varietate și 
complexitate, prin prestigiul 
cîștigat in lumea întreagă 
de-a lungul multor ani de 
muncă și luptă într-o epo
că în care tehnica i-a uluit 
cu evoluția ei în primul rind 
pe tehnicieni.

Dacă n-ajungeam la Plzen, 
eram tentați să credem ca 
uzinele cehoslovace excelea
ză in sobrietate și simț prac
tic. că aici fastul birourilor, 
eleganța căutată, excesul 
protocolar sini necunoscute. 
Dar Skoda face excepție. Bi
rouri elegante și spațioase, 
personal de primire și îndru
mare bine pregătit și de un 
ales bun simț, hale indus
triale unde fiecare mașină, 
fiecare piesă sint puse la lo
cul lor. Totul te face să pre- 
tuiești munca unui colectiv, 
priceperea specialiștilor, ta
lentul unui popor care luptă 
pentru edificarea societății 
socialiste.

Gazdele noastre ne roagă 
să reținem că automobilele 
Skoda cunoscute și pe șose
lele românești, nu se fabrică 
in acest grup de uzine. Aici 
se lubrica mașini-nnelte, pre
se hidraulice, turbine, insta
lații pentru centrale electrice 
nucleare, locomotive electrice 
și troleibuze, mașini pentru 
industria tutunului, instalații 
chimice, echipamente pentru 
industria siderurgică și alte 
mașini și utilaje într-o varia
ta gamă sortimentală. Toate 
se fabrică după cerințele 
tehnicii mondiale pentru că

Un soț din Toronto dăruiește în fiecare scara 
de revelion consoartei sale 365 de cadouri. Fie
care cadou este ambalat separat și în fiecare zi 
ca are voie să desfacă un singur pachet. In 
seara de revelion ea despachetează ultimul ca
dou, iar in fața ușii găsește alte 365 de pachete, 
pentru noul an. „Inchipuie-ți câ s-a cramponat 
de cifra. 365. se plinge ,ea unei prietene. Și ce 
mâ fac cu într-un an bisect ?“

Aurul și darurile 
strălucitoare au o e- 
locvență mută care 
mișcă inima unei fe
mei mult mai mult de
cit 
se

cele mai frumoa- 
discursuri. 

(Shakespeare) 
★

Cind ou trecut de 
30 de ani, primul lu
cru pe care femeile îl 
uită este vîrsta ; cind 
ou ajuns la 40. ele 
își pierd complet me
moria.

(Ninon de Lenclos)
★

Dragostea, care nu 
este decit un episod 
in viata bărbaților, es
te povestea întreagă 
a vieții femeilor. 

(M-me de Staef)
★

Este imposibil să fii 
îndrăgostit și înțelept 
in același timp.

(Fi. Bacon)

cehoslovace
in marea lor majoritate sini 

'destinate exportului. Compe
titivitatea este cuvîntul de 
ordine al activității fiecărui 
muncitor, inginer sau tehni
cian.

De lapl tocmai necesitatea 
ținerii pasului cu noutatea 
tehnică a determinat încă de 
la începutul existenței uzinei 
’înființarea și oiganizarea pe

NOTE DE 
CĂLĂTORIE
baze lot mai largi și mai 
eficiente a cercetării științifi
ce. Un numeros corp de spe
cialiști, cate are la dispoziție 
utilaje și aparatură de cel 
mai ridicai nivel tehnic face 
cercetări penii u a îmbună
tăți permanent instalațiile 
aflate in fabricație, precum 
și pentru a introduce în lu- 
(iu tehnologii noi, mai efi
ciente care să sporească suc
cesul pe piețele străine.

Cercetarea, ca și labora
toarele de încercări ocupă un 
loc de scamă în activitatea 
flecarii uzine. Hala de încer
cări a uzinei de turbine, pe 
care am vizitat-o, ne-a im
presionat alit prin dimensiu
nile ei — aproape egală cu 
cea de fabricație — cit și 
prin dotarea tehnică, Merită 
reținut faptul că întreaga a-

paralură precum și proiec
tarea și execuția acestei mo
derne hale au fost cxerutale 
în întregime la Skoda.

Cu toate că uzinele Sko
da au extins extrem de mult 
cooperarea atîl în țară cit 
și peste hotare se acționează 
insistent pe principiul „cît 
mai mult (abricat ia noi". 
Tocmai de aceea s-a pus și 
se pune accent pe dezvolta
rea bazei metalurgice proprii. 
Aici se fabrică oțel, se toar
nă și se toi jează piese, se 
lac cele mai pretențioase pre
lucrări mecanice, se fabrică 
instalații și mașini pentru u- 
zul propriu. Un exemplu. In 
1911, a fost instalată o presă 
de 5 000 tone; azi forjeria 
dispune de o presă de cons
trucție proprie de 12 000 to
ne.

Parcurgem hală după hulă, 
uzina după uzina. Ne sînt 
pre7.cntale piese de inall ni
vel tehnic, instalații moder
ne, cerule de industria mul
tor țări dezvoltate. Facem cu
noștință și cu un grup de 
muncitori carp lubrică utilaj 
energetic pentru R mumia. 
Peste lot n-mari ăm dorința 
de alirnuiic, dăruirea într-o 
muncă pașnica, pentru pro
gres și prosperitate. Avem 
simtămînlul puternic că ne 
aflăm printre prieteni, prințre 
oameni care, deși vorbesc o 
altă limbă, simt la fel cu noi 
și merg în pas cu noi sub 
steagul niarxism-leninismu- 
lui.

N. ANDRONACHE

— Crezi că-mi 
(Iii cineva 16 ani 
cu părul ăsta ? !...

Desen de I. Liciu

Ecran dezodorizant
Dispozitivul denumit ast

fel este destinat să suprime 
mirosurile neplăcute emanate 
de fabrici, instalații sanitare 
etc. El se bazează pe princi
piul „Alamask", adică supra
pune mirosului neplăcut 
alt miros preponderent 
pe cît posibil, agreabil. Pro
cedeul, denumit „ecran dezo- 
dorizanl", constă în emite
rea la marginea zonei rău- 
mirositoare și în sensul vîn- 
tului a unei perdele de aer 
încărcat cu mirosul comple 
mentar. Vînlul produce a- 
meslecarea celor două miro
suri care se anulează sau se 
compun intr-o rezultanta 
benignă.
Concret, ecranul dezodorizant 

cu ajutorul unui „Alamask" 
este suflat cu o turbina cen
trifugă într-un tub perforat 
pe toată lungimea sa. Acest 
tub este așezat pe sol sau 
suspendat la c anumită înăl
țime pentru a permite tre
cerea vehiculelor. „Ecranul 
dezodorizant’ poate fi de 
tOO ni lungime și 10 m înăl- 
time.

un
Și.

a fost, 
dar

s=a găsit
martie 1962, BarbaraIn

McIver, funcționară la o insti
tuție din Ferndale (statul 
Michigan — S.U.A.), și-a pier
dut inelul de logodnă. Tcniîn- 
du-se să-i mărturisească logod
nicului acest lucru, ea și-a 
cumpărat un alt inel.

La șapte ani de la căsătorie, 
Barbara, care se stabilise intre 
timp în orașul Anderson, a 
avut o surpriză. Ea a primit 
prin poștă un pachețel in care 
sc găsea prețiosul inel pierdut. 
Un fost coleg de serviciu o anun
ța în același timp prinlr-o scri
soare că inelul ei cu diaman
te fusese găsit într-un sertar 
al .biroului la care lucrase Bar
bara cu 
Inserînd 
sus, un 
menționa 
că soțul 
de cea 
plăcută a Barbarei.

șapte ani în urmă, 
întimplarea de mal 
ziar local american 
în încheiere și faptul 
nu a aflat nimic nici 
de-a doua surpriză...

4 Copaci 
seculari

Peste 300 de copaci seculari 
intre 300 și 800 de ani se allă 
In Bulgaria sub ocrotirea legii. 
Decanul pădurilor bulgare este 
— pinul de Silva 
Baikușev din masi\ ul 
vîrsta de pesle 1500 
Platanul din salul 
jude ful Plovdiv, mc 
ani (crucialii care au 
Bulgaria in Evul Mediu il men
ționează in cronicile lor), 
jarul regal, din pădurea 
Tulovo, are și el 1000 de 
In orașul Peștera crește 
uriaș plop secular care 
întinde crăcite deasupra rîului 
și a pielei principale.

ul lui 
Pirin, m 
de ani. 

