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Adunarea festivă consacrată remarcabilului eveniment

ir-

metalurgice

Comitetului
tovarășul

„VICTORIA" CALAN
Centenarul uzinei

Un eveniment de seama in viața tineretului Văii Jiului

Uzina „Victoria" Călan, prezen
ță de prestigiu și cu îndelun
gată tradiție in peisajul econo
mic al județului - verigă de 
bază a siderurgiei românești, 
aniversează 100 de ani de exis
tentă.

Acest remarcabil eveniment 
ere loc sub semnul înaltei pre
țuiri acordate de conducerea de 
partid și de stat colectivului u- 
zinei centenare. Pentru contri
buția deosebită adusă Io opera 
de construcție a socialismului 
in patria noastră, uzinei i s-a 
conferit „Ordinul muncii clasa 
l-a“ ior un număr de 54 de 
muncitori, maiștri, tehnicieni, in
gineri și cadre de conduce-’ ou 
fost distinși cu înalte titlu-i. or
dine si medalii.

P-ofund onorat de aceste înal
te aorecieri, purtind cu mindrie 
și demnitate distincțiile, colecti
vul de Io Călan iși sărbătorește 
centenarul intr-o puternică at
mosferă de eforturi crectoare, 
raoortind partidului îndeplinirea 
cu aoraaoe două luni moi de
vreme a tuturor prevederilor 
p ''ui cincinal.

C;;rbătorirea centenarului uzi
ne orecedată de o sesijne de 
co~"inicări tehnico-științifice si 
alte manifestări □ culminat ieri 
(sîmbătă) cu adunorea festivă 
consacrată evenimentului. Sala- 
riatii uzinei, locuitorii Călanului, 
participanți la adunare, numeroși 
invitați din partea unor organe 
economice și instituții centrale, 
ai combinatelor și uzinelor si
derurgice d n țară și a între
prinderilor din județ, au salutat 
p-ezența la festivități o tova-o- 
șilor loachim Moga, membru ol

C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean de partid 
Hunedoara, Nicolae Agachi, mi
nistrul Industriei metalurgice, 
Aurel Bulgărea, Lazâr David, 
Ștefan Almășan și Aron Colceru, 
secretari ai Comitetului județeon 
de partid, Vichente Bâlan, prin- 
vicepreședinte ol Consiliului Popu
lar județean, Ion Sirbu, membru 
ol Biroului Comitetului județean 
de partid, Pogea Brincoveanu, 
președintele Consiliului județeon 
ol sindicatelor, Viorel Faur, prim- 
secretar al Comitetului județean 
U.T.C., Costache Trotuș, director 
general al Centralei industriale 
Hunedoara, și altor personalități.

Directorul uzinei. tovarășul 
Adolf Druker, Erou ol muncii 
socialiste, a vorbit despre prin
cipalele momente care au m<
cat cei 100 de ani de existen
ță a uzinei, s-o referit la perspec
tiva înfloritoare ce se deschide 
uzinei in viitorul cincinal. Au mai 
luot cuvintul pensionarul 
Dudaș și maistrul turnător 
rol Jurj.

Cu ocazia evenimentului 
lectivul uzinei a fost felicitat ce 
ministrul Industriei metalurgice, 
Nicolae Agachi, de Cos! 
Trotuș. directorul general al 
trolei industriale Hunedoara 
Mircea Encioiu, inginer șef la In
stitutul de proiectări ‘ 1 
București.

In numele Biroului 
județeon de partid, 
loochim Moga a adresat căldu
roase felicitări colectivului uzinei 
pentru prezența activă în prime
le rino'uri ele clasei noastre 
muncitoare în lupto pentru tra
ducerea in viață a politicii par
tidului. Vorbitorul, referindu-se

• Sîmbătă la București a 
avut loc semnarea Planului 
de colaborare între Ministe
rul Sănătății din țara noas
tră și Ministerul Sănătății al 
R. D. Germane, pe anii 1971 
—1972.

Planul prevede schimburi 
reciproce de specialiști, o.cola
borare directă între institutele 
de cercetare medicală, precum 
și reglementări privind acor-

la sarcinile ce revin uzinei 
viitor a urat muncitorilor, 
cienilor și inginerilor de la Că
lan să dobindească noi succese 
de prestigiu in realizarea exem
plară a prevederilor noului cin
cinal.

In încheierea adunării festive 
cei piezenți ou adresat o tele
gramă conducerii partidului și 
statului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care colectivul 
uzinei, în frunte cu organizația 
de partid, mulțumind pentru înal
tele distincții acordate, se an
gajează să-și consacre toate ener
giile, talentul și dăruirea pentru 
înfăptuirea mărețului program 
elaborat de Congresul al X-lea 
al P.C.R., pentru înflorirea multi
laterală a patriei.

L VISCHI

darea, pe bază de reciproci
tate, de asistență medicală.
• Cargoul „Galați", pri

ma navă din exploatarea flo
tei noastre maritime comer
ciale construită în țară, pe 
șantierele din orașul al că
rui nume îl poartă, a po
posit sîmbătă în portul Con
stanța dintr-un voiaj jubi
liar ! împlinirea a 10 ani de 
navigație și efectuarea a 100 
de călătorii pe apele mărilor 
și oceanelor lumii.

Expunere 
dedicată 

luptei 
comuniștilor

Peste 100 elevi din cla
sele mari, respectiv a Vil-a 
și a VIII-a, de la Școala ge
nerală nr. 5 din Petrila au 
audiat, în ziua de 3 decem
brie. o utilă și interesantă 
expunere a profesoarei Ma
ria Szdke, care a vorbit e- 
levilor despre însemnătatea 
creării P.C.R. pentru evolu
ția istorică a țării noastre și 
despre lupta ilegală a comu
niștilor. Expunerea a fost ur
mată de un montaj de cin- 
tece și poezii patriotice și 
revoluționare, prezentat de 
formațiile artistice ale școlii.

O NOUA
ȘCOALĂ

Un nou lăcaș de învăță- 
mint va fi ridicat, încă din 
primul an al noului cinci
nal, in cartierul Viscoza IV 
din Lupeni. Este vorba de o 
școală generală, modernă, cu 
16 săli de curs. Lucrarea 
urmează să fie dată în folo
sință la începutul anului 
școlar 1971 — 1972.

Recent, a fost predat amplasamentul pentru construi
rea viitorului motel turistic „Gambrinus", situat pe șoseaua 
Petroșani — Tg. Jiu. Lucrarea va fi executată de Grupul 
de șantiere Valea Jiului al T.C.H. Modernul motel va dis
pune de posibilități de cazare pentru 100 de persoane, 
precum și un restaurant cu peste 80 de locuri.

CONFERINȚA
ORGANIZAȚIEI MUNICIPALE U. T. C.

MAROCUL

Concurs 
Cine știe 
cîștigă"

In ziua de 7 decembrie 
la ora 17, sala de spectacole 
a clubului din Lonca va 
găzdui un concurs „Cine, știe 
cîștigă". întrebările vor f 
axate pe tema luptei Parti 
dului Comunist Român 
ilegalitate.

Concursul va fi urmat 
un program artistic.

ÎN CĂUTARE
Formațîa de muzică 

râ ..Canopus" de pe lingă 
clubul din Lonea se află în 
căutare de instrumentiști. 
Acei ce doresc să cînte la 
chitară-bass. orgă (pian-cla- 
viton) și baterie se pot a- 
dresa conducerii clubului.

APARTAMENTE GATA DE PREDARE
In aceste zile vor fi pre

date beneficiarilor din 
lea Jiului încă 180 de apar
tamente, dintre care 30 în 
Petroșani, 60 în Vulcan și 
90 în Lupeni. Sarcinile de

Va-
plan ale Grupului de șantie
re din Valea Jiului al T.C.H. 
vor fi depășite pină la finele 
anului cu cca. 20 de aparta
mente.
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Azi, Petroșaniul trăiește un eveniment de 
seamă, găzduiește întrunirea entuziasmului și 
vredniciei, adunarea reprezentanților tineri
lor din abataje, de pe schele, fabrici și 
uzine, școli și facultăți, ai celor mai con
știincioși și inimoși membri ai organizației 
revoluționare de tineret din Valea Jiului.

Printre delegații prezenți la conferință se 
vor afla minerii fruntași Vasile Rusu, Mibai 
Blaga. loan Mandoca și Ion Aprofirii, ti
nerii electro-lăcătuși loan Drăgoi, Adalbert 
Regul. Ioan Horvath, Viorel Cotva, strun
garul Florea Măciucă, ceferistul Petru Co- 
man, filatorii Eva Faifer, Andrei Gaspar, 
constructorul Ion Rancea, vînzătoarea Ma
ria Elekss, elevii Gheorghe Brinzan, Au
relian Vamvu. Valeriu Motorca, Marilena 
Gyorgy, studentul Ion Daju.

Angajați plenar in mărețul proces al edi
ficării socialiste, al înfloririi multilaterale a 
patriei, tinerii municipiului nostru întimpină 
conferința organizației U.T.C. cu roade în
semnate în muncă și învățătură, in acti
vitatea lor multilaterală pe târî mul educa
ției și instrucției, in munca obștească. Bi
lanțul de înfăptuiri cc-1 raportează uteciștii 
Văii Jiului cu prilejul conferinței lor re
prezintă o materializare elocventă a dra
gostei și recunoștinței tinerei noastre gene
rații față de partid, a plenitudinii și entu
ziasmului cu care se dăruie înfăptuirii poli
ticii sale înțelepte, sînt roade ale înrîuririi 
tot mai puternice pe care cei 16 300 de ute
ciști din Valea Jiului o exercită asupra masei 
de tineri muncitori, intelectuali, elevi și stu
dent^

Delegații uteciștilor vor raporta în confe
rință că din cei 8 500 tineri care-și desfă
șoară activitatea în unitățile productive ale 
municipiului 2 400 sînt evidențiați în între
cerea socialistă, și-și aduc din plin contri
buția la înfăptuirea sarcinilor ce revin co
lectivelor de muncă din care fac parte. 
Făcînd dovada înaltului lor patriotism tine
rii Văii Jiului au desfășurat o vie activi
tate pe șantierele muncii voluntare, au co
lectat de la începutul anului 3 267 tone fier 
vechi, 4 000 kg măcieșe și plante medici
nale. au plantat 40 ha teren forestier cu 
puieți, au participat la înfrumusețarea și 
buna gospodărire a localităților municipiu
lui. In total, tineretul Văii Jiului a efectuat 
peste 1 675 000 ore de muncă voluntar-patrio- 
tică.

Conferința va face bilanțul inițiativelor or
ganizațiilor U.T.C. pentru amplificarea ac
țiunilor de educare, de culturalizare a ma
selor de tineri, de formare a personalității 
lor in spiritul înaltelor calități morale și po
litice ale făuritorului societății socialiste.

l’rin meritele sale, prin maturitatea cu ca
re-și îndeplinește misiunea încredințată de 
partid in educarea tineretului, organi/ația 
U.T.C. din municipiul nostru se bucură de 
prestigiu și o autoritate tot mai înaltă în 
rindul maselor de tineri.

Sintetizînd bilanțul, experiența «le pină 
acum, conferința este chemată să ridice prin 
obiectivele ce le va stabili activității de 
viitor, și mai sus ștacheta muncii de înriu- 
rire politico-morală în rindul tinerilor, de 
mobilizare a acestora la înfăptuirea mărețe
lor sarcini trasate de partid.

Roade
ale

hărniciei

dăruirii
® Organizațiile U.T.C. nr. 

3, 4 și 5 ale minei Aninoa- 
sa au inițiat, în ziua de 4 
decembrie a.c., o amplă acți
une de muncă voluntar-pa- 
triotică în cinstea conferin
ței municipale a U.T.C.. Ti
nerii, participanți la această 
acțiune au colectat 25 000 
kilograme fier vechi.

Printre uteciștii care s-au 
evidențiat cu ocazia acestei 
entuziaste acțiuni patriotice 
se numără Iosif Caracsonyî, 
ing. Mircea Jampa, Gheor- 
ghe Popa și alții.

Situat la numai cîțiva kilometri de Europa, extremi
tatea sa nordică ajungînd pină la strimtoarea Gibraltar, 
Marocul desfășoară sub privirile vizitatorului un peisaj 
extrem de variat : munți. lacuri, deșerturi, păduri de brazi, 
palmieri și cactuși, livezi de portocali și măslini. Se spune, 
de altfel, că in Maroc, într-o singură zi poți trece prin 
toate anotimpurile, de Ia primăvară, pe coasta Meditera- 
nei, la toamna din Rif. de la iarna cu zăpezile ei din Atla
sul înalt, la vara — arzătoarea vară africană — din re
giunile Saharei. .

