
TRĂIASCĂ REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA Ii

REDACȚIA
ȘI ADMINISTRAȚIA 

ZIARULUI
Petroșani, strada Republicii nr. 90

Telefoane: redactor șef — 16 38;
redactor șef adjunct și secretariat de 
redacție — 1662 ; secțiile ziarulyi prin 
centrală — 1220 (1221); viata de partid 
— interior 7! ; social — interior 74 ; 
economică — interior 32 ; cultură—învă- 
țămint — interior 41 ; administrație — 
interior «8 ; prin Centrala cărbunelui — 
269. După ora 16, telefon de serviciu — 
1663.

GHEORGHE TOMOZEI

E albia solemnă — păminiului acesta 
in care-au fost scăldați strămoșii, larii 
penații vetrelor și pururea celesta 
coroană a teilor de taină tutelarii.
E-o curgere de soare printre pietre 
ce-au fost cîndva rotule, coaste, tibii 
înconjurînd cu trupul lor, cenușile din vetre, 
ducînd in matca lor stele amfibii.

\_________________

E locul sfint. cu aura-n adîncuri 
ființă rădăcinilor de grîuri.
Alături de strămoși, noi n-am fost singuri 
nici mersul nu ne-a fost prin miluri.
E dreaptă și curată ora mare 
in care noi ne-am plămădit vecia 
și numele ți-am dat, de tandră tulburare, 
tu, mioriță laie, România...

______________________________________ /

--------REPERE---------
pe axa progresului

Din totdeauna, Valea .Jiului 
a păstrat o rezonanță aparte 
in memoria și sentimentele 
oamenilor care au cunoscut-o, 
nu numai mulțumită farmecu
lui inedit al acestui colț de 
țară. înlănțuit de briul mun
ților Paring, Retezat, Vilcăn 
și Șurian, cu crestele lor albite 
înfipte în azurul cerului. A- 
cest leagăn al mineritului 
carbonifer românesc, mustind 
în adîncuri de bogăția „dia
mantului negru", aceste pla
iuri mioritice păstrătoare cu 
venerație a portului și graiu
lui străbunilor daci, a tradi
țiilor hărniciei minerești și 
de luptă revoluționară a mun
citorimii proletare — Valea 
Jiului — își are nu numai le
gendele lui pasionante din în
depărtatele timpuri ale mfiiT- 
pării primelor vetre omenești 
pe aceste meleaguri. Valea Ji

ului își are și poezia ei. o 
poezie a vieții noi, care pul
sează cu inegalabilă energie 
in acești ani luminoși ai so
cialismului.

Colțul acesta de Republică 
socialistă, „cu oameni și căr
bune” cum o numea cîndva 
Gco Bogza, n-a cunoscut nici- 
cind. în lunga lui existență e- 
conomică și socială, un ritm 
de viață mai trepidant, o zvic- 
nire spre prosperitate mai pu
ternică deeît acum. Această 
inimă industrială pulsează în 
ritm trepidant in trupul patri
ei, revărsînd fluvii de energie 
spre cele patru zări ale țârii. 
Pentru a sugera ce înseamnă 
aceste fluvii de energie pentru 
economia națională să re
curgem la ajutorul cifrelor. 
Cit de impresionant e graiul 
cifrelor! Datorită dezvoltării 
și modernizării necontenite a

minelor existente și deschide
rii a altora noi, producția de 
cărbune brut a cunoscut o 
creștere continuă — de la 5,7 
milioane în 1965 la 7,81 mi
lioane tone în anul de față, 
ceea ce reprezintă o creștere 
de 37,5 la sută. Dai- milim ne- 
1c de tone de cărbune i.și au 
ca tovarășe de drum spre u- 
zinele si fabricile patriei mi
lioanele și miliardele de kWh 
energie electrică pulsate în sis
temul energetic național de 
termocentrala de la Paroșeni. 
In municipiul Petroșani se 
produce 2,15 miliarde kWh e- 
nergic electrică, adică de 2.18 
ori mai mult deeît au produs 
toate termocentralele țării in 
anul 1938, această producție 
reprezentind 6.14 la sută din

1. bălan
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TRAIAN BLAJ 
prim-viccpreșcdinte al Comitetului executiv 
al Consiliului popular municipal Petroșani

unei continue modernizări

nvățămîntul

CONCERT FESTIV
Al UNOR FORMAȚII ARTISTICE 

ALE ARMATEI
Sala Palatului Republicii 

Socialiste România a găzduit, 
marți seara, o originală mani
festare artistică : concertul festiv 
o...,anizat cu prilejul împlinirii 
a 140 de ani de la înființarea 
primelor muzici militare româ
nești, precum și cu prilejul 
Zilei Republicii.

In aplauzele puternice ale 
spectatorilor, au luat loc in 
lojile oficiale tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Emil Bodnaraș,
Gheorghe Pană, Gheorghe
Rădulescu, Virgil Trofin Hie
Verdeț, Maxim Berghianu. 
Constantin Drăgan, Petre Lupu. 
Dumitru Popa, Dumitru Popes
cu. Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica. Vasile Vilcu, Ștefan 
Voitec, Iosif Banc. Petre Bla- 
jovici, Miron Constantinescu,

Mihai Dalca, Mihai Gere. Ion 
Iliescu, Ion Ioniță. Vasile Pa- 
tilineț, Ion Stănescu.

Au asistat membri ai C.C. 
al P.C.R., ai guvernului, perso
nalități ale vieții cultural-ar- 
tistice. generali și ofițeri su
periori. un numeros public.

Au luat parte, de asemenea, 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați la București, atașați 
militari și alți membri ai 
Corpului diplomatic.