Belașiila, 
1 OOo de 
străbătut

Ste- 
din 
ani.

un
Î9i

Generalul
Michael Duphny, arestat pen

tru port ilegal de unilormă 
militară, a declarat că va lace 
apel in cazul in care va 
ii condamnai. Pentru a-și sus- 
fine cauza, Duphny a invocat 
cazul actorului John W ayne 
care poartă mereu unilbrme 
Iară a fi losl pedepsit pentru 
asta.

ORIZONTAL :

1. Mină sparta.
2. Comparată.
3. Proptit.
4. Chiul la școală. 

— Venit anual.
5. Lovitură la cord.

— Bun pentru cojoc.
6. Un șef crud.
7. Afecțiune durabilă.
3. Zahăr farul praf...

— ...și făcut cadou.
9. Unul care păzește berberii 

(reg).
— poinadă.

VERTICAL :

1. Razgîiată.
2. .Ademenitor.
3. Pupitre mici.
4. In imaginație!

— Brinză dulce.
5. Grad de noblețe in Anglia.

— Momeală.
6. Temporal in (uiî.ție.
7. Insectă.

— Tavanul p-iminlului.
3. Se lace la ureche.
9. Unul făiă odihna.
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prezentului!
lașe un bun al tuturor, a mobiliza integral resur
sele existente pentru a obține in fiecare abate;, in 
Fiecare tono, in fiecare exploatcre rezultate supe
rioare celor de pinâ acum — iotă un imperativ e- 
sențial ce se impune organizațiilor de partid, co
mitetelor de direcție, organizațiilor de sindicat și 
U.T.C. din exploatările miniere, din uzinele de pre
parare, de pe șantierele de construcții, din toate 
unitățile economice ale municipiului.

In fiecare exploatare minieră, in fiecare întreprin
dere, in fiecare sector de activitate economică se 
cunosc deficiențele care au existat in anul 1969, 
care au frinat obținerea unor rezultate mai bune. 
Luarea de măsuri concrete pentru înlăturarea a- 
cestor neajunsuri și pentru preîntimpinarea feno
menelor care ar putea influența negativ activitatea 
economică și de producție este o sarcină de cea 
mai mare responsabilitate. Este un fapt îndeobște 
cunoscut, pe care nu-l mai pune nimeni la îndoială, 
că multe din greutățile, dificultățile sau deficien
țele din anul trecut ar fi putut fi evitate, sau cel 
puțin diminuate, dacă din partea unor cadre teh- 
nico-inginerești din conducerea Centralei cărbune
lui, din conducerile exploatărilor, din partea orga
nizațiilor de partid și de sindicat ar fi existat o 
moi atentă, mai bună și mai responsabilă preocu
pare pentru îmbunătățirea 
procesului de producție, 
tehnico-materială, pentru 
Desigur, nu neagă nimeni 
cu caracter obiectiv, care au creat dificultăți reale, 
dar nu este mai puțin adevărat că ceea ce a tras 
cel mai mult înapoi au fost lipsurile de natură su
biectivă, care ar fi putut, fără îndoială, să fie evi
tate.

Factorii de răspundere din fiecare unitate cunosc 
foarte bine aceste lipsuri. Ceea ce se impune acum 
este luarea operativă a celor mai corespunzătoare 
măsuri pentru a nu se perpetua. Analizele ce sc 
vor face in apropiatele adunări ale salariaților con
stituie un bun prilej pentru aceasta. Va trebui să 
evităm insă ceea ce s-a întîmplat anii trecuți cind 
au existat planuri judicios întocmite dar nu s-a 
acționat, in toate cazurile, cu destulă hotărîre și 
perseverență pentru materializarea lor. ______

Imperativul îndeplinirii planului producției de 
cărbune in fiecare unitate, decadă cu decadă, ob
ținerii unei productivități mai înalte pe baza extin
derii tehnicii avansate și organizării mai superioare 
a producției, creșterii rentabilității fiecărei unități 
economice ridică pe o treaptă superioară rolul or
ganizațiilor de partid, amplifică sarcinile ce le revin 
in conducerea activității economice.

!mbunătățindu-și în permanență metodele de 
conducere și educare a maselor, manifestind o ati
tudine exigentă, militantă pentru înlăturarea lipsu
rilor, unind în jurul lor minerii, cele mai bune forțe 
din întreprinderi — organele și organizațiile de 
partid din exploatările miniere, din toate întreprin
derile și de pe șantiere își vor îndeplini cu 
sarcina de onoare de a mobiliza oamenii 
din Valea Jiului la îndeplinirea exemplară 
cinilor economice din acest an.

continuă a organizării 
pentru aprovizionarea 

în*ărirea disciplinei, 
existența unor greutăți

succes 
muncii
a sar-
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Ritmul muncii avrnta'c și-a 
făcut prezenta peste tot. Pre
paratorii își Încearcă cu mai 
mullâ dezinvoltură puterile 
peniiu înnobilarea cărbunelui, 
prcschimbinrlu-l ai adevărat 
în diamant negru,

Constructorii de utilaje dc
10 U.U.M.P. sc străduiesc din 
răsputeri sa fină pasul cu 
nei csităldr modernizării mi
neritului Văii Jiului. Cclc 11 
tone de piese dc oțel. piese
le dc br<m/ și oțelul electric 
realizate /iesle plan sini doar 
o primă demonstrație a ceea 
cc sini in stare să facă, o do
rinței lor arzătoare dc a nu
11 cu nimic mai prejos decil 
minerii. Do\ adă că, înccpind 
din această săplăminâ, fabri
ca dc slilpi hidraulici dc la 
Vulcan a pornit din plin cu 
țoale motoarele.

70/ în aceste zile, placajul 
șr furnirul dc nuc au început 
să primească noi forme in 
atelierele 1. 1. I. Petroșani, 
modelate lilnrl să dea laid 
noului lip de mobilă „z\dam“ 
care, cu siguranță, va întru- 
museța cit dc curind apar
tamentele nurilor familii de 
mineri ai Văii Jiului. Și cum 
faima nu-i la inălfime dacă 
nu trece granifelc locale, 
vom consemna cu plăcere in

\ iilor orice succes obținut de 
mmera mobilată „Adam“ in 
județ Și alara lui. l)c a- 
cccași părere sini și likilorit 
\'iscozei lupani care au Și 
expediat beneficiarilor 5 OdO 
/><7 de mătase de calitate su
perioară. Desigur, poale nu 
știați că. după ce au dai <t- 
sail piuă in ultima zl a anu
lui trecui pentru depășirea 
planului, lâcind ultimele dl-

tare cunoaște proverbul: ce 
pofi lacc astăzi nu lăsa pc 
jniinc. Proverbul este i alo- 
bil dc alllcl și pentru cei 
care n-au început amil așa 
<iim ar li trebuii. Dar, deo
camdată nu le pomenim nu
mele. Așteptăm să-și revină 
pină săplăminâ viitoare.

Să mai derulăm in conti
nuare cilcva secvențe ale 
sdptăminii. Sigur că, pentru

/imbifi. ai ? Vd arde dc șo
tii? Bine, bine/ In orice coz. 
clasele de școală, băncile de 
pe care s-a șters ultimul lit 
do pral, tablele, vă așteaptă. 
$i lotuși, vucanfa, cu toată 
răutatea Iernii. n-a fost 
chiar așa de săracă. La Lu- 
peni de pildă, peste 001) dc 
elevi ou participai la con
cursuri de selecționare pe 
școli, la probele dc t pati-

am scăpat din vedele laplut 
că o dată cu începerea fcolii, 
orașele copiilor vor li uitate 
cu mal multă ori moi putină 
părere de rău, deoarece, or
ganizatorii, le-au dai atenția 
cuvenită doar in prima zi. 
Și cile n-ar li vrut copiii. 
Dar să așteptăm anul care 
vine și. cine Știe, poate v 
li altfel. Bine copii?