Bucurindu-se de o poziție geografică privilegiată, stră
vechiul imperiu șerifian a cunoscut influența a numeroase 
civilizații orientale și occidentale, care s-au intilnit și între
pătruns în această răspînfie a lumii.

Civilizațiile care s-au succedat și-au lăsat vestigiile 
aproape pretutindeni. Apar și astăzi cu destulă pregnanță 
urme ale cuceritorilor romani, ale regatelor berbere, orașe 
construite de .portughezi, iar altele purtînd amprenta pro
tectoratelor spaniol și francez care au influențat, in mai 
mică sau mai mare măsură, spiritul, modul de viață, mo
ravurile, structurile sociale, economice și politice ale a- 
cestei țări.

Dar, în această țară — pe care pliantele și ghidurile 
o descriu ca pe un paradis al turismului, al tumultuoaselor 
bazaruri specific orientale, al orașelor care păstrează ne
atinsă atmosfera Evului Mediu — poți intilni tot atitea 
mărturii ale transformărilor politice și economice pe calea 
progresului.

Complexe și nu lipsite de contradicții, relațiile maro
cane sint vizibil dominate de dorința oamenilor de a îm
pinge înainte timpul, de a depăși inerțiile trecutului, de a 
pune în valoare resursele naționale. Năzuința generală este 
de a accelera propășirea țării, de a consolida pe toate pla
nurile independența națională, cucerită pe plan politic 
în urmă cu 14 ani.

Marocul independent a moștenit o economie subdez
voltată : în sudul țării, producția era orientată doar spre 
asigurarea exportului de materii prime către Franța, iar 
in nord stadiul dezvoltării nu se diferenția prea mult de 
cel din Evul Mediu.

încă din 1957, Marocul a inițiat — pe baza unor pla
nuri— transformarea multilaterală a întregii țări. Dar 
trebuie spus că, in pofida unor progrese evidente, bilan
țul economic a fost relativ modest. Intre anii 1960—1967, 
produsul național brut a crescut în medie numai cu 3 la 
sută. In ultimii ani. insă, ținindu-se seama de experiența 
realizată, s-a elaborat un plan, pornindu-se de la situația 
de fapt, de la posibilitățile concrete ale economiei maro
cane. Sintetizînd aspirațiile poporului marocan de propă
șire economică și socială, regele Hassan al 11-lea arăta re- 

precise și realiste, in con- 
pe măsura mijloacelor 
dezvoltarea agriculturii 
al categoriei celei mai 
prin reforme și inves-

cent : „Ne-am fixat obiective 
formitatc cu cerințele noastre și 
și resurselor noastre potențiale : 
pentru ridicarea nivelului de trai 
numeroase a populației, in special 
tiții de mari proporții, încurajarea turismului cu mijloacele 
cele mai eficace și asigurarea unei industrializări progre
sive, adaptarea continuă a aparatului administrativ la ne

I. ALEXANDRESCU

Entuziasm și avînt tineresc
In cinstea conferinței 

municipale. U.T.C., tinerii de 
■_Ja sectorul electromecanic a 
minei Vulcan au colectat zilele 
acestea în incinta minei 5 000 
kg fier vechi.

Această acțiune la care tine
rii au participat cu un deose
bit entuziasm se înscrie în ca
tegoria acelor inițiative a ute-

ciștilor care au adus laude 
orașului Vulcan cu ocazia ple
narei Comitetului municipal 
U.T.C. din octombrie a.c.

la montarea cablului electric 
subteran care leagă casa caza- 
nelor de electrogenerator. An
drei Gașpar, Cornel Popescu, 
Alexa Cherecheș. Daminn Lau- 
rian. Dumitru Stoichițoiu se 
numără printre cei prezenți 
în primele ale acestei
acțiuni.

© La Fabrica de stîlpi hi
draulici din Vulcan, 65 de 
tineri ai organizației de bază 
U.T.C. școala uzinală au par
ticipat la o acțiune de de
molare a clădirilor vechi 
pentru a face loc viitoare
lor construcții. Ei au efec
tuat cu acest prilej cca. 200 
ore de muncă patriotică.

In aceeași zi, acțiuni pa
triotice pentru colectarea de 
metale vechi au efectuat 
și tinerii uteciști de la mina 
Vulcan și termocentrala Pj- 
roșeni, iar la preparația Co- 
roești 45 de tineri din orga
nizația U.T.C. a atelierului 
mecanic au încărcat ur 
gon cu o capacitate de 
tone cu metale vechi.

O imensă

Tot zilele acestea tinerii 
secției nr. 3 și 5 a fabricii 
..Viscoza“ din Lupeni au efec
tuat 110 ore muncă patriotică
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De la Alger la Casablanca 
un „Caravelle" face doar 90 
de minute. Aeroportul „No- 
uasseur1', recent dat în folo
sință, primește la fiecare 
două trei minute un avion. 
Este o adevărată placă tur
nantă spre Africa, Europa și 
America.

Casablanca, așa cum îi in
dică și numele, se prezintă 
ca o uriașă ..Casă albă", 
cuită de peste 1200 000 
oameni.

Vocația orașului este 
mcrțul. Găsești aici lot

lo
de

co- 
ce

produce lumea, măr
furi aproape de pe tot glo
bul.

Orașul întrunește incontes
tabil. toate calitățile m irilor 
capitale, deși din punct de 
vedere administrativ, nu 
este și nu a fost niciodată 
capitala țării. Parterele imo
bilelor sînt aproape 
împodobite cu flori, 
bundența gazonului 
verde), pe peluzele , 
marginile nesfîrșitelor artere, 
completează nota de prospe
țime și armonie.

Piața „Mohamed-V", în
seamnă pentru casablan- 
chezi „centrul *. Aici se întîl- 
nesc principalele artere ale 
orașului, iar în jurul ei stră
zile aliniază vitrine, expozi
ții și reclame. i

Turismului i se acordă aici 
atenția principală.

Au fost' aprobate impor
tante investiții în acest do

toate 
iar a- 
(veșnic 
Și Pe

meniu, iar politica mai 
nă în materie de turism, 
dovedit a fi realistă din mai 
multe puncte de vedere. In 
1972, Marocul va putea pri
mi un milion de turiști, adi
că dublul cifrei actuale.

Guvernul a optat pentru 
dotarea unor categorii de 
hoteluri cu echipament de 
confort mediu, în așa fel 
îneît să ..favorizeze o largă 
răspîndire a turismului*.

Casablanca rămîne, în a- 
celași timp, unul din centre
le economice importante ale 
Marocului. Funcția ei co
mercială este una din cele 
mai vechi și se află la ori
ginea extraordinarei sale 
dezvoltări portuare. Bazată 

_pe redistribuirea produselor 
importante, pe colectarea ce
lor destinate exporturilor, 
pe tranzacții de tot felul, eu 
determină de fapt aproape 
întreaga activitate a acestui

marc oraș african. Casablan A 
ca este și cel mai important r 
centru industrial al țării. c

Legăturile poștale, telefo- J 
nice, radiofonice din ce in c 
ce mai perfecționate, uriașul r 
evantai de căi de comunica- c 
ții (rutiere și feroviare), care c 
unesc „orașul alb" cu cele C 
mai îndepărtate colțuri ale » 
țării, o gară maritimă și un \ 
aeroport modern, nu pot . 
decît să favorizeze această (i 
intensă circulație, un du-te- < 
vino zilnic de oameni de « 
afaceri, traficul de mărfuri ’ 
etc. Importante organisme (l 
financiare internaționale și 
autohtone sînt consemnate c> 
aici mai mult poate decît in 
oricare alt oraș african. l

C. BENGA 
corespondentul Agerpres 

Alger
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— Cea m apropiată stea de Pămînt se află 
la o distanță de 4.2 ani lumină ?

— 35 la sută din producția mondială de za
hăr este de sfeclă de zahăr ?

— In urmă cu un secol oamenii credeau că. 
deși frumoase, roșiile sînt otrăvitoare ? Ei le 
creșteau în grădina de flori și le numeau .me
rele iubirii'. Roșia este originară din America 
de Sud.

Pot fi schimbate 
senzațiile 
de gust?

Pot. Aceasta o confirmă o 
recentă realizare a unor oa
meni de știință francezi care 
au reușit să obțină o substan
ță ce modifică total senzațiile 
de gust. Așa de pildă, dacă 
adaugi unei lămîi a mia parte 
din substanța respectivă o 
poți mînca apoi ca pe cel mai 
dulce măr, schimbarea senza
ției de acru durînd pînă la 
două ore.

Fasolea 
și boala 

Parkinson
După cum se știe, tratamen 

tele aplicate celor suferinzi de 
boala cunoscută sub numele 
Parkinson nu se soldează in 
momentul de față cu vindeca
rea totală a pacienților. După 
ce se efectuează operația pen
tru distrugerea celulelor alte
rate din creier și anume

tele cauze ale acestei boii și, 
acum 10 ani, savanții austrieci 
Herbert Eyringer și Olek 
Homik lewicz au stabilit că ca 
se datorește lipsei din creierul 
bolnavilor a unei substanțe ce 
are menirea de a transmite in
fluxul nervos. Această substanță 
se numește dopamină.

Porninuu se de la constatarea 
celor doi savanți austrieci cer
cetările au fost canalizate 
spre găsirea unei substanțe 
care să poată înlocui dopami- 
na și, în sfîrșit nu de mult 
s-a realizat izolarea unui pro-

In prezent continuă o serie 
de experimentări in S.U.A. și 
Franța urmind ca in funcție 
de rezultatele finale dopa să 
fie produsă pe cale indii "îa 
lă.

Telefon 
fără cablu
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Adio I
Locuitorii orășelului Most din 

Cehia dc nord au chemat o 
echipă de operatori sa Ic filme
ze, pentru ultima oară, orașul. 
Situat in zona unui bogat bazin 
carbonifer orășelul a fost mutat 
cu 7 km mai sus, iar in locul 
lui au început să fie săpate 
cariere pentru exploatarea căr
bunelui.

Atenție pescari!
Să mori de... moarte bună, cu adevărat, e totuși regreta

bil... să mori de... ris, la figurat, este plăcut, hazliu, dar 
să mori de... bucurie, la propriu, e pur și simplu stupid.

Dar, cum întîmplări stupide au loc, totuși, iată ce s-a 
petrecut cu un pasional pescar mexican pe nume Santiago 
Alăture : Stînd ore-n șir ci undița aruncată în apă si vă
zând că nimic nu... mușcă se plictisi la culme, spuse cîteva 
vorbe de duh și se hotărî să-și siringă sculele. Dar, din 
nefericire, tocmai în acel moment observă că peștele mult 
așteptat a mușcat lacom și anunțîndu-și în gura mare vic
toria, trase bucuros și cu to uă forța. Victoria fuse fatală 
însă. Mica pradă, un peștișor argintiu ii nimeri lui Santi
ago drept in gură, de-aici pătrunse mai adine în esofag 
unde se stabili definitiv provocând moartea bucurosului 
pescar.

IX- atenție pescari !
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Numeroși cetățeni din car
tierul _8 Martie' — Petrili. 
din Vulcan și „Aeroport* 
Petroșani reclamă lipsa căl
durii în apartamente, tocmai 
acum...

ȘTIINȚEI

TEHNICII

A — Vai, dragă ! Ați făcut schimb ?
i*;*. — Aș de unde! M-a bătut la cap că vrea

4141?. Ș> vrea maxi...

ZEUL GARD
CRONICĂ NE-

Gardul e o invenție diabolică
O cătușă de lemn, de beton ori de sînnă. 
Gardul se sprijină pe stîlpi de păcate
Se tine în cuiele ascunse ale neîncrederii. 
Gardul e totuși o minune. A opta 
Minune a antichității
Rămasă intactă pînă azi
Ha chiar refăcută.
E o minune fiindcă s-a perpetuat 
Pe semne pentru a avea vecinii 
Peste ce să se certe.
Vecinul e o creație a gardului. 
Gardul e un zeu pătrat.
Dispariția gardului e problematică 
Fiindcă stîlpii lui îi smulgem din noi 
Și noi mai avem atitea resurse : 
Sintem o planetă muntoasă
Plină de păduri invidioase una pe alta.
Totuși sperăm in dispariția gardurilor 
De cînd eram copii.
Filosofia noastră s-a creat atunci 
Cînd vrînd să-l trecem, am rămas 
Agățați pînă azj de acest gard
Fără să ne mai desprindă nimeni.
De aceea gardul este o invenție diabolică.