I..a sfirșitul concertului, inter- 
prcților le-au fost oferite flori 
din partea conducerii de partid 
și de stat. '

O

Concertul a fost transmis do 
posturile noastre de radio și te
leviziune.

(Agerpres)

TOVARĂȘA DOLORES IBARRURI 
A PĂRĂSIT CAPITALA

Marți seara a părăsit Capita
la tovarășa Dolores Ibarruri, 
președintele Partidului Comu
nist din Spania, cure, la invita
ția Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a 
făcut o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, tovarășa Dolores 
Ibarruri a fost salutată de to

varășii Nicolae Ceaușescu, se
cretai general al Partidului 
Comunist Român, împreună cu 
soția. Elena Ceaușescu. Paul 
Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

(Agerpres)
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Poporul român sărbătorește astăzi, cu inima plină de 
bucuria marilor înfăptuiri, împlinirea a 23 de ani de la 
proclamarea Republicii, moment ce a consacrat realizarea 
năzuințelor sale de veacuri, de a fi singurul stăpin al des
tinelor sale.

in acest an, sărbătorirea Zilei Republicii are o semni
ficație deosebită; ea coincide cu încheierea bilanțului rodnic 
al unui cincinal care deschide noi perspective pentru dez
voltarea și afirmarea din plin a națiunii noastre socialiste.

In cei 23 de ani care s-au scurs de la abolirea monar
hici și proclamarea Republicii, poporul român, condus de 
partidul comuniștilor, a ridicat țara pe culmi fără prece
dent. demonstrind cu prisosință adevărul de necontestat 
că socialismul este creația conștientă a maselor. Tabloul 
societății românești contemporane poartă amprenta mari
lor victorii care dovedesc justețea politicii Partidului Co
munist Român, caracterul său științific, adine ancorat in 
realitățile țării noastre, nemărginita forță de dăruire a 
comuniștilor, a întregului popor, in lupta pentru bunăstare 
și fericire.

In strinsă unire și înfrățire, iuți oamenii muncii — 
români, maghiari, germani și de alte naționalități — au 
dobindit, sub conducerea încercatului nostru partid, ase
menea biruințe care ne îndreptățesc să afirmăm că România 
a progresat in decursul unui sfert de veac cil intr-o în
treagă epocă istorică. Acest avint continuu își are originea 
in victoria și consolidarea relațiilor de producție socialiste, 
in făurirea economiei socialiste unitare, ale cărei pulsații 
viguroase își au sursa in proprietatea socialista asupra 
mijloacelor de producție, in conducerea planificată a eco
nomici naționale. Bilanțul bogat de înfăptuiri ale poporului 
nostru constituie, totodată, o materializare a eficienței mă
surilor luate de partid pentru continuarea procesului de 
industrializare socialistă a țării, baza dezvoltării tuturor 
ramurilor economici, a creșterii nivelului de trai, a conso 
liclării independenței și suveranității naționale.

Pe fundalul acestei dezvoltări multilaterale s-au des
chis căi largi științei, invățămîntului, culturii și artei, de
mocratismului socialist permițînd atragerea tuturor membri
lor societății la rezolvarea treburilor de stat și obștești, la 
făuriră unității nezdruncinat > tuturor oameniloi
mun<4>

ICeali/m i.e „..luaiului cincinal au verificat incă o date 
valabilitatea liniei politice generale a partidului orientată 
spre creșterea și perfecționarea rapidă a forțelor de pro
ducție, îmbunătățirea organizării și funcționării întregului 
mecanism social-economic, propășirea sub toate aspectele 
a poporului si a patriei noastre socialiste. Ritmul susținui 
de creștere și modernizare a industriei, progresele in do
tarea tehnică și intensificarea producției agricole, dezvolta
rea tuturor celorlalte ramuri ale economiei, vastele investiții 
concretizate in numeroase noi capacități de producție și 
obiective social-culturale, cotele mai înalte atinse in dome
niul eficienței muncii sociale reflectă tendințele fundamen
tale care acționează in economia noastră naționala. Asupra 
desfășurării vieții economice a țarii in acest cincinal, s-au 
rf.-frint pozitiv, iar in anii care vin se vor resimți mai de
plin, măsurile de perfecționare a organizării, conducerii și 
planificării et uriomiei.

Educația, 
formele 

rea unui fond spiritual de 
excepțională importanță con
stituit din idealuri, capaci
tăți și virtuți care gaianteazâ 
înfăptuirea țelurilor social- 
culturale ale societății noas
tre socialiste. Invățămîntul, 
principalul realizator și coor
donator 
chemat 
prompt, fidel sensurile și rit
murile de dezvoltare cotidie
ne pentru a da țării oameni 
destoinici, multilateral pre
gătiți, cu un înalt nivel pro
fesional și cultural.

In ultimii ani. învâțămintul 
românesc a parcurs o etapă 
ascendentă pe calea moder
nizării, a apropierii ferme de 
necesitățile vitale ale societă
ții noastre. In sfera mult 
discutatei noțiuni de moder
nizare a invățămîntului inclu
dem alîl conținutul 
țelor transmise cit 
sul de predare și 
care trebuie să fie 
tc în concordanță cu ultimele

toale laturile 
sale, este creatoa- 

o

al educației, este 
să-și însușească

cunoștin- 
și proce- 
învăț-i-e, 
organiza-

date .și cuceriri ale cercetări
lor de specialitate. După cum 
s-a 
tră 
științifice acumulate 
mondial se dublează 
re 10—15 ani, fapt 
pune invățămîntului 
rea dc noi capitole 
ritatea disciplinelor 
ducerea în programele școla
re a unor evenimente și plu
suri din cadrul istoriei, cul
turii, artei pe plan mon Jiul 
și național.