Schimbăm banda și derulăm

vom 
cul- 
tare

/os/

F.O

PRIMUL POPAS ÎN NOUL AN
spectacole reușite 
să vină prea multă 

lăsăm moartă ?
chistul noilor blocuri răsărite 
parcă din pâminl, ori divei șe
lar obiective industriale, con
structorii de cc să-i im- 
pârțim in „dc obiective '<>■ 
cial-cullurale" și „industriale* 
cind nici nu a începui bine 
anul ? — s-au pus pe trea
bă de parcă n-ar li iarnă. 
Dc lapl numai așa, mai ales 
cci dc la T.C.M.M. \ or puica 
dovedi in acest an ultim al 
cincinalului aciuai ceea ce 
n-au lăcul-o nicicind și 
anume: predarea integrală 
și la termenele planificate a 
tuturor obiectivelor prevă/u- 
le in plan. Mai ales că lie-

cci cilcva mii dc elevi, eve
nimentul deosebit esle 'hiși- 
tui vacantei. Ce păcat că 
iarna a lost așa cum a lost, 
lără nea, cum n-ar li dorit-o 
mai ales micuții îndrăgostiți 
de săniuțe și oameni dc 
padă. Dur sa trecem in 
teză peste _ acest râu 
cu grijă, fiecare să
pregătim ghiozdanele și set 
vIelele. Trimestrul II, care 
urmează nu-i de loc mai u- 
șor decil cel care u trecut. 
Si cu tovarășii profesori 
nu-i de glumii. Nu știi, le-ai 
ars I Și-apoi, nu-i nici o laid 
să iei note slabe. Esle elevi ?

70-

și 
ne

naf arllslic, săniuțe, șah, te
nis de masă, ('inc a luat 
locul I ? N-are importantă. 
Important este că la lupem 
comitetul orășenesc U.T.C. 
a lost mai intrcprinzălor și 
- - de cc să n-o spunem — 
mai grijuliu c.u elevii. Si cum 
Pelroșaniul, datorită poale 
Paringului, are tradiție, elc- 
\ ii Lidia licit Și be/a / <irb/< 
au concurat la Vatra Dome! 
in competifia republicană do
tată cu „Cupa Unirii". Ce 
locuri au ocupat ? Marți v a 
vom spune cu cea mai mure 
exactitate. Numai să citiți 
ziarul. Vorbind dc vacantă

din nou. Pete albe ? Nu. Pa
lide. Activitatea cluburilor 
n-a prea mers in această 
săptămînă. Ca și vremea. 
Șah. table, rummy și earn aid. 
Dc ce oare, cind tin -reud cu 
siguranța ar flori mai mult ? 
Și-apoi de cc să bata tinere
lul nostru străzile cind 
cluburi ar putea 
upde-i invent i\ Halea 
atrage prin acțiuni plăcute, 
utile și interesante ? 
petreacă adevărate ore de 
destindere ? Oare totu-i ca 
sa se iacă ceva ? Același lu- 
< ru este valabil șl pentru 
Casa dc cultură din Petroșani,

c/e

la 
o/i/ 
<i-i

cate iui se prea vede uneori 
deși... ce să mai vorbim. 
In siirșit, ponle-i un tăcut șl, 
în următoarea săptămînă, 
participa la niște ac/iuni 
turale senzaționale. Că 
ne mai lipsesc.

Sllrșltul săplâminii a
onorat de cal re teatrul dc 
stat din Valea Jiului cu „pic- 
mi era" piesei lui H. Ibsen, 
„Constructorul Solness". 
dc o 'earâ de poezie ? Nu 
știu. N-am auzit. Teatrul de 
mlcrcuii? S-a dus dintre noi 
înainte de a veni amil nou. 
V-a plăcut ? Și mic. Dar... 
cică nu era rentabil. După 
cilcva 
a-nceput
lume. S-o
Ducă ziceți...

Si uilc-fișu lără zăpadă, cu 
ploaie și funingine, o. trecui 
prima săptămînă a noului an, 
ultima a vacantei, cu fapte 
<h’ tot felul, cn împliniri și 
roade de bun augur, liogată, 
sărata, depinde ce z.l afi im- 4 
brăfișat. Cealaltă i-a și luat 
locui, (.utn \ <± li? Fără în
doiala mar plină. Mai ales 
că urmele revelionului se 
vor șterge de-a bmclea. Doi, 
să așteptăm pină duminicu 
viitoare.

Secvențe culturale
Spectacol de comedie 

Alecsandri
O micii hune de altudata. de ilară amintire, reinuială 

sub bagheta regizorală a lui Constantin Dicu, adastă prima 
bălaie a gongului pe scena teatrului peti-oșănean.

Îndrăgite de masele populare, comediile lui Vasile 
Alecxandri, prin biciuirea moravurilor, prin prezența vigu
roasa a elementului satiric, au dovedit o nesecată vitalitate 
infrunlind vremea.

Galeria personajelor de o nevinovată nonșalanță, de o 
desuetă gingășie, pline de pitoresc dar și de... năravuri rele, 
vor reînsufleți scenic multgustata comedie cu cintece : 
„Piatra din casă“, in care luată lumea — din scenă — ride, 
ciuta și dansează (Astra Miclescu, Maria Branea, Nicolae 
Gherghe. Mircea Piinișoară, Nae Nicolae, Mihai Clita etc.). 
Deși se știe că veselia e contagioasă, de data asta ea va 
fi... liber consimțită de public.

Curind spectatorii din Petroșani vor putea răsfoi albumul 
„portreturilor fotografice" ale lui Clevetici și Sandu Napoilă 
fucind casă bună cu Gură Cască și Haimanaua, cărora le 
aplică ultimele retușuri cu migală și dexteritate Florin 
Plaur, Alex. Zecu, Corvin Alcxe și Const. Dumitra. Actorul 
Jean Tomescu se pregătește, in travesti, să repovestească 
peripețiile din „voiagiu" ale popularei cucoane Chirița...

Pregătiri febrile, atmosferă încărcată de așteptare și 
emoții, antren, un panoptic însuflețit de apariții cind gra
țioase, cind grotești...

încă un act de prețuire al celui care a fost ctitor al 
Teatrului românesc, un popas la izvoarele comediei autoh
tone al cărei farmec a făcut deliciul al Hor generații de 
spec! at ori 1

Zenobia ILIEȘ

In slîrșit, neam apropiat 
cu încă o etapă de finala 
campionatului mondial de 
fotbal. După cc nu de mult 
s-a încheiat maratonul pre
liminariilor, ieri. în sala de 
festivități — „Salonul Inde
pendenței” — a hotelului 
„Maria Isabel** din capitala 
Mexicului, intr-o atmosferă 
mai mult decît festivă, au 
fost cunoscute cele patru gru
pe ale marii finale. Desigur, 
pe toate meridianele globu
lui, sute 
inimi au 
Mordy 
membru al comitetului exe
cutiv al F.I.F.A. a extras, nu

dc milioane dc 
palpitat cind dl. 

Maduro (Curasao).

Lacrimi
de bucurie

FOTBAL

cristal, bilețelele reprezentind 
cclc 16 echipe calificate in 
această mare finală Că sor
ții au fost favorabili ori nu, 
se poale doar presupune, 
ltămine ca răspunsul să fie 
dat de echipele participante 
pc sladioanelo din Ciudad 
de Mexico, Toluca, Pueblo și 
Guadalajara și unde în tim
pul bătăliei pentru o poziție 
cit mai aproape de supre
mație — finala campionatu
lui mondial care se va des
fășura înccpînd din 31 mai 
1970.

Dar să vedem hotărirea 
sorților in ce privește împăr
țirea echipelor in cele patru

Pe ecrane
Anul trecut la Marienbad. 

film al regizorului francez 
Alain Resnais după scena
riul lui Alain Robbe-Grillet, 
cel mai de seaină reprezen
tant al curentului literar 
noul roman francez. Filmul, 
de o factură aparte, cu dia
log condensat la maximum, 
a constituit o surpriză in ci
nematografie. Scenaristul și 
regizorul au urmărit să 
transmită înfiriparea dragos
tei. intr-un mod diferit dc 
col convențional, numai prin

intermediul imaginii și împle
tind prezentul cu trecutul, 
realul cu imaginarul. Actrița 
Delphine Seyrig se remarcă 
printr-un joc de o perfecțiu
ne rară.