Ion PALTIN
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a celulelor cenușii centrale, in 
multe cazuri simptomele bolii 
reapar constatindu-se din nou 
acel început de paralizare a 
părții superioare a coloanei 
vertebrale, înțepenirea gitului. 
tremurul permanent al capului 
și miinilor.

Specialiștii au continuat de-a 
lungul anilor să afle adevăra-

dus extras din fasole denumit 
dopa, care a dat rezultate ulu
itoare. Cu ocazia primelor ex
perimentări făcute s-a consta
tat că jumătate din bolnavii 
tratați cu dopa s-au vindecat 
iar 40 la sută din totalul lor 
au prezentat ameliorări simți
toare.

Un aparat telefonic intere
sant și util a fost construit de 
firma „Standard Elektrik Lo- 
renz“ din Stuttgart care în 
afara capsulelor de vorbii e și 
ascultare este dotat cu recep
tor de inducție și un trunsmi- 
țător radio. Acest nou aparat 
fără cablu folosește transmisia 
prin inducție și rad:o. iar pie
sele din care este compus sînt 
introduse intr-un receptor nor
mal de telefon care cîntărește 
numai 230 grame. Telefonul 
neavrnd cablu permite vorbito
rului ca în timpul convorbirii 
să se îndepărteze de aparat, 
putînd merge în altă cameră, 
afară din casă etc. folosindu-se 
doar de receptorul portativ 
pentru a-și continua discuția.

maxi ?

ANECDOTE
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g Doi călători se o- 
' prese la un hotel, 

unde li se oferă o 
cameră mizerabilă.

— Și cît costă aceas
tă cocină ? — întrea
bă seîrbit imul dintre 
ei.

— Pentru un porc 
— doi dolari, pentru 
doi — trei dolari, îi

răspunde imperturba
bil proprietarul hote
lului.

xL — Tăticule. vreau 
și eu un frățior !

— Dar, fetițo, astăzi 
copii costă foarte
scump.

— Nu-i nimic, tăti
cule. la-1 în rate. Te 
rog eu mult...

V^Abia întors de
' birou, soțul este în’i 

pinat de scumpa-i ju
mătate :

— Cred că-ți amin

ia

tești că ieri, cînd am 
ieșit împreună în 
oraș, ne-am întîlnit 
cu vecina de aparta
ment care purta o 
pălărie identică cu 
c6a pe care mi-ai fă
cut-o tu cadou.

— Bine, bine, după 
cile înțeleg vrei să-ți 
cumpăr o altă pălă
rie.

— Da. Oricum solu
ția este mai simplă 
decît să cauți un alt 
apartament.

§ O floră reasă întin

de un buchet unui 
trecător grăbit:

— Cumpărați acest 
încântător buchețel 
pentru iubita dv.

—Oh 1 Știți, eu sini 
căsătorit.

La proces, președin
tele curții mustră un 
recidivist :

— Este rușinos să 
fii adus mereu în f i a 
tribunalului !

— Du. domnule pre
ședinte, dar polițișt'i 
uită de fiecare dată 
acest lucru.

Cf ANUME NU ȘTIM $1 TREBUIE SA AEEAM ’ (0
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Confruntarea actuală ce are 
loc în domeniul modei între 
mini și maxi nu a dus încă la 
un rezultat definitiv, învingă
torul nefiind prevăzut cu cer
titudine. Specialiștii sînt de 
părere că niciurinl dintre 
„combatanți" nu va avea șan
se de cîștig prefigurîndu-se 
deja un al treilea rival și anu
me midi ce pare a ieși învin
gător. Aceasta se va vedea. 
Cert este că maxi nici n-a in
trat in moda curentă și și-a 
dovedit utilitatea, salvînd t-hiar 
o persoană de Ia... pieire. Iată 
cum s-a întîmplal :

Margherita Palom. <> ținură 
de 20 de ani. se afla pe vasul 
de mare viteză „ChantilL" 
care străbatea Canalul Mâne
cii dinspre Dover spre Calais. 
Curioasă și neastîmpărată. tâ
năra fată se tot apleca peste 
bord admirînd valurile înspu-

M O N

mate provoca le de apele mării 
spintecate de rapida ambar
cațiune. La un moment dat 
căzu în mare spre spaima că
lătorilor ce se aflau pe pun.c., 
Dar, cuhnea, nu se nlimplâ 
nimic grav. Călătorii avură o- 
cazia să asiste la un specta
col oarecum amuzant. In tim
pul căderii, paltonul maxi pe 
care-1 purta fata se desfăcu, 
iransformîndu-se intr-o verita
bilă parașută și astfel „victi
ma" ajunse cu bine la nivelul 
apei. Apoi se metamorfoză din 
n iu. devenind un fel de co- 
lac de salvare care-o ținu la 
suprafață pînă fu pescuită de 
marinarii trimiși în acest scop 
cu o hârcă de pe ..Chantilly' 
și astfel Margherita care se 
alese doar cu o spaimă, fu sal- 1 
vată de paltonul său maxi.

Deci mini, midi, maxi ?! <

E D E
din mase plastice

Televiziunea este o borna 
kilometrică importantă în is
toria tehnicii, constituind o 
realizare însemnată a științei 
omenești.

Ce este televiziunea ? Cum 
se realizează ea ? Ce fel de 
aparate necesită ? Astăzi aces
te întrebări preocupă din ce 
în ce mai multă lume.

Pentru a răspunde tuturor 
acestor întrebări mi-ar fi foar
te greu din m.otive lesne de 
înțeles, propunîndu-mi totuși 
în rîndurile care urmează sâ 
ating numai acea parte ce 
poate interesa la un nivel 
cît mai acceptabil și pe înțele
sul tuturor numai latura strict 
practică a acestei problem?
anunțată ca fiind atit de vas-
tă.

Ca telespectatori sintem cu
tot ii interesați mai mult ca
oricine să cunoaștem în pri-
mul rînd ceea ce se întîmplă 
în aparatul nostru de recep
ție. astfel îneît să-l putem fo
losi și întreține în cît mai bu
ne condiții.

îmi voi permite a fiice câteva 
recomandări folositoare pentru 
reglarea cît mai corectă a te
levizorului care cred că va 
putea interesa orice telespec
tator. fără a-1 plictisi cu lu
cruri inutile.

In cele ce urmează voi insis
ta asupra modului în care 
trebuie să se facă această re
glare și exploatare normală a 
unui televizor, care ocupă azi 
tot mai mult loc în casă, ca si 
o mobilă de folosință uzuală.

Pentru început cîteva reco
mandări absolut necesare i

— La punerea în funcțiune 
a unui televizor pentru prima 
dală, trebuie să ne convingem

REBUS • REBUS • REBUS
ORIZONTAL : 1) De la Ron

da ! - Capriciu ; 2) E in Gre
cia - Un copac la puterea „n" ;
3) Vederi la margine - Pe lin
gă Cotul Buzăului - Bărbat ;
4) Echipă pe Criș - Lui - Cam

cit negru atit și alb ; 5) Credin
ță polineziană — Primele trei 
icre ! — Uscat ; 6) General ro
mân ; 7) La orice stadion - 
Vaccinați ; 8) Jonglează cu ci
fre... ; 9) ...dar ucide - La mijloc

CiAsĂt,

colac ! - Primul bărbat ; 10 Pro
dus de lapte - Eunuci - Apela
tiv telefonic ; 11) Curci ! - Jos 
pălăria - Miri singuri ! 12) De 
ploaie, de zăpadă... - Cupidon ; 
13) Formă (estetică) - Domeniu.

VERTICAL : 1) Nici car, nici 
teioguță - Sapă ; 2) Pînă aici
- American - fosilă ; 3) Radu 
Herescu - A dat in primire - 
Pepene ! ; 4) Culoare de crepus
cul... - ...și blană domestică - 
Aproape S'.ea ! ; 5) Arse de-a 
valma ! - Asociația tinerilor na- 
turaliști - Infr. la.-e ; 6) Croco
dili ; ’/) £1 rhCitâ Ană - Metal 
neferos ; 3) S-a inc.ucișat baba 
cu... digul ; 9) Demonstrativ...
— ...și re<le:iv — Se poartă la 
țară ; 10) Un șarpe serios - A 
abroga — Scurmă ; 11) Un oiaș 
vechi cintat și azi... - Cine ! ; 
12) Făcute fără voie - Munți și 
riu cu aceiași nume ; 13) Se ro
șește iute... - Provoacă explo
zie.

Gavril ARDELEANU 
pensionar, Vukan

înlîi că tensiunea pe care este 
comutat televizorul corespunde 
cu aceea a rețelei din locuin
ța noastră. Dacă nu știm care 
este tensiunea pe care o avem 
în apartament ne putem orien
ta foarte ușor, ea fiind înscrisă 
pe fiecare bec sau pe contorul 
electric.

trebuie sâ se aibe în vedere 
că acestea nu funcționează de
cît la tensiunea de 227 V. 
Dacă tensiunea rețelei este de 
127 V este necesar un au'.o- 
transformator ridicător de ten
siune (de la 127 la 227 volți) : 
altfel televizorul nu poate fi 
pus în funcțiune.

— Cînd tensiunea de alimen
tare a televizorului nu coinci
de eu tensiunea rețelei, atunci 
comutăm aparatul pe tensiu
nea corectă, acționind asupra 
schimbătorului de tensiune. 
Schimbarea tensiunii se exe
cută în funcție de tipul schim
bătorului de tensiune. La tele
vizoarele care au schimbăto
rul de tensiune de tip carusel, 
cu tensiunile înscrise pe el, 
acesta se așează în așa fel, 
incit tensiunea citită în partea 
de sus a caruselului să cores
pundă cu tensiunea instalații i 
electrice din locuință. Caruse
lul se fixează în această pozi
ție.

In cazul cînd televizorul este 
tip Tesla. Orion sau Cosmos,

— Punerea televizorului în 
funcțiune trebuie să se facă de 
fiecare dată într-o anumită 
ordine care cu timpul trebuie 
să devină un reflex ; numai in 
felul acesta se pot evita sigur 
neplăcerile care de cele mai 
multe ori sini și costisitoare.

Prima operație : se intro
duce fișa de antenă la borna 
de antenă din spatele televizo
rului. La televizoarele care au 
două borne de antenă (Temp- 
urile) se poate folosi borna 
pentru intrarea directă Ai sau 
borna A2 în cazul în care sem
nalul trebuie redus (atenuat) 
după cum televizorul se insta
lează la o distanță mai mare 
sau mai mică de releu. Pentru

Valea Jiului se recomandă nu
mai borna A; pentru orice si
tuație.

Se introduce ștecărul de la 
capătul cordonului de alimen
tare în priză și se verifică i- 
mediat dacă butoanele de con
trast și de luminozitate (num î 
acestea) dacă sînt puse în po
ziția zero, iar dacă nu, se aduc 
în această poziție, prin răsuci
rea lor în sensul invers (trigo
nometric) acelor unui ceasor
nic.

Se controlează dacă buto
nul comutatorului de canale 
este comutat pe canalul releu
lui local (în Valea Jiului pe 
canalul 10).

— Se răsucește apoi buto
nul întrerupătorului de rețea 
pînă cînd șe aude o ușoară 
pocnitură, semn că televizorul 
a fost conectat la tensiunea 
rețelei. Pentru pornirea televi
zoarelor care au întrerupăto
rul pe claviatură se apasă pe 
clapa de pornire.

— Se așteaptă apoi, aproxi
mativ un minut, apariția su
netului. Două minute de la 
apariția sunetului se învirtește 
butonul care reglează lumino
zitatea pînă la apariția lumi
nii pe ecran, după care se re
glează și butonul de contrast 
pînă la realizarea unei imagini 
cît mai naturale.

Ing. Ilie BREBEN

(Va urma)

După cum se știe, pînă în prezent monedele au fost bătute 
din aur, argint și alte metale prețioase sau mai puțin pre
țioase. Cum masele plastice au devenit înlocuitori ai lot 
felul de elemenți, produse, etc., inclusiv al metalului. în 
insulele Cocos din Oceanul Indian s-a considerat că mone
dele pot fi bătute din mase plastice și s-a procedat ca 
atare, asigurîndu-se menținerea formei și durabilitatea lor, 
precum și a semnelor cu ajutorul unei cerne!i tipografice 
care nu se șterge în cursul circulației.

Pentru ca monedele să fie deosebite cu ușurință, rupiei 
i s-a dat culoarea roșie, iar centului albastră.