Acest proces continuu 
primenire, de eliminare 
ceea ce este perimat a 
prins, cum era firesc, și 
vățămînlul de toate gradele 
și specialitățile din Valea 
Jiului.
prin importantele 
materiale oferite 
prin continua 
profesională 
contingent 
ce de care 
municipiul 
tâzi, de la 
lui Neag,

remarcat, în epoca noas- 
volumul cunoștinței o r

pe pl m 
in fiec.t- 
care im- 
adăuga- 

la majo
și intro-

rale, șase licee, 
unul de 
grupuri 
o școală 
și arte 
populară 
sportivă

dintre care 
specialitate, doua 

școlare profesionale, 
generală de 
plastice, o 
de artă, o 

ele. Numai

de 
a 

cu- 
în-

specialitățile din 
Faptul a fost posibil 

investiții 
de partid, 

perfection ire 
a numerosului 

de cadre didacti- 
dispun școlile dm 
nostru. Avem as- 
Cimpa la Cimpu 
25 dc școli gene-

muzică 
școală 
școală 

în ulii- 
mii ani s-au ridicat o școală 
nouă la Bărbăteni, două li<ee 
cu cite 20 dc săli de 
Vulcan și Petroșani, 
supraetajată o școală 
lă din Vulcan, s-au 
Casa de copii din Uricani și 
Casa pionierilor din Vulcan 
a beneficiat de reparații ca
pitale școala generală din 
Banița ș.a.m.d. In cincinalul 
care se încheie acum, în\â- 
țămîntului din Valea Jiului 
i-a fost pusă la dispoziție 
suma de 37 milioane lei. 
Cifru aceasta grăiește de la 
sine despre investițiile mate
riale fără precedent pe c 
ie-a făcut partidul

Prof. P.
Prof. C.

clasă la 
a fost 
genera- 
deschis

pentru .

MĂRCI 
PAȘI l

(Continuare m pag. a 3-a)
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pentru colectivul de 
muncă, vrednic și 
capabil de presti
gioase și durabile '
performanțe, al

minei Lupeni, promovarea cu 
sirguință și pricepere a noului 
in extracția dc cărbune, com
plexa și intensiva mecanizare 
a operațiilor grele din subte
ran, preocuparea permanentă 
în scopul concentrării produc
ției și al organizării superioa
re a punctelor dc lucru con
stituie principalele virtuți cure 
i sc pot atribui. Ele explică 
elocvent frumoasele realizări 
obținute la ' Lupeni in acest 
an de încununare a cincinalu
lui care se încheie. Dintr-o dis
cuție purtată re ent cu cițiva 
factori responsabili de bunul 
mers al proceselor tehnologice 
dc la cea mai mure exploatare 
miniera din bazin, am tras con
cluzia că atenția susținută .- 
cordatâ modernizării, ridicai ii 
consistente a nivelului tehnic 
a! producției a constituit cata
lizatorul eforturilor colectivu
lui, pîrghia succeselor repurta 
te in ultimul timp. Am dori 
să mai remarcăm incă două 
..Tribute definitorii pentru nu
cleul puternic de mineri, in

gineri și tehnicieni de la min i 
Lupeni : atestarea continuă a 
unui interes sporit în vede
rea creării viitoarei linii de 
front de unde se va extrage 
„recolta" in cincinalul care 
vine (peste 2 km în plus s-a 
reali at in 1970 la pregătiri și 
deschideri !...) și aportul sim-

mai introdus o combină 2 K-52 
pe stratul 3, blocul V. In tri
mestrul II 1971 se preconizea
ză introducerea a încă unei 
combine in stratul V, blocul 
II și se întreprind pregătiri 
febrile pentru introducerea de 
cadre pășitoare pe stratul M, 
blocul VI, undo se va aplica

Un semn de
DISTINCȚIE

țit din plin in direcția perma
nentizării cadrelor dc munci
tori, a specializării lor pe ope
rații, a cîștigârii deprinderii 
necesare mînuirii utilajelor 
moderne din dotare. Căci tre
buie să arătăm că in acest an 
s-a lucrai la fronturile abata
jelor in medie cu patru com
bine și un plug de cărbune. 
De vreo două săptămini s a

transportul cu benzi și unde se 
spera obținerea unor veritabi
le recorduri în ceea- ce pri' cș- 
crcșterea vitezelor dc arma
re și a productivității mur. ii. 
Sini concludente dovezi ale în
frățirii colectivului mineresc a! 
Lupcniului cu tehnica modernă

Traian MELLER

(Continuate in pag. a 3-a)
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(Continuare în pag. a 3-a) Paralelism dc siluete semețe : ale blocurilor Vulcanului în creștere și ale munților înzăpeziți din preajmă



Steacful roșu MIERCURI 30 DECEMBRIE 1970

Așadar. un n<-u cincinal ! O nouă etapă \ a înscrie 
pe drumul asiendenf. marcat pină astăzi di succese lizi
bile; o nouă etapă prefigurată pe axa progresului con
tinuu. barată pe o • •• neriență s didă din care s au născut 
maturitatea in gindire. (.impotenta in organizare, pertec- 
l 'ii . -■ a in execuție, o . >m parcurge inccpind din pri
mul an al deceniului opt Bilanțul succeselor înregistrate 
in etapele pr. . edent.. care au r>. structurai peisajul indus
trial al întregii țări este, prin xalorilc ce le cumulează, o 
certă garanție a succeselor de luiine. a progresului la care 
s-a înscris și municipiul minerilor, cu o cotă de partici
pare sporită an de an.