Filmul este in reluare și-l 
recomandăm iubitorilor de ci
nema ca pe unul din cele 
mai surprinzătoare opere de 
artă cinematografică ale de
ceniului acesta. Rulează la 
cinema -Republica" din pe
troșani in 10 și 11 ianuarie.

Seara s-a așternut liniști
tă peste orașul Petrila. Oame
nii se pregăteau de bineme
ritata adihnă după o zi de 
muncă rodnică. Străpungind 
cu Sărurile bezna nopții, o 
aulosalvare gonea cu viteză 
de la Petrila spre Petroșani. 
In salvare se atla in stare de 
inconștientă, o leliță. Alături
mama își Irîngea mîinile de
disperare.

— Numai dc am a junge la
timp, murmura ea mciea.

Dar iată că au ajuns. La
intrarea in spital îi aștepta

iară emoție, din cupa dc grupe.

GRUPA A GRUPA C

1. U.R.S.S. 1. România
2. Mexic 2. Anglia
3. Belgia 3. Cehoslovacia
4. Salvador 4. Brazilia

GRUPA B GRUPA D

1. Uruguay 1. Peru
2. Italia 2. Bulgaria
3. Suedia - 3. Maroc
4. Israel 4. R.F. a Germaniei

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBSBSEE9H

deja medicul de gardă, Gecfr- 
geta Țurnă, și sora Ecalerina 
Kosai. Din cilcva întrebări 
adresate mamei și după con
sultarea bolnavei, medicul 
Georgeta Țurnă a diagnosti
cat cu precizie boala. Bătălia 
pentru viafă a început. Ore 
în șir, înlr-o liniște spectra
lă, s-a desfășurat o luptă 
aprigă. Ochii mamei priveau 
rndureraji cind la fetifa-i iu
bită, cind la chipul încordat 
al doctoriței. Deodată pe ia|a 
doctorifei a înflorii un zîm- 
bet. Fetița a începui să-și 
revină.

— E salvată — a zis medi
cul.

— Va trăi, va li din nou 
sănătoasă, veselă ? — întrea
bă mama.

— Da va li, bineînțeles, 
dună inarijirile și tratamen
tul pe care i-1 vom adminis
tra.

Din ochii mamei se rosto
goleau boabe de mărgăritar. 
Erau lacrimi, dar lacrimile 
de durere se translormaseră 
în lacrimi de bucurie, iar pe 
chip i-a inilor it un zimbel 
cald de recunoștință. Pentru 
medicul Georgeta Țurnă, a- 
cesl zimbel de mamă fericită 
a constituit un dar de marc 
preț.

D. ( RIȘAN
după corespondenta mamei 

Viorica Holun

Un control medical Ia 
policlinica din Petrila

accidente ®
..o
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ț Aldous Huxley, SURl- 
SUL GIOCONDEI, E.L.U. Vo
lumul cuprinde cele mai re
prezentative nuvele scrise dc 
cunoscutul autor al romanu
lui .Contrapunct'.
• Jan Kott, SHAKES

PEARE — CONTEMPORA
NII NOSTRU, E.L.U. Am
plu și substanțial comentariu 
despre actualitatea operei 
dramatice a marelui Will. 
Lucrarea cercetătorului polo
nez s-a bucurat dc o gene
roasă apreciere în rîndul 
shakespeareologilor din lu
mea întreagă.
• Camil Petrescu, ULTI

MA NOAPTE DE DRAGOS
TE PRIMA NOAPTE DE 
RĂZBOI.
• Ștefan Zidari Că, IN CU

LISELE FAPTULUI DI
VERS. E. P.

LUNI 12 IANUARIE

PROCHIAMUL I'.

ă,05—6.00 Muzica dimineții; 
6,05—9,30 Muzică și actualități;
9.30 Revista literară radio; 10,05 
Muzică populară din Transil
vania; 10.30 Duete din opere; 
11,05 Radio-PrichindeJ; 11,15 
Arta clavecinistă de-a lungul 
secolelor; 12,00 Din muzica po
poarelor; 12.25 Știința Ia zi;
12.30 Intîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 
13,00 Radiojurnal; 13,22 Fulgi 
de nea... pe portativ — mu
zică ușoară; 13,45 Cintece popu
lare; 14,05 File de poveste; 
15,00 Cronica muzicală; 15,15 
Compozitorul săptăminii — 
Beethoven; 1 G,00 Radiojurnal;
16.30 Revista economică; 17,05

Antena tineretului; 17,30 Prelu
crări de folclor; 18,10 Prezent 
și viitor în știința agricolă;
18.30 O melodie pc adresa dum
neavoastră; 19,00 Gazeta radio;
19.30 Săptămînă unui meloman; 
20,05 'Eabiela dc seară; 20,10 
..365 dc cintece'; 20,20 Arghe
ziană; 20,25 Din cele mai fru
moase melodii de dragoste; 
20,45 Teatru radiofonic : _Re- 
mușcaiea" de Vera Panova; 
22,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic; 20^0 Sport; 22,30 
Nlelodii vechi, interpreți noi; 
2^00 Revista șlagărelor; 0,03— 
5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II :

6,10 Program muzical de di
mineață: 7,00 Radiojurnal; 7,10 
Program muzical dc dimineață 
(continuare); 8,10 Tot înainte; 
9,00 Mîndre-s cîntecele noastre 
— muzică populară; 9,10 Curs 
de Jimba engleză; ,9,45 Selec- 
țiuni din scena lirică „La șe
zătoare'4 de Tiberiu Bredicea-

nu: 10,15 Caravana fanteziei;
11.10 Concert de muzică ușoa
ră; 12,15 Inlerpreții noștri des
pre creația muzicală româneas
că; 12,40 Din țările socialiste; 
13,00 Concert de prinz; 13,30 
Rampă; 14,03 Muzică populară; 
14,55 Știința la zi; 15,00 De 
toate pentru toți; 16,00 Radio
jurnal; 16,45 Melodii dc dra
goste; 17,00 Parada succeselor 
de muzică ușoară; 17,35 Arii 
din operele lui Rossini; 18,00 
Viața de concert a Capitalei; 
18,30 Varietăți muzicale; 19,30 
O carte pe săptămînă; 19,50 
Noapte bună, copii; 20,00 Pa
ralele lirice: 20.30 Universita
tea radio; 20,50 Confidențe mu
zicale; 21,05 Ora discofilului;
22.10 Muzică de jazz; 23.05 Mu
zica secolului XX.

BULETINE DE ȘTIRI : Pro
gramul I : 5,00; 6,00; 9,00 î 10,00; 
11,00; 17,00; 18,00; 20,00; 24,00; 
2,00; 4,00. Programul II : 6,05; 
12,00; 14,00; 21,00; 23,00; 0,55.
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8,15 Deschiderea emisiunii. 
Consultații pentru elevi. 
Chimie (cis. IX—XII). 
Tema : Ioni in soluție 
(reluare).

8,45 Matineu duminical pen
tru copii și tineretul 
școlar.

10.15 Ora satului.
11.15 Concert simfonic: In 

program : Concertul nr. 
3 pentru pian și orches

tră de Beethoven.
12,00 De strajă patriei.
12.35 Emisiune în limba ma

ghiară.
13.35 Închiderea emisiunii de 

dimineață.
16.30 Deschiderea emisiunii. 

Realitatea ilustrată.
19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Noutăți cinematografice.
19.40 Citita ansamblul folcloric 

„Pandelașui** din Con
stanța.

20,00 Varietăți... la gura so
bei. Emisiune muzical- 
coregraficâ.

21.30 Film cu trei stele : „Ci
ne se cațără mai sus*.

23,10 Telejurnalul dc noapte.
23,25 Telesport.
23.40 Închiderea emisiunii.