Și-a înghițit... soful
După zece ani de — convie

țuire normală, doi mari șerpi 
— un mascul și o femelă — 
originari din America de Sud 
și locuitori ai parcului zoologic 
din Wroclaw (R.P. Polonă), au 
sfîrșit prin dispariția in con
diții foarte curioase a unuia 
dintre ei anume a ... sexului 
tare. După ce l-au căutat peste 
tot și negăsindu-I. paznicii re

&

nunțară la investigații dar, toc
mai atunci, observă că femela 
arăta prea... durdulie față de 
cum era cunoscută. Și. la o 
cercetare mai... amănunțită, 
aflară condițiile in care dispă
rutul și-a dat duhul. Fusese 
înghițit de femelă. intr-o ... 
dispută avută in jurul unui 
copan de pasăre.

Toamno-și lasă — oșo moi 
rar - brumele-i reci, atmosfe
ra cintâ placid, tranddfirii-n 
porc s-ou uscat de mult;.. To
tul te-ndeamnă la melancolie 
și Io cite-o vizită pe la prieteni. 
Doco nu ai timp, ou alții. Prin
cipalul e sâ știi folosi „prilejul 
ocaziei*... Eu am făcut uz de 
o „ocazie" ce mi-a „prilejuit" 
un complex de împrejurări prin 
core om trecut cu brio și cu 
un scandal interior.

Bunăoară, citesc intr-o zi (și 
de otunci mi se troge „prilejul 
acelui complex" amintit...) pe 
un afiș, că simbătă seara e un 
boi cu surprize la Caso de cul
tură, in compania formoției 
„Atlas". Imi sînt simpatici 
„atlașii" și mai ales, ador sur
prizele. M-am pus la „pune:' 
și „.ani, zidi, mini, maxi..." Aș
teptam surprizele core înlir- 
ziau. Cineva lingă mine cinla 
la tranzistor „Nu-ți fie teamă 
de-un sărut". Omul venise cu 
muzica de-acasă ca să nu 
odoarmă-n pauză. Deodată, at
mosfera prinse un contur stra
niu, de alt tărim, și-n sală ca 
din oâmint apărură niște „ti- 
r^ri" care se transformară-n 
zmei. Scoteau foc pe nări, 
incit cineva, prevăzător, s-o dus 
după un stingător... Am simțit 
la umărul hainei un pîriit sec. 
N-apucoi sa admir (trebuie să

fi fost pitorească) scena ieșirii 
la iveală a vatelinei din umăr, 
că intre ochi mi se instala ceva 
care mi-a trodus pe retină ci- 
tevo galaxii de o nuanță verde- 
cosmogenică și m-am văzut 
prin spațiul sideral purtat de 

Nu-ți fie
Carul more care de fapt era o 
so .are de la spital...

...Cînd am deschis singjra 
pleoapă posibilă, doi ochi fru
moși și tot atit de adevărați 
imi zîmbeau. Pricepusem că era 
soră, dar nu mă puteam adu
na. Am vrut să schițez un zim- 
bet dar buza superioară era 
una cu nasul și mi se pare că 
am zimbit cu o ureche... Sora 
mai zimbi o daiă dintr-un mo
tiv și mai definit apoi imi zise :
- Hai, că ai fost primul...
Nu-mi aminteam să fi parti

cipat la vreun concurs dar ea 
mi-a explicat că am fost p imul 
la spital. Ceilalți au sosit după 
o o:ă-două...

Pacientul din dreapta mea 
n-avea nici o lovitura. Numai 
paloare...

- Tot de la bal ? l-am între
bat.

- Nu, de la Petrilo, de-acc.'a 
îmi răspunse stins...
- Ai avut vreo aniversare 

și-oi ținut vreun bol acasă ?
- Aproximativ. Adică am o- 

niversat citeva luni de ciad in

teamă de-
bloc n-avem nici apă nici căl
dură din core ccuză „motivul ' 
bal-amucului e lesne de-nțeles.

FOILETON
După citevo băi Io baia comu
nala m-am răcit și-am făcut o 
pleurezie, adică apă la plă- 
mini...
- înțeleg - zisei. Ți-ai „p o- 

curat" opa s-o ai lingă tine... 
In ce bloc zici că stai ?
- Elocul I 33. Turn, fain, cu 

vedere peste oraș pină-n Jiu. 
Astă-vara mai fugeam la Jiu 
să mo spăl dar...

In acel moment de sub pla
puma patului din stingă apăru 
un cap atit de alb că se locu

și moi more lumina din „solo- 
nul de urgență".
- D-voastră, cu ce ocazie 

aici ? îl întrebai pe bandajat.
— Cu ocazia porcului...
— Sinteți măceloi ?
- Nu, contabil.

un sărut!
- Aha, înțeleg aveți porc 

și v-ati pregătit pentru cina 
lui...

- Nu, n-am porc. Stau in 
bloc, la Aeroport, dai au alții 
de pe acolo...

- Si, țin porcii in bloc ?
- Ziua numai. Noaptea ie 

dau drumul afoiă, imp-eunâ 
cu ciinii... Știți pe-aco!u pe 
unde stau, I.G.C.-ul n-a lost 
în viața lui. Sînt niște gunoaie 
de se lâlăie lighioanele co-n 
sinul lui A -an.. Aseară om ve
nit lirziu de la birou și-am 
vrut să arunc niște resturi... 
Cînd m-am apropiat de cutie 
— ca să nu fac treaba osia de 
pe geam - ca alții, n-am vă
zut porcul coie, speriind u-ie, 
m-a luat călaie pină la blocul 
vecin, unde a dat cu mine de 
un butoi sau cam așa ce.o... 
M-am trezit din amețeala in

melodia „Nu-ți fie teamă de-un 
sărut" caie se strecura prin 
tr-un geam din apropiere. Co n 
basme...

Cum om părăsit spitalul an 
urcai in outobuz și-om plecai 
la Aninoosa să-mi văd mama 
Amiozo, soarele, lumea njlto 
și o gălăgie binefăcătoare 'm 
presura autobuzul mai ales 
porțiunea din fotă lingă șofe 
rul caic nu se vedea.

Nu se vedea de fetele ce-l 
înconjurau copleșindu-l de Ti
sele zglobii, toote parcă voind 
să-i fure... meseria. Iar șoferui 
să le do/edească atenția dis
tributivă le zimbea jonglînc! 
cu volanul si cu viteza. Regre
tam că nu sînt șofer Mamă, 
ce succes aș avea si eu... îmi 
ziceam. Dor deodcr'a mi se 
făcu nea u înainte. 1’u văzusem 
nimic, dar auzisem din nou, 
uimise tot de un tranzistor, 
melodia „Nu li fie teamă de-un 
sărut". Am închis ochii, nu spre 
o nu vedea dacă sărută șofe
rul pe vreuna din fele... Nu ! 
Mi-era teamă să nu se „sărui< " 
autobuzul nostru cu vreun al
tul... Ca era .ocazia" cea mai 
propice care-mi „p i’ejuia" o 
vizită sus... la Dumnezeu, po 
care porcă-l zedeam cu brațele 
întinse spunidu mi : „Nu-ți fie 
teomă de-un sărut 1".

Ion LICIU
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cuvîntul lor, tov. Alexan- 
Chelaru, Aurel Bora, Pa Anul acesta,

imbunâlâilrca caliiâlii prcstalillor $i a 
salubrizării municipiului necesita 

sporii fir responsabilitate din 
salariaților 1. 0. c.

un frați 
partea

Desfășurată sub seninul spo
ririi exigenței și responsabili
tății în muncă specifică comu
niștilor. adunarea generală de 
dare de seamă și alegeri a or
ganizației de partid din cadrul 
I.G.C. Petroșani a făcut o lar
gă analiză a modului în care 
s-a acționat pentru mobilizarea 
întregului colectiv in vederea 
îndeplinirii sarcinilor din fie
care sector de activitate al în
treprinderii. Caracteristica în
tregii dezbateri a constituit-o 
combativitatea și exigența cu 
care comuniștii au examinat 
cauzele neajunsurilor la prin
cipalele activități ale I.G.C.

Dacă pe cele 10 luni ale a- 
nului 1970. planul producției 
globale a fost realizat în pro
porție de 101 la sută iar al pro
ducției din efort propriu de 
105 la sută, nu același lucru 
se poate afirma despre cali
tatea unor lucrări și prestații.

Supunînd analizei activitatea 
comuniștilor din sectoarele 
transport în comun, salubrita
te aprovizionare cu apă, in
vestiții — darea de seamă a 
insistat în mod deosebit asu
pra neajunsurilor manifestate 
în domeniul prestațiilor de ser
viciu către populație, cornbă- 
tindu-se cu tărie practica exe
cutării unor lucrări superficia
le. întîrzierii în executarea lu
crărilor. nerespectarea orarelor 
de circulație la transportul în 
comun. I.n sectorul salubritate, 
prestația de colectare a gunoiu
lui și vidanjare pe unele străzi

nu se execută la timp, ceea ce 
determină multe reclamații din 
partea cetățenilor. Șeful acestui 
sector. Aurel Bora manifestă 
o slabă preocupare pentru re
zolvarea problemelor sectorului 
și, din această cauză, exigența 
față de salariații din subordi
ne care nesocotesc obligațiile 
de serviciu este foarte scăzută. 
Deși activitatea de transport a 
înregistrat o îmbunătățire, fapt 
ce se reflectă în rezultatele e- 
conomico-financiare ale secției, 
totuși nu putem vorbi de un 
acord deplin între activitatea 
desfășurată și nevoile reclama
te de viața social-economică a 
municipiului. Nu totdeauna 
este asigurat un număr cores
punzător de autobuze, mai ales 
în orele de vîrf, pentru trans
portul călătorilor, provocînd în 
acest fel nemulțumiri justifica
te din partea populației și per
turbări in activitatea altor u- 
nități ai căror salariați întîrzie 
de la program. Mai sînt încă 
autobuze cu un aspect neîngri
jit, atît în interior cît și în ex
terior, murdare, care nu oferă 
condiții corespunzătoare și gra
dul de confort solicitat de că
lători. Cauzele care au deter
minat această situație constau 
în lipsa unui control sistema
tic din partea organelor de 
conducere, nerespectarea disci
plinei muncii, a slabei organi
zări și coordonări a activității 
sectoarelor și absența unui cli
mat de responsabilitate față de 
obligațiile întreprinderii.

In 
dru 
raschiva Chis, Alexandru Ro- 
șianu. Ion Popescu, Nicolae 
Semaschievici, Mircea Vesa, 
Gheorghe Romoșan. Grigore 
Pop au arătat că deficiențele 
constatate în activitatea între
prinderii și în special a sec
toarelor salubritate și transport 
în comun — se datorase fap
tului că munca de educare po
litică a salariaților este insu
ficientă, organele de sindicat și 
U.T.C., nu s-au ocupat cu toată 
răspunderea de această pro
blemă.

Unele deficiențe au fost sem
nalate și în stilul de muncă al 
comitetului de partid pe în
treprindere care nu a stăruit 
suficient pentru întărirea ro
lului conducător al organiza
țiilor de bază, pentru respec
tarea principiului muncii și 
conducerii colective, pentru în
tărirea responsabilității cadre
lor și îndeplinirea cît mai bine 
a sarcinilor și atribuțiilor pe 
care le au în domeniile în 
care activează.

In concluzie, tovarășul Cle
ment Negruț, prim-secretar al 
Comitetului municipal al P.C.R. 
Petroșani, a apreciat că acti
vitatea depusă de comuniștii 
din cadru] I.G.C. se caracteri
zează prin rezultatele obținu
te. dar acestea constituie nu
mai aspectul cantitativ al mun
cii, existînd încă multe de fă
cut în privința calității. In a- 
ceastă direcție trebuie întărit

rolul conducător al organizații
lor de partid. Comitetul nou 
ales, biroul său, vor trebui să 
utilizeze un stil de muncă îm
bunătățit, planificarea judicioa
să a muncii, prin analiza și 
dezbaterea celor mai importan
te probleme ale sectoarelor de 
activitate și prin rezolvarea co
lectivă a sarcinilor.