Dar, pe ce se bazează anii ipația noastră? Acum, la ora 
comparațiilor, ca să ilustrăm perspectivele ce le deschide 
r ml cincinal, recurgem la dojj cifre suficient de grăitoare 
de care ne slujim in argumentarea optimismului mani
festat iu bună șliintă

Prima cifră — .28 MILIARDE LII — ne vorbește
dcspie un impresionant volum de funduri alocat pentru 
dezvoltarea municipiului in cincinalul care se încheie 
mîine Prin puținele clișee cuprinse în această pagină am 
încercat să punctăm, simbolic. < uleie pe taie se sprijină 
ani’ aja noastră

Și a.cim, n a de a <! na cifră: 4.2:1 MILI ARUL LEI. 
S; ■ : cj aproape 3” la sulă, cnhimul de incestițîî alocat 
peniru elapa 1 :.>71—1‘.'75 ia as.gura. neind dos. conti'v^rea 
ascendentă a succeselor u înscrie in cronica anilor care 
urmează noi i înlururi de Lri. noi valențe alv bunăstării 
materiale si spirituale a oamenilor muncii

i

©QQ

tuie in primul rind OMUL. Dragostea pe care partidul și

statul nostru o poartă tinerelor mlădițe ale României so

cialiste, condițiile ireale de a trăi o copilărie fericită se în

scriu printre primele dotezi ale nețărmuritei griji purtate

i

Viitor de aur țara noastră are ! Acest viitor il consti-

Impunătoare la suprafață, impresionante prin dotă
rile toi mai muierile din subteran, exploatările miniere 
înregistrează o vertiginoasă dinamică. Modernizările 
luate in ultimii ani pentru creșterea capacităților 
ductie și îmbunătățirea condițiilor de muncă in 
și-au lăsat amprenta atit asupra minelor recent 
— Dilja, Paroșeni, Bărbăteiii, Livezeni — cit și a 
trate in tradiție — Lunea. Vulcan, Pctrila, Uricani 
drept urmare sporirea producției extrase, obținerea 
randamente superioare in abataje. Pe aceeași linie 
țiile alocate dezvoltării in continuare a industriei 
vor asigura.......... — ----- .... .. . _
3(1 la sută, contribuind nemijlocit la creșterea substanțiala 
a câștigului mediu lunar al muncitorilor mineri.

efec- 
de pro 

subteran 
deschise 

celor in- 
— avind 

unor 
inc esti- 

dezvoltării in continuare a industriei miniere 
in noul cincinal, o sporire a producției cil peste

Rtțeaua comercială a municipiului a cunos-

cut o reală îmbogățire prin construirea moder

nelor complexe de magazine. In decurs de cinci

ani volumul de mărfuri vindut populației

cincinalului, peste 3,60 miliarde Iei.

3K • -.*• \ . ■ • ' •• • - •- fc I

Modernizări utile s au făcut și în activitatea 
telecomunicații și transporturi prin con

struirea. in Petroșani, a noului sediu al P.T.T. 
ca si prin introducerea sistemului dispecer- 
aut’imat in stațiile Petroșani și Live-
zeni.

J I tiv

A .4/
1 *

I n edificiu impunător, un lăcaș modern al culturii și 
artei a fost inaugurat incă din primele luni ale etapei 
1966—1970 : CASA DE CULTURA DIN PETROȘANI. El se 
adaugă numeroaselor amenajări și dotări pentru ridicarea 
bazei materiale a culturii de masă spre cote lot mai inalte, 
strădanii punctate, la sfirșitul etapei, cu un nou ediliciu : 
CASA DE CULTURA DIN ORAȘUL URIC A NT, care în
tregește, simbolic, in acest sens prevederile unui cincinal.

Pagină realizată de :

MUSTAȚA

Ll( TU

omului.

Celor 4 școli de cultură generală carora li s-au adau- 
uat in acest ultim an Liceul din Petroșani, construite in 
cincinalul ltlfiti—D>7u, li se vor adăuga, in etapa următoare, 
încă 68 săli de clasă ca de altfel și importante amenajări 
și dotări pentru îmbogățirea laboratoarelor școlilor existente.

Toate acestea sint doar citeva din editiciile și obiec
tivele născute sub inseinnele uiumului cincinal. Lor li se 
\or adăuga noi și noi construcții, noi amenajări menite 
să contribuie la dezvoltarea tot armonioasa a muni
cipiului minerilor.

Pe linia valorificării superioare a cărbunelui, clapa 1971—1975 ia aduce extinderea modernizării 
aceasta. cn»'-’-» nroductie a ^reparațiilor de cărbune de la Lupem șt Pctrila. lată deci ca, după ce
în peisajul

supuse

resterea capacității de producție a preparațiilor de cărbune de la Lupem și Pctrila. 
industrial al Văii Jiului au apărut la Coroești o nouă preparație și o labrică de brichete, alte unități 
unor radicale transformări pentru continua înnobilare a cărbunelui.

HltltH
- îf’np
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Poporul român dispun, astăzi dc lot ceea ce i-4t ne- 
lesar pentru a-și desfășura lari; forțele creatoare, pentru 
R pune in mișcare toate posibilitățile pentru desăvârșirea 
edificiului noii societăți. In prezent. întreaga țară se pre
gătește sâ dea viață obiectivelor noului plan cincinal in 
concordanță ui liotârîrile celui de-al X-lea Congres al 
F.C.K.. care a tra-ît gr« uramul de înflorire multilaterală 

patriei noastre
Participarea entuziasta, plinii de abnegație <. clasei 

muncitoare, țărănimii, intelectualității, a tuturor oamenilor 
muncii la opera de înălțare a edificiului socialismului pe 
1 ămintul României oglindește încrederea deplină și adeziu
nea fermă a poporului la întreaga politică internă si ex
ternă a partidului și statului nostru.