JEOOSSniE
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Viridiana (12—14 ia
nuarie); Republica : încotro, 
omule ? (12—15 ianuarie); PE
TRILA ; Contemporanul tău 
(11—13 ianuarie); LONEA 
— Minerul: Paginii din 
Kumarov (1*2—14 ianuarie); 
AN INCASA ; Pianele meca
nice (11—12 ianuarie); VUL
CAN : Orașul magic (12—14 
ianuarie); I.UPENI — Cul
tural : Stelele din Egcr (10— 
13 ianuarie);' Muncitoresc: 
In umbra căitului (11—12 ia
nuarie); PAROȘENI . Pașa 
(11—1? ianuarie).

Ieri, mercurul termometre
lor la Petroșani a indicat 
valori cuprinse intre minus 
9 grade și plus 2 grade, iar 
la Paring intre minus 9 
grade și minus 6 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vremea se men
ține in continuare frumoasă. 
Temperatura aerului — in 
scădere. Vini din sectorul 
sudic.
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VIAȚA _ _ _ _ _ _
PAVEL BELEAEV |

MOSCOVA 10 (AgerprcM. - 
La 10 ianuarie fl încetat din 
viată, in vlrslfi de 44 de «ini, 
cosmonautul sovietic Pax el Be
lon- \ aminti TASS

în luna decembrie 1969, in 
urniți unei maladii ulceroase a 
apărut o ho'noraqie digestivă 
supcrioaiă, care a necesitat o 
intervenție chirurgicalii. Decesul 
cosmonautului n survenit ca 
urmare a unei infecții genera
lizate, edemului pulmonar si sto
pului cardiac,

în necrologul semnal de L.

Brcjnev, A Kosîqhin. N. Pod- 
«lornii si sili conducători de 
partid, de stal, militari și do 
cosmonaut! se relevă meritele 
lui Pavel Beleaev in explora
rea spațiului cosmic.

In anul 1965 a lost comandan
tul navei cosmice .. Vosliod-2", 
de la bordul căreia cosmonau
tul Alexei Leonox a realizat 
prima ieșire in spațiul cosmic. 
In ultimii ani, Pavel Beleaev 
a participat la preqătirea cos- 
monautllor in vederea unor vi
itoare zboruri

încheierea Conferinței 
Partidului Comunist 

din Austria
V1ENA 10. — Corespondentul 

Agerpres, P. Stăncescu, transmi
te: La Vicna a luat sfîrșit sim- 
bălă Conferința Partidului Co
munist din Austria consacrată 
alegerilor parlamentare de la 1 
martie. La lucrările conferinței 
au participat peste 500 de de
legați din partea organizațiilor 
locale ale partidului. Raportul 
cu privire la sarcinile comuniș
tilor în cadrul campaniei elec
torale a fost prezentat de pre
ședintele P.C. din Austria. 
Franz Muhri. El a subliniat că 
P.C. din Austria se pronunță 
pentru democrație, neutralita'e 
si independentă si împotriva 
transferării către monopoluri a

poziliilor-cheic din sectorul e- 
talizat al economiei austriece.

Conferința a adoptat un apel 
către toii comuniștii și simpa
tizant» partidului, chcmîndu-i 

să contribuie la cîșUgarea a cil 
mai multe voturi, astfel ca re
zultatele alegerilor parlamenta
re să devină o baza de plecare 
spre noi eforturi hotărîte ale 
P.C. din Austria, pentru a duce 
înainte cauza clasei muncitoa
re. a democrației, păcii si so
cialismului.

Conferinței a aprobat, de a- 
semenea, listele de candidați ai 
P.C. din Austria pentru alegeri
le parlamentare do la 1 martie.

ORIENTUL
APROPIAT

BEIRUT 10 (Agerpres). — 
GUVERNUL LIBANEZ. A CE
RUT REPREZENTANTULUI 
SAU PERMANENT 1 A O.N.U., 
EDOUARD G11ORA. SA IN
FORMEZE CONSILIUL DE SE
CURITATE asupra atacurilor 
israelicnc lansate in zilele do 
8 și 9 vniarie împotriva re
giunilor de sud ale țării — 
au anunțat surse oficiale din 
Beirut.

După cum se știe. în zilele 
amintite, foi (ele israelicnc au 
atacat regiunile respective, in 
somn de represalii față de o- 
perațiunilc militare lansate de 
acolo de comandourile pales
tiniene împotriva teritoriului 
Israelului.

Vremea și epidemia de gripă
in țările Europei occidentale

REUNIUNEA CIINSIIIIJIIII MINISTERIAL Al ll.l.ll.

Contacte 
oficiale 

între Madrid 
și Rabat

MADRID 10 (Agerpres). — 
Problema Saharei spaniole, 
principalul dosar contencios hi- 
spano-marocan, face în prezent 
obiectul unor contacte oficiale 
dintre Madrid și Rabat, relatea
ză agenția France Presse. In 
acest context se încadrează și 
scurta vizită a ministrului ma
rocan de externe. Abdelhadi 
Boutaleh, în capitala spaniolă. 
Potrivit unui comunicat al Mi
nisterului de Externe al Spa
niei, cei doi miniștri au exami
nat „situația din Africa de 
nord" și „diverse probleme în 
suspensie privind cooperarea 
economică viitoare”. Interesul 
Spaniei fată de acest terito
riu cu o populație de aproxi
mativ 50 000 locuitori, revendi
cat de Maree, rezidă in special 
din descoperirea, în urară cu 
cinci ani, a unor importante 
minereuri de fosfați la Bu- 
kraa. a căror exploatare ar 
urma să înceapă în 1971.

LONDRA 10 (Agerpres). — 
Datorită epidemiei de gri
pă, în unele regiuni din 
Marea Britanie au fost aminate 
cu peste zece zile toate înmor- 
mîntările și incinerările. Nu
mărul deosebit de mare de de
cese provocate de gripă în 
ultimele săptămîni — 2 400 nu
mai în timpul sărbătorilor — 
dar și îmbolnăvirea lucrătorilor 
de la cimitire și crematorii, în 
urma extinderii epidemiei, au 
cauzat această perturbare, se 
pare, fără precedent.

Convorbiri 
între delegațiile 
P. C. Italian și 

P. C. din Spania
ROMA 10. Corespondentul A- 

gerpres, N. Puicea, transmite i 
La Roma au avut loc convor
biri între o delegație a Parti
dului Comunist Italian, condu
să de Luigi Longo, secretar ge
neral al P.C.I., și o delegație 
a Partidului Comunist din Spa
nia. condusă de Santiago Car
rillo, secretar general al parti
dului. Ziarul „L’Unita", organul 
P.C.I., relatează că in cadrul 
discuțiilor cele două delegații 
au procedat la o informare re
ciprocă privind situația din Ita
lia și Spania și au analizat o 
serie de probleme internațio
nale actuale.

- - <- - -

Greva minerilor 
din Asturia 

continuă
MADRID 10 (Agerpres). — 

Greva minerilor din bazinul 
carbonifer al Asturiei continuă. 
Serviciul oficial de informații 
al sindicatului minerilor a făcut 
cunoscut simbătă că in total se 
află in grevă 12 526 mineri a- 
parținînd, în cea mai mare par
te, întreprinderii „Hunosa”. Gre
viștii revendică majorarea sa
lariilor și îmbunătățirea con
dițiilor de muncă.

★

CAIRO 10 (Agerpres). — A- 
viația egipteană a distrus sîtn- 
bătă o bază israelianfi pentru 
lansarea de rachete de tip 
„Hawk* și a bombardat bate
riile antiaeriene și concentră
rile de trupe israeliene ampla
sate pe malul oriental al Ca
nalului de Suez, a declarat un 
purtător de cuvînt al armatei 
R.A.U., citat de agenția MEN. 
El a precizat că, după îndepli
nirea misiunii, toate aparatele 
egiptene s-au reîntors la bazele 
lor.

★

TEL AVIV 10 (Agerpres). — 
Potrivit relatărilor agenției 
UPI, un purtător de cuvînt al 
armatei israeliene a declarat 
că două avioane egiptene au 
fost doborîte simbătă în timp 
ce formații de avioane ale 
R.A.U. încercau să atace pozi
țiile israeliene din regiunea 
Ras Al-Sudar dispusă pe lito
ralul oriental al Canalului de 
Suez. Avioanele egiptene au 
fost lovite cu rachete de tip 
..Hawk", a afirmat purtătorul 
de cuvînt, care a precizat tot
odată că pozițiile israeliene nu 
au suferit nici un fel de pier
deri.