Ținînd seama de aceste ce
rințe, organizația de partid 
poate concentra și mobiliza 
întreaga energie a colectivului 
de la I.G.C. pentru realizarea 
planului de producție pe 1970 
la toți indicatorii și a crea 
condiții optime pentru realiza
rea lui în anul viitor. Orga
nizația de partid trebuie să o- 
rienteze întreaga muncă politi
că a organizațiilor de bază, să 
îndrume activitatea grupelor 
sindicale și a organizațiilor 
U.T.C., a conducerii sectoarelor 
spre întărirea disciplinei și a 
responsabilității în muncă, să 
combată tendința unor sala
riați de a se sustrage de la 
obligațiile de serviciu, îndeo
sebi la sectorul transport în co
mun și salubritate. Noul comi
tet va trebui să întroneze în 
întregul colectiv de salariați 
un climat de muncă și res
ponsabilitate, de disciplină și 
conștiinciozitate care să ducă 
la rezolvarea 
melor legate 
populației cu 
întreprinderi.

tuturor proble- 
de deservirea 

serviciile acestei

Valorificarea a rezervelor șantierelor,
obiectiv imediat al constructorilor

Schițe științifice- 
fantastice

...și umoristice
și caricaturi, anecdote, 

teste distractive, „i- 
nițiere în enigmisti
că".

pe lingă paginile de 
densă informație u- 
tilă, variată,

în Almanahul Scînteia 
1971

lecturi captivante.
Un almanah al între

gii familii

8,45 Deschiderea emisiunii.

9,00 Matineu duminical pen
tru copii. „Povestea lui 
Călin nebunul1- după 
Mihai Eminescu. Inter
pretează teatru) de pă
puși din Iași. Film se
ria] : .Noile aventuri 
ale lui Huckleberry 
Finn".

CS3SSSZX
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Ambuscada (7—9 de
cembrie); PETRILA : Străi-

8 decembrie); LONEA 
Minerul : Jocul care ucide 

(7—9 decembrie); VULCAN 1 
O șansă dintr-o mie (7—9 
decembrie); LUPENI — Mun
citoresc : Crima din pădure 
(8—9 decembrie); BARBA- 
TENI : Taina leului (8—9 de
cembrie).

De ani de zile sînt martorul 
activ, participantul care vede și 
ascultă și-și umple sufletul în- 
tr-una cu freamătul șantieru
lui constructorilor — mereu în 
schimbare — din Vulcanul în 
creștere... Bogăție de oameni și 
blocuri înalte, cu linie armo
nioasă, oameni și macarale, pe 
ger sau căldură, ploi sau zăpa
dă... Și tot de ani de zile cu
nosc aici, în incinta deveni
rilor, munca plină de abnega
ție, hărnicia și dîrzenia multor 
femei care nu vor să arate, 
sub nici un motiv că șantierul 
ar fi mai curînd destinat 
baților și. deci, în măsură

Chemată să facă analiza ac
tivității comuniștilor din cadrul 
șanț iei elor de construcții so- 
val-culturale, conferința orga
nizației de partid a Grupului 
de construcții nr. 2 Petroșani 
s-a desfășurat sub semnul de
plinei maturități și răspun
deri partinice.

Avînd in centrul atenției sale 
yx-rmanenta îndrumare a comu- 
r. stila:, a organizațiilor de 
iirisă, sindicat și U.T.C., corni- 
letul de partid al grupului de 
i mstfictii. a mobilizat toa’.e 
(■'icctivele de muncitori la 
realizarea sarcinilor de plan, 
întărirea disciplinei și stator
nicirea unui climat creator pe 
frontul construcțiilor de locu
ințe.

Datorită activității desfășura
te de comuniști, de toți sala
riații de pe șantiere, construc
torii au putut raporta confe
rinței o serie de rezultate ob
ținute în acest an. Astfel, în 
10 luni, la planul valoric s-au 
realizat 66 443 mii lei, au fost 
predate 1 162 apartamente la 
care se mai adaugă liceul cu 
16 săli de clasă de la Petro
șani, căminul cu 300 locuri din 
Vulcan, trei cantine ale C.C.P., 
alimentarea cu apă de la Ani- 
noasa, complexul D.C.A. Hațeg, 
dispensarele veterinare de la 
Baru și Sarmizegetusa, lucrări 
de drumuri, canalizări și rețele 
termice, totalizînd 55 de obiec
tive predate beneficiarilor. Din 
acestea. 30 au obținut la re
cepție calificativul de „foarte

nr.

Economiile realizate 
la 132 000 lei.

sebine-*, 
ridică

Răspunzind chemării organi
zațiilor de bază pentru reali
zarea înainte de termen a o- 
biectivelor, constructorii au pre
dat cu luni de zile înainte de 
termen, zeci de blocuri cu sute 
de apartamente.

Evidențiind aceste rezultate, 
conferința a analizat cu simț 
de răspundere cauzele care au 
determinat nerealizarea planu
lui valoric. Arătîndu-se că a- 
ceastă rămînere în urmă se

milru Turnă ș. a. au crit’cat 
practica salturilor în produc
ție. risipa de materiale, miș
cările repetate de efective, con
centrarea exagerată de forțe 
de muncă pe anumite obiective.

In cuvîntul lor, mai mulți 
comuniști au arătat că în a- 
ceastă perioadă pe unele șan
tiere organizațiile de partid, de 
sindicat și U.T.C. nu și-au a- 
dus întreaga contribuție la 
realizarea sarcinilor de plan și 
înlăturarea deficiențelor con
statate în activitatea șantiere-

Conferința organizației de partid 
a Grupului 2 construcții

datorește și unor factori obiec
tivi cum sînt; lipsa amplasa
mentelor pentru frontul de lu
cru, sistarea unor lucrări, în- 
tîrzieri în obținerea documen
tației și deschiderea finanțării 
aprovizionarea necorespunză
toare cu materiale a șantiere
lor, în conferință s-au relevat 
o seamă de lipsuri în organi
zarea procesului de producție, 
folosirea utilajelor și a mijloa
celor de transport, în folosi
rea fondului de timp.

Participanții la discuții prin
tre care Cornel Vasian, Ion 
Boștină. Petru Găvan. Valentin 
Cîrstoi, Constantin Albu, Oto 
Corceani, Leon Cadra, Ștefan 
Dodoc, Nicolae Țabrea, Vasile 
Boze.șan, Mihai Brîndușa, Du-

lor. Este suficient să amintim 
că în cele 10 luni numai ab
sențele de la lucru se ridică la 
cifra de peste 12 000 ove'om, 
pentru a ne da seama unde sînt 
rezervele pentru creșterea pro
ductivității muncii pe șantiere. 
Tn viitor noul comitet de par
tid va trebui să-și îndrepte a- 
tenția spre întărirea rolului 
conducător al organizațiilor de 
partid, să îndrume cu mai mul
tă competență activitatea or
ganizațiilor de masă pentru 
mobilizarea tuturor salariaților 
la realizarea și depășirea sar
cinilor de plan.

In încheierea dezbaterilor, to
varășul Traian Blaj, membru 
al Biroului Comitetului muni
cipal de partid, prim-vicepre-

ședinte al Consiliului popular 
— a subliniat aportul construc
torilor la edificarea Văii Jiu
lui și necesitatea intensificării 
eforturilor pentru realizarea 
planului la toți indicatorii.

Noul comitet de partid și 
birourile organizațiilor de ba
ză de pe șantiere — a spus 
vorbitorul — vor trebui să-și 
perfecționeze stilul și metodele 
de muncă, să se preocupe cu 
răspundere și deosebită grijă 
de viața oamenilor, asigurîn- 
du-le condiții optime de mun
că și trai. Noul organ va tre
bui să acorde atenție sporită 
intensificării muncii educative, 
lichidării formalismului în acti
vitatea de propagandă, stimulă
rii confruntării de opinii în 
cadrul ședințelor și adunărilor 
de partid. Vorbitorul și-a ex
primat convingerea că munci
torii constructori, toți comu
niștii de pe șantierele Văii Jiu
lui, vor răspunde cu toată ca
pacitatea la îndeplinirea aces
tor mărețe sarcini, dovedindu- 
se la înălțimea cerințelor, în- 
tîmpinînd sărbătorirea semi
centenarului partidului cu re
zultate din ce în ce mai fru
moase.

Cornel IIOGMAN

c
Dacă

EDUCAREA TINERETULUI PRIN MUNCA
OBIECTIV ESENȚIAL$1 PENTRU MUNCA

AL ACTIVITĂȚII ORGANIZAȚIILOR U. T. C.
Făcind bilanțul activității 

desfășurate în ultimii doi ani 
de către organele și organiza
țiile U.T.C., participanții la 
conferința organizației orășe
nești U.T.C. Petrila au eviden
țiat rezultatele obținute în 
munca pentru mobilizarea ti
neretului la îndeplinirea sarci
nilor politice și economice, ce 
uu revenit colectivelor din în
treprinderi ’ și instituții. Atît în 
darea de seamă cît și în cadrul 
dezbaterilor s-au subliniat mij
loacele și formele folosite de 
organizațiile U.T.C. pentru e- 
ducarea tineretului in spiritul 
meșterii răspunderii față de 
sarcinile profesionale, pentru e- 
d'icarea și formarea moral-ce- 
l:’țencas'ă a membrilor orga- 
n'zutiei U.T.C. Comitetul oră- 
s. nesc U.T.C. a îndrumat și 
so ijinit mai mult organiza'iile 
U.T.C. în inițierea unor acțiuni 
cim sînt . dezbateri la nivelul 
comitetului >rășenesc U.T.C.

1 . • . t!fttu-
1 11 în procesul de producție 
s in ; Ze- iivul de muncă, dis- 
<i.:ii operative cu tinerii cure 
a 1 -uv'H abaieri de la discîpli- 
j . u-.nci' și popularizarea a-

a

P'

tineretului, au fost eliminate o 
serie de neajunsuri privind 
comportarea în producție, fa
milie și societate. La sfîrșitul 
anului 1969 peste 300 de tineri 
au fost declarați fruntași în 
producție, iar în acest an. peste 
450 de tineri se mențin evi- 
dențiați lună de lună. Orga
nizațiile U.T.C. de la mina Pe- 
trila, mina Lonea, din comerț 
și cooperație se mîndresc cu 
tineri ca Nicolae Drăcea, Va
sile Nichita, Ion Stoica, Mircea 
Bogdan. Pamfil Vlaieu, Iosif 
Wulcsea și mulți alții care. în 
activitatea lor, au dovedit mult 
spirit de răspundere pentru în
deplinirea sarcinilor ce le-au 
revenit. O altă formă de edu
care a tinerelului a constituit-o 
munca voluntar-patriolică, do
meniu in care organizațiile 
U.T.C. au o veche și bogată 
tradiție. In această direcție co
mitetul orășenesc U.T.C. a reu- 
ș:t să-și organizeze mai bine ac
tivitatea în vederea mobiliză
rii tineretului la înfrumuseța
rea localităților, a întreprinde-

• cil și organizarea unor 
uni de muncă voiuntar-pa- 
tică în sprijinul procesului 
producție și al colectării

desfășurate în orașul Pe-

ti

neajunsurile care se manifestă 
încă destul de pregnant în 
procesul de producție in rîndul 
unor tineri, în comportarea lor 
in familie și societate. Astfel, 
in cuvîntul lor, tovarășii Nico
lae Ilaneș, Vasile Buză. Ion 
Aprofirei, Panifil Vlaieu, Ileana 
Fekete, Vasile Duță, Ladislau 
Biro, Maria Pâlăguța și alții 
au criticat lipsa de răspundere 
a unor tineri cure absentează 
de la lucru, încalcă normele 
de protecție a muncii, nu res
pectă procesul tehnologic, iar 
unii au o atitudine necuviin
cioasă față de cadrele tehnice, 
față de muncitorii vîrstnici și 
colegii de muncă. De pildă, în 
acest an, în rîndul tineretului 
s-au înregistrat peste 2 000 ab
sențe nemolivate, peste 200 de 
tineri au fost sancționați pe li
nie administrativă pentru di
ferite abateri. Abaterile săvâr
șite nu și-au găsit locul 
în preocupările organizațiilor 
U.T.C.; din numărul mare de 
tineri sancționați pe linie ad
ministrativă doar 35 au fost 
puși în discuția adunărilor ge
nei i .T C. Deși, în mai mul
te rînduri, s-au stabilit măsuri 
concrete in vederea întăririi 
disciplinei în rîndul tineretului, 
acestea n-au' fost urmărite, nu

In vara acestui an, loca
tarii blocului 1 de pe Aleea 
Florilor din cartierul Car- 
pați au urmărit cu satisfac
ție cum .meșterii- de la 
I.G.L. au luat -in primire* 
și blocul lor. S-au cățărat 

. meșterii pe acoperișul blo
cului, au înlocuit cîte-o 
țiglă spartă, au schimbat 
jgheaburile și burlanele de 
scurgere a apei, iar mai a- 
poi au revopsit și tîmpiă- 
ria ferestrelor.

— Ei, este ceva, și-au zis 
.beneficiarii*. Poate veni 
toamna, iarna, pot veni ploi
le, lapovița, ninsoarea. Apa 
n-o să se mai scurgă nici în 
apartamente, nici pe pereții 
blocului.