La a 23-a aniversare, oamenii muncii din întreprinde
rile economice ale Văii Jiului, animali de aceeași fermă 
dorința de a-și aduce cit mai substanțial aportul la opera 
de dezvoltare multilaterală a patriei noastre dragi rapor
tează îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan, dind 
economiei importante cantități de produse. După date pre
liminare, producția globală a municipiului nostru a cres
cut in actualul cincinal de la 1,68 miliarde lei in 1965 la 
2.27 miliarde lei in 1970, ceea ce reprezintă o creștere de 
34.78 la sută, ritmul mediu anual fiind dc 5,36 la sută. 
Toate întreprinderile industriale ale Văii Jiului au înre
gistrat creșteri la indicatorul producției globale. Important 
de relevat e faptul că 76,6 la sută din sporul producției 
industriale globale s-a realizat pe seama creșterii produc
tivității muncii. Concomitent a crescut și fondul de salarii 
cu peste 40 la sulă, ceea ce a permis ca salariul mediu să 
înregistreze un spor de la 1 497 lei la 1 936 lei pe salariat. 
/Aceleași sentimente de mindrie le nutresc și muncitorii 
constructori de pe șantiere care și-au realizat an de an 
sarcinile dind in folosință importante obiective industriale 
și social-eulturale. Pentru dezvoltarea armonioasă a mu
nicipiului, conducerea partidului și statului au alocat in 
cincinalul actual un volum de investiții in valoare de 3,28 
miliarde le- din care 1.94 miliarde Iei pentru construcții 
montaj.

Cu rezultate bune își încheie activitatea si întreprin
derile și unitățile prestatoare și de deservire, de aprovizio
nare a populației care, au reușit să satisfacă din ce în ce 
mai bine cerințele mereu sporite ale populației. Demn de 
relevat e faptul că in cincinalul ce-l încheiem unitățile co
merciale cu amănuntul au desfăcut populației mărfuri in 
valoare de 3,61 miliarde Iei. creșterea in 1970 fii <1 de 21.82 
la sulă față de 1965

La progresul multilateral pe care l-a cunoscut valea 
Jiului in anii construcției socialiste un aport prețios l-au 
adus consiliile populare, organe locale ale puterii de stat. 
Consiliile populare, avind drept călăuză principiile demo
crației socialiste, au asigurat participarea nemijlocită a tu
turor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, la re
zolvarea treburilor de stat și obștești. In jurul organelor 
reprezentative ale poporului au fost strîns grupate, an de 
an, masele largi ale cetățenilor de toate vârstele și ocupa
țiile intr-un dialog cetățenesc permanent, avind ca obiectiv 
gospodărirea și înfrumusețarea localităților, ridicarea stan
dardului de viață al populației : La Uricani ca și la Pe- 
fnla. in Lupeni, Vulcan sau Petroșani, in comunele aparți
nătoare municipiului, consiliile populare, avind sprijinul 
permanent al deputaților aleși de mase, au colaborat fruc
tuos în cadrul Frontului Unității Socialiste cu organizațiile 
<lc masă și obștești, mobilizând cetățenii la transpunerea in 
fapte a directivelor partidului. Ia dezvoltarea economică și 
social-culturală a localităților miniere la înnobilarea con
tinuă a pe sajului urbanistic a) Văii Jiului.

Cincinalul ce se încheie a lost, totodată, plin de în
vățăminte dm care trebuie sa tragem concluzii pentru acti
vitatea de viitor, pentru realizarea marilor obiective ale 
noului cincinal. In mod deosebit, trebuie să avem in ve
dere neajunsurile și deficiențele din munca noastră — ce 
trebuie să facem pentru ca ele să nu se mai repete, să ri
dicăm întreaga noastră activitate la nivelul sarcinilor și 
exigențelor actuale.

In cuvântarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, ținută 
la Plenara C.C. al P.t'R. din 16 decembrie 1970 au fosl 
subliniate criteriile de bază care trebuie să ne călăuzească 
pentru perfecționarea in continuare a conducerii, organi
zării și planificării vieții economice, astfel ca sarcinile sta
bilite in planul și bugetul de stat pe anul 1971 să fie rea
lizate și depășite. In lumina acestor indicații și a celor 
desprinse din lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale 
din 17—18 decembrie 1970, in care s-au dezbătui și apro
bat cele două legi pentru adoptarea planului de stat al 
economiei naționale și a bugetului de stat pe anul 1971 va 
trebui să acordăm o mai mare atenție valorificării tuturor 
capacităților de producție, a resurselor interne de materii 
prime și materiale, de a căror mai bună utilizare vor de
pinde rezultatele noastre atit în primul an cit și in întregul 
cincinal. Este necesar, de asemenea, sâ luăm măsuri care 
să ducă la intărirea ordinei și disciplinei in toate unită
țile noastre economice, de investiții, prestații și aprovizio
nare, la creșterea spiritului de răspundere și combativi
tate fală de neajunsuri. Trebuie să lichidăm fenomenele 
de birocratism și formalism care se mai manifestă in acti
vitatea unor cadre din aparatul economic și de stat. Pro
blemele trebuie rezolvate nu prin intermediul hirtiilor, ci 
prin contactul viu. nemijlocit cu oamenii muncii, prin re
zolvarea operativă a sesizărilor și propunerilor pe care Ie 
fac. in strictă conformitate cu legalitatea socialistă.