----4----

vietnamul

Firme franceze vor construi 
barajul Karun din Iran

TEHERAN 10 (Agerpres). — 
După cum informează ziarul 
„Le Monde", un grup de firme 
franceze au obținut dreptul de 
a construi barajul Karun. care 
va fi cel mai mare din Iran. 
Costul construcției, care va a- 
vea 200 m înălțime și 380 m 
lățime se ridică la aproximativ 
550 milioane franci. Dintre aces
tea, 240 milioane urmează să

fie furnizate de Franța, conform 
protocolului semnat între cele 
două țări la 25 iulie 1969. Ba
rajul de la Karun, împreună cu 
alte 13 care urmează să fie 
construite in această zonă, va 
transforma provincia Kuzistan 
în cea mai importanta regiune 
agricolă a Iranului. El va fur
niza, totodată, importante can
tități de curent electric orașe
lor Ispahan și Teheran.

fle sud
Lupte intense între 

forțele patriotice 
și trupele inamice
SAIGON 10 (Agerpres). — In 

cursul nopții de vineri spre 
simbătă. forțele Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de sud au 
declanșat 10 bombardamente cu 
rachete și mortiere asupra u- 
nor baze ale trupelor ameri- 
cano-saigoneze — relatează co
respondentul agenției France 
Presse. Cele mai puternice a- 
tacuri au fost lansate asupra 
importantei baze aeriene ame- 
ricano-saigoneze de la Cam 
Ranh și asupra cartierului ge
neral al brigăzii 173 de para- 
șutiști americani, situat în a- 
propierea localității An Khe.

In zorii zilei de simbătă. la 
11 kilometri nord-est de ora
șul Tay Ninh. au avut loc 
lupte violente intre unități ale 
trupelor amcricano-saigoneze și 
detașamente ale forțelor patrio
tice. Acest sector a fost timp 
de 4 zile scena unor lupte in
tense între forțele patriotice și 
trupele inamice.

In cursul nopții de vineri 
spre simbătă, raidurile „fortă- 
rețelor zburătoare” americane 
bB-52“ au fost concentrate în 
provincia Binh-Long.

Vremea proastă și epidemia 
de gripă, care s-au abătut de 
cîlva timp mai ales asupra Eu
ropei occidentale, continuă să 
afecteze activitatea economică 
din unele țări și să provoace 
numeroase victime. Astfel, în 
Grecia, numai in ultima săp- 
tămînă, in regiunea Salonic au 
murit 28 de persoane. In vede
rea evitării contaminării eld- 
vilor, autoritățile grecești au 
hotărit închiderea a numeroase 
școli. Timpul prost a afectat în 
mod special partea de nord- 
vest a regiunii Peloponez. unde 
transportul pe căile rutiere și 
feroviare a fost suspendat în- 
ccpînd de joi. In regiunea Ilia, 
locuitorii satelor au fost obli
gați să se refugieze din cauza 
puternicelor inundații din ulti
mele zile, ca urmare a ploilor 
torențiale. La Atena și în îm
prejurimile ci timpul a început 
insă să se amelioreze treptat.

Capriciile vremii nu ocolesc 
nici Danemarca, undo întreaga 
activitate este serios afectată 
din cauza troienelor de zăpadă. 
Căile rutiere și feroviare au 
fost blocate, iar sute de auto
mobile au fost îngropate pur 
și simplu sub zăpadă. Toate 
trenurile înregistrează serioase 
întirzieri. O parte din școli au 
fost închise. Din cauza vîntu- 
lui. care suflă puternic, a fost 
perturbat și traficul maritim.

★

LISABONA 10 (Agerpres). — 
O puternică furtună bîntuie de 
24 de ore asupra țărmului ma
ritim al Portugaliei. Valurile 
Oceanului Atlantic au inundat 
plaja Caparica, iar o mare par
te din vilele și hotelurile aces
tei stațiuni balneare au avut de 
suferit. A fost avariata, de a- 
semenea, calea ferată care face 
legătura între această stațiune 
și Lisabona. In nordul capita
lei portugheze au fost semna
late inundații de-a lungul au
tostrăzii care leagă capitala de 
stațiunea balneară Estoril. Nu
meroase localități sînt private 
de mijloacele de transport ru
tier. Cea mai mare parte a por
turilor din nordul țării sini în
chise.

★

GENEVA 10 (Agerpres). — 
Populația țărilor europene, cu

prinse de epidemia de gripă din 
iarna aceasta, poale li asigurată 
pentru următorii zece ani că 
virusul bolii nu-și va mai face 
apariția. Specialiștii Organiza
ției Mondiale a Sănătății 
(O.M.S.), care au urmărit mala
dia încă de la începutul evo
luției sale, au Informat că vi
rusul acestui tip de gripă are 
proprietatea de a se „transfor
ma" din zece în zece ani. Ast
fel, persoanele care au fost 
bolnave de gripă au devenit 
imune la acest virus șl nu vor 
mai fi afectate de el timp de 
zece ani.

Ultimele rapoarte asupra e- 
voluției epidemici de gripă, pri
mite de O.M.S., indică faptul 
că boala a pătruns aproape în 
toate țările Europei occidenta
le. In sudul continentului, epi
demia pare să fie in declin. In 
nord însă, și îndeosebi în Pe
ninsula Scandinavă, ea conti
nuă să se extindă.

★

GENEVA 10 (Agerpres). -- 
Aerodromuri închise, străzi im
practicabile, perturbări în trans
porturile publice și în distribui
rea presei și corespondenței, 
tampon ări de automobile, nu
meroase victime în urma acci
dentelor — acesta este bilanțul 
efectelor poleiului care de 48 
de orc a pus în stare de alertă 
serviciile însărcinate cu men
ținerea ordinii și curățeniei 
străzilor din Geneva, Basel, 
Ziirich, Berna, Fribourg și Lau
sanne. Pentru a limita pagubele 
provocate de polei au fost îm
prăștiate de-a lungul marilor 
artere de circulație zeci de to
ne de sare și sute de metri 
cubi de nisip.

★

BONN 10 (Agerpres). — Noi 
căderi de zăpadă și vînturi pu
ternice au fost înregistrate vi
neri pe întreg cuprinsul Repu
blicii Federale a Germaniei. 
Circulația a fost serios pertur
bată pe majoritatea șoselelor, 
în regiunea Rinului, din cauza 
zăpezii viscolite, circulația a 
fost complet întreruptă timp de 
mai multe ore. Datorită poleiu
lui s-au produs numeroase ac- 
dlHenle de circulație. în regiu
nile de munte din sudul țării, 
mai multe sate se află izolate.

BRUXELLES 10 (Agerpres), -- 
Sub președinția ministrului de 
oxtețnc belgian, Pierre Harmel, 
la Bruxelles continuă lucrările 
reuniunii Consiliului Ministerial 
al Uniunii Europei occidentale 
(U.E.O.) — organism ce gru
pează statele membre ale C.E.E. 
și Anglia. Ociipîndu-se în pri
ma zi do unele probleme poli
tice, participantil au acordat o 
atenție deosebită relațiilor Esl- 
Vosl, crizei din Orientul Apro
piat și războiului din Nigeria. 
Roferlndu-se la evoluția rela
țiilor Est-Vest, ministrul de ex
terne vest-german, Walter 
Scheel, a declarat că Occiden
tul ar trebui să răspundă prln- 
tr-o inițiativă autonomă pro
punerii statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia privind 
organizarea unei conferințe ge- 
neral-europene. Evoclnd, la rin-

dul său, raporturile Europei oc
cidentale cu statele socialiste, 
șeful diplomației italiene, Aldo 
Moro, a afirmat că țările apu
sene trebuie să desfășoare o 
politică de Inițiativă și coope
rare care să favorizeze reali
zarea unui climat de destindere. 
In ce privește conferința gene
ra l-europeană, Moro a declarat 
că aceasta n-ar putea '1 un scop 
în sine, ci „un Instrument" prin 
care țările europene, Inclusiv 
cele neutre și neangajate, să 
fie puse în situația do a-șl a- 
ducc propria contribuție la so
luționarea principalelor proble
me. El a afirmat, d< asemenea, 
că intensificarea legăturilor bi
laterale cu statele socialiste 
contribuie la îmbunătățirea cli
matului international.