Așa au zis pînă cînd a 
venit prima ploaie, spre nc-

voltării pasiunii pentru mese
ria aleasă, a dragostei pentru 
unitatea și colectivul în care 
lucrează. Pe bună dreptate, se 
sublinia în cuvîntul unor par- 
ticipanți. că organizațiile 
U.T.C. nu au organizat discu
ții periodice cu tinerii noi 
veniți în unități să le explice 
necesitatea integrării lor în pro
cesul de producție, să-i ajute 

cu specificul 
Însăși for- 
a tineretu- 
cunoșlințe- 
olimpiadele

12,00 De strajă patriei.

18,00 Cîntare patriei.

20,

21,00 Gala UNICEF.

22,40 Telejurnalul de noapte.

22,50 Telesport.

1 dat meșterii 
căutăm o sca- 
putem cățăra 
punem burla-

România în 1 000 de i- 
magini.

avefî o scară...

14.15 In reluare, la cererea 
telespectatorilor. Recital 
Marie Laforet.

au trecut cî-

11,30 Amfiteatru muzical. Pa
gini romantice.

14,45 Din cîntecele lui Luță 
loviță.

16,30 Studioul „N*.

19,50 Maroc. Film documen
tar.

15,00 Emisiune in limba ma
ghiară.

12,30 Concurs internațional 
de gimnastică artistică.

20,15 Program muzical cu 
Doina Badea și Tonei 
Budișteanu.

10.00 Viața șalului.

MINERI

norocul lor, însoțită și de 
furtună. A fost adică un vînt 
mai acătării care nu știu da
că a fost trimis anume de 
cerul mohorît ca să verifice 
„opera-1 meșterilor igeliști, dar 

N O T Â
adevărul e că ^.opera** n-a re
zistat verificării. Burlanul 
de scurgere s-a desfăcut în 
douâ-trei și a căzut lîngă 
bloc. Aceasta a fost isprava 
vîntului. A ploii ? S-a vă
zut imediat. Apa ce s-a a- 
dunat în jgheab de pe aco
periș a format un jet pu
ternic și cît a ținut ploaia 
a bătut în pereții și geamu
rile blocului. De atunci, ori 
de câte ori plouă, apa curge

c ■

dt 1
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IMPLICAȚIILE
EXCESULUI DE
MEDICAMENTE (l>

uncii p'jliliro-
ate în rîndul

r. La E. M.
-au întocmit 
at chemări, 
e, s-au de- 

i’e, dar acțiunile 
3 In capăt.

U.T.C. au inițiat 
prea puține acțiuni pentru mo
bilizarea lin -rilor în exploată
rile miniere, u formării și dez-

L.O! 
au

în acomodarea 
locului de muncă, 
mele de antrenare 
lui la îmbogățirea 
lor profesionale ca 
pe meserii, concursurile pe di
ferite teme n-au atras un nu
măr prea mare de tineri. Spre 
exemplu, din cei peste 1 400 
tineri care-și desfășoară acti
vitatea în unitățile economice, 
doar 63 au participa! la eon- 
cursul „Cartea tehnicii și pro
ducția”.

Adoplind programul de acti
vitate pentru perioada care 
urmează, conferința orăș< neas- 
că a exprimat hotărîrect una
nimă a tineretului 
mobiliza necontenit, de a nu-și 
precupeți eforturile pentru în
deplinirea exemplară a sarci
nilor politice și economice din 
acest an, pentru obținerea de 
noi succese în viitorul cincinal.
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mică lor, „sexului 
unii...). Poate de asta, de 
ori le văd acolo, sus, turnînd 
beton pentru înălțarea altor 
glisante, ori executînd lucrările 
de izolații la terase, străduin- 
du-se cot la cot cu zidarii ori 
zugravii, îmi vine să spun în 
șoaptă : „Aceste femei minuna
te.. “ Numele cîtorva dintre ele 
poate ar trebui însemnate un
deva. De peste 15 ani pe șan
tier își duc viața Domnica 
Drulă, Coca Dima, Elena Teo- 
dorescu, Maria Necșoiu... Aces
te femei, aceste mame, au a- 
vut de dat un răspuns. Și, în 
ciuda asprimii efortului de șan
tier, l-au dat și-l dau cu dem
nitate...

Aprecierea familiilor de mi
neri care se mută perpetuu 
între ziduri proaspete, radiind 
lumină, e mulțumirea lor cea 
mai de seamă, iată cum își 
încheie cea mai recentă „scri
soare de pe șantier1* corespon
dentul Iulian Iordache...

substanță medi 
mentoasă administrată 
supusă în organism 
transformări care au 
rezultat anumite efecte ma
jore. dar și unele efecte se
cundare nedorite care duc 
uneori la apariția unor tul
burări grave. Există nume
roase medicamente eficace 
terapeutic susceptibile a fi 
utilizate ca automedicație 
cum sini : antinevralgicele, 
laxativele, care nu sînt lip
site de efecte secundare im
portante, în funcție de duza 
folosită, de modul de admi
nistrare și de momentul apli
cării lor. Voi expune cîteva 
din efectele dăunătoare pro
duse de medicamentele f»>Io- 

foarte des. fără rațiune, 
prescripție medicală,

;sle 
unor 
drepi

determinate de doze mari 
administrate timp lung sau 
atunci cînd tratamentul este 
repetat de mai multe ori la 
intervale scurte și în doze 
mici.

Ca și penicilina, stiepto- 
micina poate da loca! feno
mene de iritație cu dureri 
locale, indurația regiunii res
pective sau chiar erupții 
hemoragice. manifestări de 
h i persensibîl i ta t e ca racte 1 i - 
zale prin febră, amorțeli ale 
buzelor și vârfurilor degete
lor, vărsături, tulburări de 
vedere, lăcrimare, care pot 
dispare la întreruperea me
dicamentului. Dar, ce! mai 
important și mai de temut 
dintre efectele secundare ale 
streptomicinei este asupra 
nervilor auditivi și vestibu

Malul medîciihii

indicația, doza, 
care trebuie ad- 
și mai ales igno-
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din jgheaburi pe pereți.
E cam mult de atunci. Lo

catarii au avut inițiativa să 
sesizeze neregula tocmai ce
lor cu pricina : echipei care 
a montat jgheaburile și bur
lanul de scurgere.

— Bine, au 
din cap. O să • 
ră ca să ne 
pe perete și | 
nul la loc.

...De atunci 
leva luni. Burlanul căzut lin
gă bloc a dispărut. Am in
trat în anotimpul ploilor. 
„Meșterii* care au .fușerit* 
lucrarea n-au mai dat pe la 
blocul cu pricina. Cauți 
scară... Dacă-i vedeți și 
veți o scară disponibilă 
prumutați-le-o.

Dan STEJARU

nesocotind 
timpul în 
ministrate . 
rînd efectele secundare ne
faste ale acestora.

Din primul grup de medi 
camente antiinfccțioase. an
tibioticele cele mai des folo
site și care și-au extins uti
lizarea și în alte domenii 
decît cel strict medical, peni
cilina, streptomîcina. tetra- 
ciclinele, eloramfenicolul sînt 
cele mai cunoscute. Efectele 
secundare nedorite produse 
de aceste medicamente sînt 
legate de acțiunea iritantă 
locală sau de acțiunea asu
pra diferitelor organe sau 
sisteme din organism. Astfel, 
penicilina este iritantă pen
tru țesuturi, mușchi, vene 
sau meninge, producînd du
reri locale ori apariția 
amorțeli, de furnicături 
locul injecției, prin acțiunea 
asupra terminațiilor nervoa
se. Cu cît este administrată 
mai mult, la intervale scur
te și în cantitate mai mare, 
cu atît această acțiune este 
mai accentuată. Dacă este 
administrată local (pe te
gumente și mucoase) multe 
zile și în doze mici, se re
soarbe foarte pui in deci nu are 
acțiunea dorită), avînd de
zavantajul creării de microbi 
rezistenti la tratament, iar 
dacă este administrată muli 
timp pe cale bucală distru
ge anumiți germeni din tu
bul digestiv, producînd ast
fel creșterea virulenței (pu
terii de îmbolnăvire) anumi
tor microbi. Cei care nu su
portă acest antibiotic oot 
reacționa prin adevărate 
crize de astm bronșic datori
tă spasmului (contracției)
musculaturii bronșice Aces
te accidente alergice sînt

de 
la
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lar. Persoanele care au iâ- 
dut tratament de lungă du
rată (60—120 zile) cu doze 
ce depășesc 1 g/zi sau cinai 
după 1—2 săptămîni, pre
zintă dureri de cap, grețuri. ® 
vărsături, tulburări de echi- ® 
libru, dificultate la mers, la ® 
schimbarea bruscă a poziției 
sau scăderea auzului ' ’ ' 
surditate), puțind 
infirmitate pentru 
ța.

I’etraciclinele
astăzi

(chiai J
produce 

toată v^a

S

9

constituie 
grupa de antibiotice 

aproape cu cea mai amplă 
utilizare datorită posibilită
ții de a fi administrate pe 
cale bucală. Folosite în doze 
mari, timp lung, provoacă 
iritația tubului digestiv, ma
nifestată prin grețuri, pierde
rea poftei de mîncare. du-
reri abdominale, vărsături • 
sau diaree. Această acțiune ■ 
este mai marcată în cazul ■ 
medicamentului care a fost ■ 
ținut în mediu cu umidita- ■ 
te crescută. Ca și penicilina ■ 
și streptomîcina. tetrieicline- “ 
le pot da și unele simptome ® 
alergice : urticarie, edem ® 
(umflătura feței sau apariția ■ 
unei colorații iclerice a te- ® 
eumentelor). Se crede că te- *■ 
traciclina ar avea un efect “ 
teratogen (adică administra- ■ 
lă femeilor gravide ar pro
duce malformatîuni congeni
tale la copii). Folosit ea tra
tament renețat. la intervale 
mici, pentru orice infecție 
sau afecțiune respiratorie 
eloramfenicolul poate avea 
o acțiune deprimantă și to
xică asupra mă^uvei. dneînd 
la scăderea numărului de glo
bule roșii și albe, la scăde 
rea rezistenței organismului

Dr. Georgeta TURNA, 
medic specialist
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Respectați normele 
de tehnica

Lampa de siguranță cu benzină trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții : sticla să se îmbine perfect cu sitele 
și rezervorul, să nu curgă benzină din rezervor, sitele să 
fie curate și să nu lie deteriorate, sticla să nu fie spartă sau 
crăpată, închizătorul magnetic să fie blocat, fitilul și aprin
zătorul să funcționeze perfect, virilii cirligului să nu lo
vească sitele.

Lampa electrică cu acumulatori trebuie să aibă închi
zătorul magnetic blocat, iar globul de protecție 
spart sau crăpat.
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MAROCUL
PE CALEA DEZVOLTĂRII

Șl A PROGRESULUI
(Urmare din pag. 1)

cesitâțile vitale ale economiei și politicii și formarea de ca
dre pentru îndeplinirea obiectivelor propuse; toate acestea 
în scopul de a da posibilitate fiecărui cetățean să participe 
pe deplin la efortul comun'.

Sectorul agricol este unul din obiectivele prioritare 
ale economiei marocane: peste 80 la sută din populația 
țării lucrează în acest sector. O mare parte a bugetului na
țional este alocată pentru modernizarea agriculturii, con
struirea de baraje, rețele de irigații și creșterea pregătirii 
profesionale a țăranilor. Actualul plan de patru ani (1968— 
1972) prevede alocarea a 15 la sută din buget numai pen
tru dezvoltarea rețelei de irigații. In prezent se lucrează 
la edificarea unor importante baraje, cum sint cele de la 
Ziz. Arabat, Ait Aadel, Loukkos, Sebou etc. Construirea 
barajelor va permite irigarea a peste 400 000 de hectare 
la sfîrșitul anului 1972.

Eforturi serioase se depun și in direcția industrializării. 
Accentul se pune pe valorificarea cea mai eficientă a re
surselor interne, printre care fosfații ocupă locul principal. 
Marocul fiind considerat ca primul producător de fosfați 
din lume. Datorită importantelor și diverselor zăcăminte 
de care dispune. Marocul are mari posibilități dc diversi
ficare a econonvei. Rezervele de cărbuni, de exemplu, sint 
evaluate la circa 150 milioane tone, iar cele de fier sint 
considerabile; numai zăcămintele de la Khenifra depășesc 
600 milioane tone. Pentru moment insă, atenția guvernu
lui este concentrată în special asupra dezvoltării ramuri
lor cu cea mai mare eficiență și cu posibilități sigure de 
debușee externe : faianță, materii plastice, hirtie, ciment 
industria citricelor etc.