Sarcinile actuale, nivelul de dezvoltare la care s-a 
ajuns sini dc așa natură, incit pentru a le putea face față 
trebuie să renunțăm loial la linele metode și procedee de 
muncă învechite și să le înlocuim cu un stil viu, eficient 
corespunzător etapei pe care o trăim. O preocupare și o 
grijă sporită trebuie să acordăm aprovizionării in bune 
tondițiuni a populației astfel ca toți oamenii muncii din 
municipiul nostru să se bucure din plin de rezultatele 
muncii lor.

însuflețiți de grija părintească ce ne-o poartă condu
cerea partidului și statului nostru, sintem convinși că noul 
an in care vom intra ne va aduce noi bucurii și no; suc
cese in ridicarea nivelului de viață și de cultură al poporu
lui nostru, in înflorirea și ridicarea prestigiului in lume a 
patriei noastre dragi.

Lu peni

NVAȚAMINTUL
pe calea

(Urmare din

«sigura condiții 
învățătură .și de 
lor de școlar; și elevi precum 
și dascălilor lor din munici
piul nusiiu. In fiecare școală 
au fost create laboratoare 
moderne, ateliere bine dota
te. spații de destindere șt 
recreere și in această ordine 
de idei e de ajuns să mențio
năm modernele laboratoare 
dc lingvistică și științele nă
imii dc la liceele din Vulcan 
și respectiv, Petroșani, ateli
erele celor două grupuri șco
lare profesionale. precum 
și a celor de la școlile gene
rale nr. 2 și 3 Lupeni, Casa 
copilului Uricani, bazele spor
tive dc la școala sportivă Pe
troșani. grupul școlar minier 
din Lupeni ș.a. Numai in 
ultimul timp atelierele școla
re au fost dotate cu aparate, 
mașini, unelte in valoare de 
15(i mii lei. Pe lingă fiecare 
scoală funcționează nenumă
rate cercuri pe materii ș: 
formații artistice școlare. l:e- 
zultate deosebite au obținui 
cercul micilor mineri dc ia 
Școala nr. 1 Petrila, cercul 
dc carturi de la Școala gene
rală nr. 2 din Lonea, cercul 
mieilor natnralișli de la Școa
la generală nr. 1 Petroșani,

oplime de 
muncă mii-

Ministerul Invățăminlului a 
acordai recent 76 premii pen 
tru cele 
(rări dc 
realizate 
tic din
țămint superior in 
Totodată au fost 
26 manuale universitare

mai valoroase lu- 
cercetarc științifică 

de personalul clidac- 
instituțiile de învă- 

anul 1968. 
premiale 

de

unei continue

ba- 
us-

cercurile muzeistice dc la șco
lile generale nr. 5 și nr. 6 din 
Petroșani și multe altele.

Beneficiind de o solidă 
ză materială, dc unelte,
tensile, materiale didactice 
variate, potrivite, învățămîn
tul din Valea Jiului are toa
te premisele necesare moder
nizării sale de structură și de 
ansamblu. Nu trebuie să 
supraevaluăm insă însemnă
tatea mijloacelor tehnice, ca 
fiind -singurele elemente de
finitorii ale invățăminlului 
modernizat. Am ignora în 
acest caz rolul educatorului 
care deține o poziție esen
țială in renovarea școlii In 
conducerea și desfășurarea 
procesului de invățămînt e- 
ducatorii din Valea Jiului ac
ționează în mod simultan și 
obligatoriu asupra propriei 
lor mentalități și asupra men
talității elevilor și a părinți
lor. l.a acest capitol au dove
dit pasiune, tragere de inimă, 
seriozitate cadre didactice 
numeroase. Unii profesori au 
dai dovadă de ingeniozitate 
și preocupare pe linia moder
nizării materialului didactic 
însuși. Ne gîndim în primul 
rînd la prof. Mihai Nicuiescu 
de la Lonea care a realiz it

o seamă de tubele electrice de 
verificare și control pentru 
aritmetică și matematică și 
lucrează acum Ja alte proiec
te mai îndrăznețe, mai efi
ciente.

Ani enumerat evident, su
mar doar citeva din trăsătu
rile procesului de moderniza
re a învățâmîntului din 'Ja
lea Jiului. Nu trebuie să ui
tăm însă că acest pieces eJe 
continuu, el aprofundindu-se 
în cincinalul care va debuta 
in primele zile ale lui ianua
rie viitor. In acest cincinal, 
în Valea Jiului se vor con
strui aproximativ' 70 de noi 
saJi de clasă, vor intra in re
parații capitale școlile gene
rale nr. 2 Lonea, și nr. 4 Pe
troșani, va fi dat în folosință 
noul local al Liceului indus
trial din Petroșani, se 
efectua periodic reparații 
rente la toate școlile, voi 
noi materiale didactice
multe școli vor beneficia de 
aportul a noi cadre didactice 
cu studii superioare. Toate 
acestea creează o perspectivă 
luminoasă asupra pașilor pe 
care învățămîntul din muni
cipiul Petroșani îi va par
curge pe linia apropierii de 
imperativele tot mai exigen
te ale vieții noi. efervescente 
din patria noastră.

vor
cu-
sjsi
%tr

înalt nivel științific. Printre 
autorii premiați figurează 
multe cadre didactice tinere. 
Lucrările premiate continuă 
tradiția școlii superioare ro
mânești abordind totodată 
domenii noi și de actuali
tate pentru dezvoltarea eco
nomică și culturală. Cercelă-

rile distinse cu premiul Mi
nisterului Învățâmîntului aduc 
contribuții importante teoreti
ce și aplicative in domeniile 
matematicii, fizicii, chimici, 
geologici și geografiei știin
țelor tehnice, agronomice, 
medicale și ale științelor so
ciale și politice.