In intervenția sa, ministrul

de externe britanic Michael 
Stewart, s-a referit, între altele, 
la convorbirile cvadripirtite pri
vind Orientul Apropiat. El și-a 
exprimat speranța că aceste ne
gocieri vor oferi Iul Gunnar 
Jarring, trimisul special al se
cretarului general al O.N.U., 
mijloacele necesare de a apro
pia pozițiile statelor implicate 
în conflict. In același timp, Ste
wart a precizat că guvernul bri
tanic dste pe calo de a elabora 
„anumite Idei" care să stea la 
baza unui plan onorabil si paș
nic de soluționare a crizei.

Cei .șase miniștri (Franța ab
sentează In continuare de ia 
reuniunea U.E.O.) și-au expri
mat speranța într-o rezolvare 
pașnică a conflictului din Ni
geria.

Cel mai captivant episod du
pă „cucerirea' Lunii — studie
rea rocilor selenare recoltate 
la 20 iulie anul trecut, in Ma
rea Liniștii, de către astronau- 
ții Neil Armstrong și Edwin 
Aldrin — s-a încheiat joi la 
Houston. La marele Jorum al 
specialiștilor in studii selenare, 
constituit din peste 1 000 de 
cercetători din 9 țari, 147 de 
savanți au expus, timp de pa
tru zile, roadele dialogului lor 
asiduu cu pietrele de pe Lună.

Expunerile, discuțiile și 
controversele fără precedent au 
oferit, in concluziile finale, ci- 
teva certitudini. Știm acum că 
enigmatica „Regină a nopții" 
este un astru inert, dezolant, 
ostil vieții, că are respectabila 
„virstă" de circa 4,6 miliarde 
ani. că, in sfîrșit, s-a născut 
O dată cu Soarele și întregul 
nostru sistem planetar.

Mai bănuim că, in cursul 
vieții sale, Selena s-a aflat cind- 
va, cel puțin parțial, in stare 
de incandescență, cu, din cauza 
absenței apei și atmosferei, a- 
celeași elemente chimice exis
tente pe Pămint, insă in pro
porții diferite, au intrat pe Lu
nă in combinații cu totul deo
sebite.

Putem accepta, de asemenea, 
ipoteza că meteoriți uriași, și 
poate chiar asteroizi, i-au tor
turat suprafața in primele sute 
de milioane de ani ai existen
ței sale, acoperind-o cu mii de 
cratere, au făcut să se aștearnă 
peste roci o peliculă de silicați 
cristalizați deasupra cărora au 
presărat pulberea fină pigmen
tată cu acele ciudate sfere mi
nuscule multicolore, numite tec
tite.

Grație efortului titanic, unic 
in analele științei terestre de
pus de acești eminenți seleno- 
logi, cunoaștem astăzi structu
ra, compoziția și proprietățile 
fizice și chimice ale eșantioane- 
lor aduse de Armstrong, le pu
tem compara cu rocile teres
tre și stabili asemănările și 
deosebirile, ambele la fel de 
mari. Dar nu putem încă răs
punde la un lung șir de între
bări. Și, la Houston, multe răs
punsuri au fost puse sub ace
lași necruțător semn de între
bare.

Luna a fost o enigmă știin
țifică cu mult înainte ca Ga
lilei sâ-i fi privit, pentru pri
ma dată in 1609, „munții' și 
„mările' prin luneta făurită de

Furtună și ger 
în Polonia

VARȘOVIA 10 (Agerpres). — 
In noaptea de vineri spre sîm- 
bălă, furtuna puternică și ge
rul de minus 20 grade au creat 
o situație dificilă în unele re
giuni din R. P. Polonă, în spe
cial in partea de sud-est. Nu
meroase șosele sînt blocate do 
zăpadă. In mersul trenurilor au 
survenit, de asemenea, întîr- 
zicri, caro se ridică uneori la 
cîteva orc.

Agenția PAP informează că 
se întreprind măsuri hotărîte 
pentru mobilizarea oamenilor 
și mijloacelor tehnice la acțiu
nea de deszăpezire a căilor de 
circulație.

---- ★-----

Mari căderi 
de zăpadă în 

R. D. Germană
BERLIN 10 (Agerpres). — 

Puternice căderi de zăpadă au 
perturbat din nou vineri cir
culația în regiunile sudice ale 
Republicii Democrate Germane, 
relatează agenția A.D.N. Pentru 
prima dala în acest an, stratul 
de zăpadă din Munții Harz 
(1 143 metri) a depășit un me
tru. In localitatea Rhoen din 
regiunea Shul mai multe străzi 
au devenit inaccesibile circula
ției, iar în rețeaua de trolei
buze au fost semnalate deran
jamente.

In prezent se depun mari e- 
forturi pentru înlăturarea cît 
mai grabnică a dificultăților 
create de căderile de zăpadă și 
ger.

tucază operații de luptă curajoase în spa
tele dușmanului, nimicind forța vie și teh
nica colonizatorilor portughezi.

IN FOTO : O unitate a FRELIMO minînd 
o șosea în provincia Kabu-Delgadu.

MOZAMBIC : Poporul din Mozambic con
tinuă lupta armată împotriva colonizatori
lor portughezi. Patrioții Frontului de Eli
berare a Mozambicului (FIIELIDIO) efec-

el. Poeții, îndrăgostiții și visă
torii au țesut iluzii și speranțe 
sub vraja razelor ei argintii și 
reci, in timp ce astronomii o 
cercetau metodic și nerăbdător. 
Dar pe mustiră ce cunoștințele 
lor s-au înmulțit, Selena, in-

piindu-se prea mult de Pămint 
n-a mai putut să se descătu
șeze din cimpul gravitațional 
terestru ? Sau s-a născut o dată 
cu Pămîntul, fiind plămădită 
din aceeași materie ? Sau s-a 
desprins de Terra, puțin după

wiiiiiiiiiibiimioibh

„Misterele66
Lunii...

tocmai ca „fata morgana", și-a 
păzit cu grijă tainele. Nici 
miile de fotografii luate de son
dele automate și de astronauti, 
nici rocile smulse de pe tări- 
murile ei netulburate piua a- 
tunci de pașii omenești, nici 
nesecata fantezie și imaginație 
umană nu i-au smuls răspun
sul la întrebarea cum și de 
unde a apărut. A venit de un
deva din spațiul infinit și apro-

nașterea acesteia, pentru a se 
roti solitară in jurul ei ? Cum 
au apărut aceste „mări", unde 
omul a călcat in prima sa a- 
ventură astrală, și de ce ele e- 
xistă numai pe jumătatea pe 
care o vedem noi, pămintenii ?...

Mai mult chiar, mostrele a- 
duse de pe Lună au înmulțit 
întrebările. De ce hidrogenul, 
cel mai abundent element din 
structura chimică a galaxiilor,

se află in cantități extrem de 
mici in compoziția Lunii ? De 
ce microorganismele terestre 
puse in contact cu aceste roci 
mor după cîteva zile, in timp 
ce praful selenar stimulează 
creșterea plantelor mai bine 
decit orice îngrășămint fabricat 
de om ?...