O atenție deosebită este acordată și formării de cadre, 
in care scop a fost lărgit invățămintul superior. In pre
zent, in Maroc funcționează o facultate de litere, una de 
științe, alta de drept și una de medicină. Au fost create, 
de asemenea, un institut cu profil politehnic — în care 
sint pregătiți ingineri pentru industriile minieră, mecanică, 
electrotehnică și urbanism — un institut dc sociologie și 
o școală normală superioară.

In ziua de 4 decembrie 
două avioane ale forțelor ae
riene ale S.U.A. au violat spa
țiul aerian al R.P.D. Coree
ne, pătrunzind aproximativ 
12 km dincolo de linia de de
marcație militară, iar in ziua

următoare trupele S.U.A. au 
deschis in repetate rînduri 
focul cu mitraliere grele și 
alt armament asupra unor 
posturi militare ale R.P.D. 
Coreene, anunță ACTC.

Geneva

Manifestare
consacrată

cinstirii
memoriei lui
Din-’ Linatti

La 
a 

avut loc o manifestare consacra
tă cinstirii memoriei marelui in
terpret și compozitor român Dinu 
Lipatti. La ceremonie, care a fost 
radiodifuzată, au participat și 
au rostit cuvinte de c giu Ro
ger Aubert, șeful servic: or muzi
cale ale radioteleviziunii, Henri 
Gagnebin, președintele concuisu- 
rilor internaționale de interpreta
re muzicală de la Geneva, cu
noscutul pianist Nikita Magaloff 
doamna Lipatti, ambasadorul Ro
mâniei in Elveția, Ion '-.cu,
și alte personalități.

Cu acest prilej, studioul ,nr. 2 
de la Radio-Geneva, unde Dinu 
Lipatti a făcut ultima sa înre
gistrare cu orchestra „Suisse Ro- 
mande", a primit numele ilus
trului dispărut. De asemenea, 
s-au transmis înregistrări ale pia
nistului român.

Cu prilejul comemorării a 20 
de ani de la dispariția lui Dinu 
Lipatti, la Geneva s-a editat o 
plachetă memoriale cuprinzind 
o prezentare semnată de Made
leine Lipatti, soția interpretului, 
și omagii aduse in 1950 de ce
lebrul dirijor E. Ansermet, de 
George Enescu, Yehudi Menu- 
him, Nikita Magaloff, Karl Burc- 
hardt, J. Laval, H. Firscher etc., 
și s-a imprimat un disc memorial 
după înregistrări de arhivă.

Emisiuni consacrate operei și 
personalității marelui interpret și 
compozitor român, ca și înregis
trări din concertele sale au fost 
transmise și de radiodifuziunea 
alemanică (Beromunster) și tici- 
neză (Monte Ceneri).

Toate marile cotidiene elveție
ne au publicat cu aceeași ocazie 
mai multe articole omagiale.

GENEVA s -
Radiodifuziunea din Geneva

- a

Proiecte de rezoluție adoptate de 
Comitetul politic special al O. N. U.

NEW YORK 5 (Agerpres). — 
Comitetul politic special al 
O.N.U. a adoptat cu 46 de vo
turi contra 19 și 37 de abți
neri un proiect de rezoluție 
afro-asiatic care recomandă res
pectarea drepturilor inalienabi
le ale poporului palestinian —

condiție indispensabilă a unei 
păci juste în Orientul Apro
piat. Proiectul recunoaște po
porului palestinian dreptul la 
autodeterminare în conformita
te cu Carta O.N.U.

Comitetul a adoptat, de ase
menea, un proiect de rezoluție

prin care se cere Israelului să 
ia imediat măsurile necesare 
pentru a permite reîntoarcerea 
refugiaților palestinieni.

Problema guineeză în dezbaterea 
Consiliului de Securitate

NEW YORK 5 (Agerpres). — 
Șeful misiunii dc anchetă pen
tru Guineea, generalul Khatri 
(Nepal), a prezentat vineri sea
ra Consiliului de Securitate al 
O.N.U. raportul întocmit de a- 
ceastă misiune după vizita de 
săptămîna trecută la Conakry, 
în urma invaziei unor trupe 
de mercenari cu participarea 
directă a militarilor portughezi.

După prezentarea raportului, 
a luat cuvîntul reprezentantul 
Guineei, Hadji Abdoulaye Ture, 
care a precizat că la agresiu
nea împotriva țării sale din 
zilele de 22 și 23 noiembrie au lu
at parte, alături de numeroși 
mercenari, peste 200 de militari 
portughezi, toți venind de pe 
teritoriul Guineei portugheze. 
..Dominația colonială portughe
ză din Guincea-Bissau, Angola 
și Mozambic, a spus el, con
stituie o amenințare permanen-

pentru pacea din aceasta 
parte a lumii".

Concluziile misiunii speciale, 
a subliniat reprezentantul Al
geriei, Mohammed Yazid, „con
stituie un rechizitoriu împotri
va politicii colonialiste a Por
tugaliei, confirmînd temeiurile 
plîngerii guvernului guineez". 
El a chemat țările africane 
să-și unească .eforturile pentru 
apărarea independenței lor. La 
rîndul său, reprezentantul sta
tului Sierra Leone, Davidson 
Nicol, a cerut puterilor occi
dentale să pună capăt' livră
rilor de arme către Portuga
lia. Reprezentantul Tanzaniei a 
chemat Consiliul de Securitate 
să adopte de urgență sancțiuni 
împotriva Portugaliei și a a- 
preciat că guvernul acestei țări 
trebuie să plătească despăgubiri 
pentru pagubele provocate prin 
invazia în Guineea.

Dezbaterile continuă.

tâ

BELFAST 5 (Agerpres). — Un post britanic de vamă 
din comitatul Tyrene, in Irlanda de nord, a fost în între
gime distrus simbătă dimineața de către un incendiu. Nu 
au fost înregistrate victime.

Poliția locală apreciază că este vorba de un atentat co
mis a doua zi după intrarea în vigoare a legislației excep
ționale în Republica Irlanda, ca un prim răspuns al ele
mentelor extremiste.

> p.ezent numărul ce
lor care nu au de lucru re
prezintă 5,8 la sută din totalul 
forței de muncă din S.U.A., se 
arată intr-un raport guverna
mental citat de agenția A.P. A- 
ceastă cifră reprezintă cel mai 
ridicat nivel al șomajului în
registrat în Statele Unite în ul
timii 7 ani și jumătate, in 
cursul ultimei luni numărul 
șomerilor a ajuns la 4,6 mili
oane.

O La Amsterdam și Haga au 
avut loc tratative cu privire !a 
schimbul de mărfuri dintre 
R. D. Germană și Olanda, in
formează agenția ADN. La în
cheierea acestora a fost semnat 
un protocol privind schimbul 
de mărfuri dintre cele două 
țări pe anul 197 J.

Orientul
Apropiat

Ședință 
a Prezidiului 

Uniunii 
Comuniștilor 

din Iugoslavia

A
încheierea
vizitei în

R.P. Chineză
a delegației

U.G.S.R

O In urma convorbirilor 
purtate în problema dezvoltă
rii relațiilor comerciale dintre 
R. D. Germană și Suedia în 
cursul anului 1971, reprezen
tanții celor două țări au sem
nat la Berlin un acord care 
prevede o creștere importantă 

* a livrărilor reciproce de măr
furi.

© Olavi Mattila, ministrul 
relațiilor comerciale al Finlan
dei. și Janusz Burakiewicz, mir 
nistrul comerțului exterior al 
Poloniei, au semnat la Helsinki 
acordul pe termen lung privind 
schimburile comerciale polono- 
finlandeze pe anii 1971—1975, 
informează agenția PAP.

R. S. CEHOSLOVACA : 
Recent, la Institutul de Fi
zică și Chimie din Praga a 
fost supus unor probe un 
spectrometru cu infraroșii a 
cărui putere de 
este aproape de 10 ori mai 
mare decît a unui spectro
metru obișnuit de acest tip. 
Aparatul constituie o reali
zare a cooperării dintre oa
menii de știință cehoslovaci 
din diferite domenii de acti
vitate cu inginerii și tehni
cienii uzinelor cehoslovace.

In foto : In timpul probe
lor de încercare a spectro- 
metrului original cehoslovac 
cu infraroșii.

© Două din cele mai mari 
firme producătoare de cauciuc 
din lume — societatea brita
nică Dunlop și compania ita
liană Pirelli — au anunțat vi
neri că au hotărît să fuzioneze, 
creînd un adevărat gigant al 
industriei cauciucului. împreu
nă. cele două firme, vor dis
pune de un capital de 900 mi
lioane de dolari.

O După 15 zile de dezba
teri. Senatul francez a adoptat 
vineri seara cu 133 voturi pen
tru și 78 contra — bugetul na
țional pe anul 1971. Aduna
rea Națională îl aprobase, în 
prima lectură, la 18 noiembrie, 
cu 385 voturi, contra 90.

discernere © La Luxemburg a luat 
sfirșit sesiunea ..Parlamentului 
european", organism consultativ 
al Pieței comune. In cadrul ul
timei ședințe, participanții au 
respins în unanimitate bugetul 
pentru cercetări și investiții al 
Euratomului pe anul 1971. Bu
getul organismelor comunitare 
vest-europene a fost adoptat cu 
mari rezerve, datorită unor pu
ternice disensiuni intre parti
cipant.

a

© La Belgrad au luat sfîr- 
șit convorbirile purtate de re
prezentanți ai industriei ener
getice din Cehoslovacia, Unga
ria și Iugoslavia, informează 
agenția Taniug.

G La Geneva are loc ședința 
grupului de lucru al GATT ca
re dezbate problema aderării 
Ungariei la Acordul general de 
comerț și tarife (GATT), anun
ță agenția MTI.

® Vineri a fost semnat la 
Praga un protocol cu privire 
la schimbul de mărfuri dintre 
Cehoslovacia și Finlanda pe a- 
nul 1971, anunță agenția CTK.

BONN 5. — Corespondentul Agerpres, Mircea Moarcăș, 
transmite : Intre 25 noiembrie și 5 decembrie, la Bonn a 
avut loc sesiunea comisiei economice mixte româno-vest- 
germane. Delegația română a fost condusă de Constantin 
Stanciu, director general in Ministerul Comerțului Exte
rior, iar delegația vest-germană de dr. Peter Hermes, am
basador in Ministerul Afacerilor Externe dc la Bonn. Se
siunea a avut ca obiect dezvoltarea in continuare a rela
țiilor economice, bilaterale și stabilirea listelor dc mărfuri 
pentru import-export pe anul 1971, în conformitate cu acor
dul comercial pe termen lung dintre cele două state. In 
acest sens, a fost parafat un protocol.

® Intr-un interviu acordat 
ziarului „Times", cu ocazia 
vizitei sale la Londra, regele 
Hussein al Iordaniei a apre
ciat că, pentru reglementarea 
problemei Orientului Apropiat, 
ar fi necesară mai mult decît 
o simplă reluare a 
lor ambasadorului 
Jarring.

© La Sofia a fost semnat 
un acord cu privire la cola
borarea în domeniul turismu
lui între Bulgaria și Italia, a- 
nunță agenția BTA.

negocieri- 
Gunnar

Agerpres, 
Po-

© Corespondentul
Florea Țuiu, transmite : 
trivit ultimului recensămînt 
al populației, Japonia avea la 
1 octombrie 104 649 017 locui
tori.

© Dilema care durează de 
trei ani a luat sfirșit: Anglia 
va avea în viitor două ore 
oficiale, una de vară și alia 
de iarnă. Această hotărire a 
fost adoptată, după cum s-a 
mai anunțat de Camera Co
munelor cu o mare majori- 
tale ele voturi -- 366 con
tra 81.

S-a stabilit ca „ora de va 
ră* să înceapă o dată cu a 
troîa «simbătă din luna mar
tie. iar „ora de iarnă" din 
a patra simbătă a lunii oc
tombrie. Prin urmare, la 31 
octombrie 1971 englezii își 
vor da ceasurile înapoi cu o 
oră, pentru ca in martie 1972 
să revină la timpul de acum.

Republica Arabă Unită va 
desfășura o intensă activitate 
diplomatică pe plan arab și 
internațional, cu scopul de 
a-și defini în mod exact po
ziția înainte de expirarea 
termenului de încetare pro
vizorie a focului — scrie co
tidianul egiptean „Al Ahram". 
R.A.U. — subliniază ziarul — 
dorește să arate că a făcut 
tot ce i-a stat in putere în 
domeniul diplomatic pentru a 
pune capăt crizei din Orien
tul Apropiat.