(Agerpres)

A

ftj tabere, pe terenurile de

Clipele de vacantă se scurg 
vertiginos. Intr-o continuă și 
stenică sete de aer, de între
ceri, de consumare a unor e- 
nergii fizice lăsate pe planul 
al doilea in timpul zilelor de 

cu 
ter- 
, be
ri in 

adaptat 
programul de viață in 

cu numeroasele aclivi- 
imaginate și 
ei. Despre

.școală se scurg. Incepînd 
cei mai mici școlari, și 
minînd cu studenții, toii 
ncficiarii" învățâmîntului 
Valea Jiului și-au 
acum 
ritm 
tăti de vacanță, 
realizate pentru 
carnavalurile, concursurile pi
onierești de șah, tenis de ma
să, handbal, cor, recitări etc., 
despre orașele copiilor, des
chise cu citeva zile în 
în toate localitățile 
din Valea Jiului, 
momentul potrivit, 
minți în rândurile

pricepuți i-au pus la curent 
cu numeroase probleme oare 
țin dc activitatea lor pe linia 
sporturilor dc iarnă. Preșe
dinții asociațiilor sportive de 
la liceele 
în același 
ianuarie, 
Sâcelc, în

teoretice, 
scop. între 1 
la tabăra de 

timp ce citeva

participă
2--10 

la 
z^eci

Jurnal de
scoli

sâ asculte o conferin- 
danseze sau să răsfo- 

ziare și reviste. S-au 
aceste zile

vizor, 
ță, să 
iască 
luat măsuri ca in 
bibliotecile școlare să stea la 
dispoziția pasionalilor de 
lectură, oferindu-le cele mai 
noi .și mai interesante apari
ții editoriale.

vacanță

REPERE
PE AXA PROGRESULUI

(Urmare din pag i)

urmă 
urbane 

am scris la 
Vom a- 

următoaie 
citeva preocupări de vacan
ță ale elevilor de la liceele 
și școlile profesionale clin 
municipiu.

Președinții asociațiilor spor
tive din școlile profesionale 
s-au aflat, în perioada 21—30 
decembrie, in tabere la Sina
ia și Brașov, unde instructori

de elevi de la licee și 
profesionale clin municipiu se 

-10 ian oa
la Balei i.

excursii, 
29 decern- 

vi zi tarea 
cu nume- 

indus-

recreează, intre 3— 
ric, la tabăra de 
Pentru amatorii de 
în zilele de 27, 28. 
brie s-a organizat 
orașului Timișoara, 
roasele sale obiective 
triale și culturale.

In zilele vacanței, pe lingă 
fiecare liceu și școală profe
sională s-au deschis cluburi 
ale elevilor unde cei care nu 
au plecai in tabere, excursii 
etc. au posibilitatea să joace 
tenis de masă și șah, să as
culte muzică la plăci, să vi
zioneze un program la leie-

Nici concursurile sportive 
nu lipsesc. Se vor desfășura 
competiții la nivelul tuturor 
liceelor și .școlilor profesiona
le, intre care amintim etapa 
1 din cadrul concursului dotat 
cu trofeul ..Săniuța de aigint” 
(27 decembrie — 10 ianuarie) 
apoi fazele 
dețeană și
Brașov) ale aceluiași concurs. 
\nu) trecut, un băiat și 

f ilă din Valeu Jiului au 
ținut rezultate bune la 
pe țară a „Săniuței de 
gini”, fapt care obligă 
parlicipanții din 
realizarea unor
• el puțin asemănătoare. Vor

municipală, ju- 
republicană (la

o
ob- 

faz i 
ar
pe 

acest ari la 
performanțe

„Pițărăii" — obicei tradițional de iarnă pe meleagurile jîene

miniere 6 840 
complexe 

dc cultură 
pentru nc- 
in funcți-

create, lărgirea și moderniza
rea multora din cele' vechi, 

industriale 
ea a unui 
lot mai ina 

activității

de energiea totală
a țării. ,

oltarea pe orizontală 
suprafață și 
în adîncu! r 
transfomiăr 
ce au loc

c-producț 
letlricâ

De; 
verticală. Ia
sute de metri 
m ior. înnoirile 
și împlinirile 
vața economică șî soc ..lă
Văii Jiului se succed cu ;it: 
repeziciune incit ai imprei 
că timpul însuși s-a oprit 
loc să privească. De la un c 
păi la altul — in toți ui 
1 •epublic’i, in toate perioach 
d naniice ale cincinalelor 
ha inul nostru carbonifer a 
lest un vast șantier: nu răsă
rit ea in basme impunătoare 
obiective industriale, orașe și 
cartiere noi de blocuri cochete 
și confortabile, școli și spitale, 
magazine comerciale etc. — o 
uriașă .și minunată salbă dc 
edificii social culturale ce con
feră localităților miniere o 
inlățișarc modernă, plină dc- 
lumină și optimism, demnă dc 
epoca socialismului pe care o 
trăim. Și iar facem apel la ci- 
f e pentru .i argumenta afir
mațiile. In actualul cincinal, 
prin grija partidului s-au con
struit și dat in folosință in o-

rașele noastre 
ile apartamente, 3 
comerciale, 4 școli 
generală, 4 cămine 
familiști; sau pus
unc in municipiu 42 dc obie
ctive industriale pentru dez
voltarea economiei sale in 
continuare, intre care mari u- 

mina 
cărbu- 

de brichete 
Fabrica de 
din Vulcan.

intre care
Ti ’. : de pi Iu -tie . 
li rbălcni. Fr-ujaratia 
ne lui 
d c I a 
stilpi 
instalații dc extracție cu schip 
de la minele Lonea și \ninoa-