Și totuși există un răspuns 
la ipotezele cu semne de în
trebare. Înseși aceste semne de 
întrebare materializează, infini
tul efort de cercetare al omu
lui și imboldul curiozității sale 
fără limită. Rocile lui Arm
strong și Aldrin au confirmat, 
jiilin noi întrebări, faptul că 
Luna va răspunde cindva la 
marile întrebări privind istoria 
sistemului solar. Se întrezărește 
ife pe acum unicitatea ei in micul 
nostru sistem cosmologic și în
cepem să înțelegem unicitatea 
fiecăruia dintre componenții a- 
cesluia. Poate nerăbdarea și 
fantezia au luat-o înaintea po
sibilităților umane actuale, și 
la Houston s-a încercat prema
tur să se ridice vălul coborit 

• de timp peste geneza Lunii și 
•a sistemului solar însuși. Este 
/semnificativ că datele științifice 
„pozitive", prezentate in coinu- 

nîi . ....  ............. ■ ■■——

nicări, nu au fost considerate 
drept fapte certe, ele fiind doar 
trecute in revistă și, de cele 
mai multe ori, folosite numai 
pentru orchestrarea instrumen
tației interpretative a cercetă
torilor. Nu trebuie, insă să se 
uite că suprafața totală a Lunii 
este mai mare decit cea a con
tinentului african. Și a încerca 
să descifrezi tainele Lunii și 
ale sistemului solar in rocile a- 
duse de Armstrong și Aldrin 
este ca și cum ai încerca să 
cunoști Africa și întregul Uni
vers scrutind un pumn de ni
sip din Sahara. Există totuși 
convingerea că, citind in pra
ful lunar, vor putea fi dezle
gate. tainele Selenei și ale U- 
niversului. Dar, pînă atunci vor 
mai trece mulți ani de trudă, 
iar capetele savanților vor tre
bui să se aplece peste tone de 
mostre culese pe multe și cit 
mai variate soluri lunare. La 
Houston a fost intoarsă abia 
prima filă, a cărții de curînd 
deschise de „Apollo-ll", la ca
pătul căreia enigmele astrului 
nopții așteaptă să fie dezvăluite 
pe deplin,

Paul DIACONU

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA) Petroșani, str. Republicii ar. 80. Țel. 1662, 269 (Centrala cărbunelui).
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Institutul național pentru comerț exterior al Italiei a 

hotărit să deschidă O REPREZENTANȚA IN CAPITALA 
REPUBLICII DEMOCRATE GERMANE, anunță ziarul 
„L’Unita". In anul 1970, precizează „L’Unita”, schimburile 
comerciale dintre cele două țări urmează să sc extindă con
siderabil. Noul acord comercial pe cinci ani, încheiat între 
Italia și R.D.G. în decembrie 1969, prevede pentru anul 
1970, o sporire a schimburilor de mărfuri dintre cele două 
țări cu 40 la sută.

TRUPELE SALVADORIE- 
NE /AU ATACAT CU MOR
TIERE MICA LOCALITATE 
SALUBRE DE PE TERITO
RIUL HONDURASULUI, re
latează agenția AFP. Guver
nul din Honduras a adus la 
cunoștința Organizației Sta
telor Americane acest inci
dent pe care l-a calificat 
drept „o nouă provocare sal- 
vadoriană împotriva Ilondu-^ 
rasului”.

Potrivit dalelor publicate 
la Kinshasa, POPULAȚIA RE
PUBLICII CONGO (K) se ci
frează in prezent la 
20 564 489 persoane. In ca
pitala tării trăiesc 1 500 000 
persoane.

UN FERIBOAT CARE 
TRANSPORTA 85 DE PASA
GERI S-A SCUFUNDAT IN 
GOLFUL GUAYAQUIL, infes
tat de rechini. La început s-a 
crezut că toti pasagerii au 
pierii, dar știri ulterioare au 
menționat că unii dintre el 
au putut fi salvați. Pînă Hi 
prezent, cinci cadavre au fost 
pescuite din apă.

SISTEMUL ZECIMAL, INS
TITUIT DE PUTINĂ VREME 
IN MAREA BRITANIE, PRO
VOACĂ NUMEROASE E- 
RORI, ADESEA CU CONSE
CINȚE GRAVE. Astfel, un 
copil de trei luni a murit a- 
cum cîteva zile intr-un spital 
din Londra, deoarece infir
miera care-1 îngrijea nu s-a 
familiarizat încă cu sistemul 
zecimal. Ea i-a făcut o injec
ție de 0,25 mg cu dixogin, un 
medicament pentru inimă, în 
timp ce doza prescrisă era de 
zece ori mai mică.

SSVS

Un violent incendiu a iz
bucnit intr-un azil de bătrini 
din localitatea Marietta (sta
tul Ohio). Potrivit primelor 
informații transmise de agen
țiile de presă, focul s-a de
clanșat vineri la ora 22,00 și 
a provocat moartea a 38 de 
persoane.

Ministrul de externe al Ca
nadei, Mitchell Sharp, a anun
țat că guvernul canadian va 
contribui cu suma de 2 250 000 
de dolari la ajutorarea victi
melor războiului civil din Ni
geria.

La 10 ianuarie s-a împlinit o lună de cînd se află în 
grevă cei 5 000 de mineri de la societatea carboniferă sue
deză „Lkab", Greviștii, care revendică reînnoirea con
tractului de muncă colectiv și drepturi sindicale mai largi, 
au respins cererea conducerii societății dc a înceta greva 
și au declarat că vor continua lupta pînă cînd vor fi ac
ceptate revendicările lor.

Autoritățile egiptene anche
tează în prezent circumstan
țele defectării trenului de a- 
terizare al avionului în care 
se afla președintele Gamal 
Abdel Nasser în drum spre 
Rabat, pentru a participa la 
conferința arabă la nivel 
înalt — informează în numă
rul său do simbătă cotidia
nul egiptean „Al-Ahram-1.

SSVc-.-

Aproximativ 100 000 de co
pii uruguayeni nu vor avea 
posibilitatea să frecventeze, 
școlile în anul 1970 din cau
za lipsei clădirilor școlare 
necesare, s-a anunțat la Mon
tevideo.

SSVS

Doi studenți indieni care 
și-au propus să facă turul 
lumii’ pe bicicletă au ajuns 
vineri la Rio de Janeiro. Este 
vorba de Mukherjee și Alo- 
keo Muk Betnerjee, care au 
plecat din Calcutta in luna 
martie anul trecut. Temerarii 
cicliști indieni urmează să 
străbată, timp de doi ani, un 
traseu care trece prin 50 de 
țări ale lumii.

50 de militanți ai „Comite
tului de acțiune" al munci
torilor de culoare din Fran
ța AU OCUPAT SIMBĂTĂ 
TIMP DE O ORA SEDIUL 
COMITETULUI NAȚIONAL 
AL PATRONATULUI FRAN
CEZ în semn de protest îm
potriva condițiilor grele de 
locuit ale lucrătorilor imi
granți din departamentele de 
peste mări ale Franței.

La Moscova a fost editat 
primul volum al celei de-a 
treia edilii a „Marii enciclo
pedii sovietice".

La elaborarea celor 3 086 
de articole cuprinse în acest 
volum au colaborat peste 
1 100 de specialiști din cele 
mai variate domenii, printre 
care se află personalități cu
noscute ca președintele Aca
demiei dc științe a U.R.S.S., 
Mstislav Keldiș, constructo
rul de avioane Aleksandr Ia
kovlev și alții.

O avalanșă a măturat o ba
racă în care se aflau șapte 
muncitori, în apropiere de 
localitatea norvegiană Ber
gen. Se presupune că cele 
șapte persoane ar fi pierit. O 
echipă de salvare a încercat 
să se deplaseze la locul ca
tastrofei, dar elicopterul care 
urma s-o transporte n-a pu
tut decola din cauza furtunii 
puternice.

Cunoscutul scriitor italian 
Alberto Moravia a declarat 
ca generalul Alfredo Ovando, 
președintele Republicii Boli
via, i-a făcut cunoscut, cu 
prilejul unei recente convor
biri; că intelectualul francez 
Regis Debray va fi într-un 
viitor apropiat eliberat ca 
urmare a unei amnistii poli
tice generale. Președintele 
bolivian a precizat, potrivit 
spuselor Iul Alberto Moravia, 
că „este necesară depășirea 
anumitor dificultăți politice 
înainte ca Debray să fie eli
berat".

La Dubna a avut loc SESIUNEA CONSILIULUI ȘTI
INȚIFIC AL INSTITUTULUI UNIFICAT DE CERCETĂRI 
NUCLEARE, la care au participat oameni de știință din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.P.D. Coreeană, R. D. Germană, 
Mongolia, Polonia, România, Ungaria, U.R.S.S. și R. D. 
Vietnam. Au fost dezbătute rapoarte cu privire la rezulta
tele principale ale activității științifice efectuate in șase 
laboratoare, în cursul anului 1969.
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