In timpul celor două luni 
care au mai rămas pînă la 
expirarea încetării focului, 
reprezentanți ai R.A.U. vor 
fi prezenți, după cum infor
mează „Al Ahram", la Mos
cova, Belgrad, Pekin, alte 
delegații urmînd să fie tri
mise într-o serie de capitale 
vest-europene, africane, asia
tice și latino-americane.

BELGRAD 5 (Agerpres). 
— La Belgrad a avut loc o 
ședință a Prezidiului Uniu
nii Comuniștilor din Iugos
lavia. In cadrul acestei șe
dințe. Stane Dolanț, mem
bru al Biroului Executiv al 
Prezidiului U.C.I., a prezen
tat un raport cu privire la 
unele probleme actuale ale 
relațiilor internaționale.

Vorbind despre situația 
din Europa, Dolanț a subli
niat că se poate afirma că 
în prezent continentul nos
tru se află în faza unor pro
cese politice dinamice și po
zitive. Procesul destinderii a 
dat rezultate pozitive 
crete, a spus el, 
în acest context 
dintre

con- 
amintind 
tratatele 

.......... U.R.S.S. și R.F. a 
Germaniei și dintre R.F.G. 
și R.P. Polonă.

Vorbitorul a menționat că 
o altă caracteristică a situ
ației actuale din Europa o 
constituie rolul tot mai ac
tiv și independent al țărilor 
europene.

PEKIN 5. — Corespondentul 
Agerpres. Ion Gălățeanu, trans
mite : Delegația U.G.S.R., con
dusă de tovarășul Constantin 
Drăgan, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui Central al U.G.S.R., care 
a făcut o vizită de prietenie 
în R. P. Chineză, a părăsit 
sîmbătă Pekinul, plecînd spre 
patrie.

La aeroport, delegația a fost 
condusă de Tzi Tang-kui, mem
bru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. Chinez. U 
Da-sen, membru al C.C. al P.C. 
Chinez, vicepreședinte al Co
mitetului revoluționar orășenesc 
Pekin, Liu Si-cian, membru al 
C.C. al P.C. Chinez, membru 
al Conducerii Conferinței repre
zentanților muncitorilor din o- 
rașul Pekin, și alte persoane 
oficiale chineze.

A fost prezent Aurel Duma, 
ambasadorul României la Pe
kin.

Conferința Organizației inter

împotriva pirateriei
HAGA*5 — Coresponden

tul Agerpres, Mircea Moar
căș, transmite : In capitala 
Olandei își continuă lucră
rile Conferința Organizației 
internaționale a aviației ci
vile împotriva pirateriei ae
riene.

După cum sublinia în ' 
vintul de deschidere C. I 
lak, ministrul de justiție 
Olandei, actuala întîlnirc
are drept scop adoptarea li
nei convenții în problema
capturării avioanelor ci
vile.

In intervențiile lor. nume
roși vorbitori au subliniat 
necesitatea de a se pune ca
păt ingerințelor brutale în

cu- 
Pa-

buna funcționare a traficu
lui aerian, care au devenii 
tot mai frecvente în ultimii 
ani, provocând îngrijorarea 
legitimă a opiniei publice 
și creînd un obiect de preo
cupare pentru statele lumii. 
Șeful delegației române, Dra- 
gomir Popescu, a arătat că 
România pornește de la con
siderentul că aviația civilă 
joacă un rol de seamă în 
dezvoltarea relațiilor dintre 
state și popoare. In context, 
toate statele sînt interesate 
în securitatea zborurilor. în 
abolirea actelor de deturna
re a avioanelor, precum și 
a oricăror alte intervenții

aeriene
ilicite, care pun în pericol 
viața pasagerilor și a echi
pajelor, discreditînd tran
sportul aerian cu funcție so- 
cial-economică.

Delegația română, a sub'i- 
niat vorbitorul, dorește sa
și aducă contribuția la suc
cesul conferinței, în elaboia- 
rea'și adoptarea unei con
venții internaționale pe de
plin eficiente și cu o a ;lica«p 
cit mai largă. In acest sens, 
delegatul român a scos în 
evidență' necesitatea de a se 
asigura universalitatea con
ferinței și a instrumentului 
internațional care va fi con
stituit.

U.R.S.S.: întinsele săli ale stației dc metrou „V. I. Lenin’ din Leningrad, considerată ca fi
ind una din cele mai frumoase stații din U.R.S.S. din punct de vedere al ornamentelor.

© Eliberarea diplomatului britanic, James Cross, mar
chează un pas important pe calea reglementării finale 
a crizei declanșate prin răpirea lui Cross, a declarat vineri 
scara primul ministru al provinciei canadiene Quebec, Robert 
Bourassa. El a precizat că poliția a reușit să descopere grupul 
care l-a răpit pe Cross și că este în curs arestarea persoa
nelor implicate in această răpire. Robert Bourassa a ținut să 
precizeze că hotărîrca de a aplica „legea pentru starea de 
război" a permis poliției să desfășoare acțiuni fără prece
dent.

Proteste împotriva procesului intentat de 
autoritafile spaniole militanfilor basci

COPENHAGA 5 (Agerpres). 
— 11 deputați în Folketing 
(Parlamentul danez), reprezen
tanți ai Partidului popular so
cialist au adresat vineri 
basadei spaniole din 
haga < 
tează 
tat la 
basci, 
pună capăt procesului și să 
eliberați patrioții basci.

In același timp, un grup

am- 
Copen- 

o scrisoare în care protes- 
fațâ de procesul inten- 

î Burgos celor 16 militanți 
, Scrisoarea cere să

membri ai organizației de ti
neret a partidului au cerut gu
vernului danez să intervină di
rect și imediat pe lingă gu
vernul spaniol pentru amnis
tierea celor 16 patrioți.

narea față de aducerea în fața 
tribunalului a celor 16 patrioți 
basci. In telegramă se cere în
cetarea procesului și eliberarea 
inculpaților.

★

se 
fie

de

Intr-o telegramă adresată gu
vernului spaniol de către sin
dicatul muncitorilor suedezi din 
construcții se exprimă indig-

Asociația finlandeză de spri
jinire a O.N.U. a trimis pe a- 
dresa guvernului spaniol și 
tribunalului militar din Bur
gos, o scrisoare în care cerc 
anularea procesului militanți- 
lor basci.

Comunist Ro

Corespondentul Agerpres, 
Eugen Ionescu, transmite: 
Delegația Colegiului Central 
de partid de pe lingă C.C. 
al Partidului
mân, condusă de Mihai Da- 
lea, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Colegiu
lui Central dc partid, care, 
la invitația Comisiei Centrale 
de control și revizie a P.C. 
din Cehoslovacia, face o vi
zită de schimb de experien
ță în R. S. Cehoslovacă, se 
află in aceste zile în Slova
cia.

Gangsterii în acțiune
LONDRA 5 (Agerpres). - 

Vineri seara, in plin centru 
londonez, o bandâ de gang
steri a atacat o furgonetâ 
a societății de transporturi ae
riene Klm ce transporta de la 
aeroport aur și diamante in 
sumă de 105 000 lire sterline, 
reușind sâ dispară cu prețioa
sa incârcătură. Lovitura a avut 
loc in Hyde Park Corner la o 
oră de virf, fără ca cineva să 
observe ce se intimplă. Poliția 
a fost alarmată mult mai tir- 
ziu, de șoferul camionetei, du
pă ce acesta s-a putut elibeia 
din garajul in care fusese în
chis de bandiți.

Uragan 
în munții Tatra

PRAGA 5 (Agerpres). — In 
Munții Tatra a bintuit un ura
gan, care a provocat pagube 
materiale serioase, anunță a- 
genția CTK. In mai multe loca
lități montane, clădirile au su
ferit avarii datorită, mai ales, 
arborilor dezrădăcinați purtați 
de vintul foarte puternic rn 
toate direcțiile. Linia ferată 
electrificată pe porțiunea Po- 
prad - Sztrobsko Pleso a fost 
avariată.

Agenția CTK menționează că 
pagubele materiale nu au fost 
incă evaluate.

Procesul 
locotenentului

FORT BENNING 
pres).

Calley
— . . 5 (Agei-
ln cadrul dezbateri

lor in procesul intentat loco
tenentului William Celley sub 
acuzația da masacrarea la 16 
martie 1968 a populației civi
le din localitatea sud-vietna- 
mezâ Song My de către plu
tonul aflat sub comanda sa, 
martorii acuzării au continuat 
depozițiile din care se degajă 
proporțiile acestor atrocități. 
Alan Boice, fost caporal in 
plutonul lui Calley, a relatat 
că se afla in apropiere de 
comandantul plutonului cind 
soldatul Paul Meadlo i-a ra
portat acestuia că a descope
rit intr-o tranșee din marginea 
de est a satului un grup de 
aoroximativ 30 de civili care 
se refugiaseră acolo. Cei do« 
au discutat citeva minute, du
pă care Meadlo s-a deplasat 
in direcția tranșeei asupra că
reia a tras in plin, 
mărturisit că mai tirziu 
dus el însuși la 
constatat că nici unul din ci
vilii aflați acolo nu mai era 
in viață.

Paul Meadlo a refuzat să 
depună mărturie, precizind că 
acționează astfel la indicația 
avocatului său.

După cum se știe, Meadlo 
a declarat în urmă cu un an, 
in cadrul unui interviu televi
zat, că din ordinul lui Calley si 
imoreunn cu acesta a asasi
nat peste 50 de civili din Song 
My.

Potrivit actului de acuzare, 
locotenentul Calley este învi
novățit de a fi asasinat direct 
sau a fi ordonat împușcarea 
unui număr de cel puțin 102 
civili sud-vietnamezi din Song 
My.

Boice a 
s-a 

tranșee și a

Ultimele ȘTIRI SPORTIVE
—

• Turneul internațional fe
minin de handbal dc la Ruda 
Slensk (Polonia) a fost cîștigat 
de formația poloneză Gornik 
Sosnic.

©. La Dublin, în „Cupa ligii 
europene" la tenis de masă, 
Irlanda a învins cu scorul de 
4—3 echipa Danemarcei. Intîl- 
nirea a programat și partide 
de simplu feminin, precum și 
de dublu mixt.

Numeroși spectatori au 
urmărit la Roma întîlnirea in
ternațională feminină dc gim
nastică dintre echipele Italiei 
și Angliei. Gimnastele italience 
au obținut victoria cu scorul 
de 177,15—169,40 puncte.

sporturilor dc 
la Floreasca se va disputa as- 

internațională 
echipa

• In sala

tăzi întîlnirea
de gimnastică dintre 
Dinamo București și selecțio-

nata clubului Dinamo din
U.R.S.S. întîlnirea începe la 
ora 17.

au terminat învingători cu 
scorul de 4—2 (0—0, 4—0, 0—2).

Boxerul italian de origi
ne argentineană, Carlos Duran, 
este noul campion al Europei 
la cat. mijlocie. In gala dispu
tată vineri seara la Roma, 
l-a învins la puncte, după 
reprize, pe fostul deținător 
centurii danezul Tom Bog.

el 
15 
al

•. La Boeblingen, selecțio
nata de tenis de masă a R.F. 
a Germaniei a învins cu 5—2 
echipa Coreei de sud. La fe
minin, oaspetele au întrecut cu 
5—0 echipa vest-germană.

©. La Praga, selecționatele 
de hochei pe gheață ale Ceho
slovaciei și Suediej au 
celor peste 10 000 de 
tori prezenți în tribune un joc 
spectaculos de o bună valoare 
tehnică, Hocheiștii cehoslovaci

oferit 
specta-

cam- 
r„........  ....... r___ ... volei
masculin, la Istanbul s-au în- 
tîlnit echipele S.T.T. Istanbul și 
Zetor Brno. Voleibaliștii ceho-j 
slovaci au obținut victoria cu 
scorul de 3—0.

•< In cadrul „Cupei 
pionilor europeni" la

©. Turneul internațional 
masculin de handbal de la 
Saint Maur a fost cîștigat de 
echipa Slavia Sofia. In finală, 
handbaliștii bulgari au învins 
cu scorul de 12—9 (6—5) echi
pa Stella Sport (Franța).

© In cadrul emisiunii 
„Sport și muzică", stațiile 
noastre de radio vor transmi
te astăzi aspecte de la toate 
meciurile etapei campionatului 
cat. A <le fotbal. Transmisia 
va începe în jurul orei 13,55 
pe programul I.

(Agerpres)
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