Fahrha 
Coroești, 

hidraulici

sa.
ve
i . litre. 7 ateliere electrome
canice ele. -te. Dacă acestora 
li se adaugă 7o km de dru
muri forestiere, treiereu la 
centralizarea elect rod in a mică 
a stațiilor C.F.R. Petroșani și 
Livezeni concomitent cu intro
ducerea sistemului dispecer 
care asigură comanda de la un 
singur post pentru ambele 
stații, cu inJo' ti;; ■ a tracțiunii 
cu aburi cu tracțiune Diesel, 
imaginea înnoirilor, a puterii 
economice mereu descinde e 
și mai evidenta, mai grăitoare. 
Noile capacități de producție

bhil
o iregislr.it o 
6 260 in 196;> 
u-iati in 1970)

pro- 
indusiriale a 
ace-a . incinal 

cu un rilni 
5.36 la sulă 
creștere pe 

sporirii productivilă': • 
fală

sută.
e cu

lâr.irea activ ității 
și cuprinderea in 
număr d( salariat’ 
re (pe am- m-
industriale s-a 
creștere ele a 2t 
la 28 400 de sala 
a t.eivl'is la o creștere a 
duet iei glob't’e 
municipiului in 
dc 34,78 la sută, 
mediu anual de 
și o pondere de 
seama 
muncii 
76.6 la

Dar
inventarieze 
tot ceea cc 
dezvoltarea 
lucru (sic* i 
poate spune cu precizie : 
lea Jiului se află la ora ma
rilor sale Împliniri iar istori
cele* hotărîri 
comuniștilor 
N-lea fac ca 
să fie și mai 
vor u.
tisfacția 
cărbunelui” și 
noastră patrie.

rie anul 1965 dc

neputință să se 
țoale împlinirile, 

in1 s-a realizat 
municipiului.- Un 

însă posibil și se
Va

ale partidului 
la Congresul al 
aceste împliniri 
mari in anii ce

na spre b icuna și sa 
oamenilor din „Țara 

din întreaga

In orașul copiilor din Petroșani — momente do recreere

sport,

avea, bineînțeles, loc'și con
cursuri de mai mică impor
tanță și amploare la disciph- 
nele schi, șah. tenis de masa, 
iar Liceul Lupeni va 
un concurs de 
masculin și feminin, 
licipaica jucătorilor 
toate liceele din Vale 
In partea a doua 
ței se va

zdui 
handbal, 
cu par- 
de la 

a Jiului, 
a vaean- 

desfășura „Cupa 
sefriicentenarului” la sanie, vo
lei, handbal și fotbal în sală, 
la care vor fi antrenați și e- 
Icvii din clasele a IX-a și a 
N-a de la școlile generale din 
Valea Jiului.

Vom încheia aceste rînduri 
amintind pregătirile ce se fac 
pentru organizarea revelioa- 
nelor elevilor. Devenite tra
dition Ic. a este inlîlniri ia 
cumpăna a doi uni se bucură 
de o participare numeroasă, 
antic nanlâ. Colegi și colege 
lin să petreacă împreună in
tr-o ambianță decentă. der bun 
gust și veselie aceste clipe 
urinihi-și ani mulți și succe
se la învățătură și compo1 ta
re.

C. P.

Efectul pozitiv al acordului global
Brigada condusă de expe

rimentatul miner Dionisie 
Bartha, dc la E. M. Live
zeni, repre/intă una dintre 

i bazinul 
acceptat 

acordului 
lăudabilă 
hotărirea

primele brigăzi din 
Văii Jiului care a 
sâ lucreze în baza ;
global. Inițiativa 
s-a întemeiat pe 
destoinicului colectiv dc a se

cu certitudine în 
dc execuție, de a a- 

chiar termenul dc 
în funcțiune a puțu- 

principal, la care lucrea- 
După două luni, se în- 

aici, rezul-

incadra 
graficul 
propia 
punere 
lui 
ză. 
regislrCa/ă deja, 
tale superioare celor p. 
denie. Astfel, față de o 
die de 28—30 m avan

cit 6C obținea pînâ acum, în 
luna noiembrie s-a 
te 33 m, iar în 
curent, cu citeva 
inie de încheierea 
cincinalului in 
rea brigăzii a
peste pragul celor 30 dc me
tri...

atins pes- 
deceinbrie 
zile ina- 
bilunf ului 

curs, inainla- 
trecul bine

UN SEMN DE DISTINCȚIE
(Urmare din pag. 1)

și efe tul acestei fericite a i- 
,-1-țc răzbate in sporirea neîn
cetată .i eficienței întregii acti
vități de producție. Ream um 
că la data onorării de către 
harnicul colectiv a sarcinilor 
de plan pe 1970, se raportau 
scăderea cu peste 30 de 'ei a 
cheltuielilor pe 1 000 lei pro-

duclie ma, fă și beneficii dc 
cea. i0 aiilieane... Se pare că, 
încheind anul curent cu cea. 
60 000 tone spor față de pre
vederile planului, deci cu o 
depășire dc 1.5 000 tone a an
gajamentului hiat în întrece
ri,) socialistă, colectivul de 
muncă dc aici își va vedea, 
probabil, Împlinită o arzătoa
re dorfliță : perpetuarea trudi

ției în deținerea consecutiva 
(penii u a treia oară in cinci
nalul 19i>(> -Î970 !) a drapelu
lui dc unitate fi mn, a pe r i- 
r.iurâ. I n semn de mare chs- 
lii vție, pe care oameni ca Va- 
sile Caila, Constantin 
L.,tn Solomon, Mihai
Lin Onuț, Martin Varga. V <sile 
Rusli, Nicolae Govra și .ilțu și 
alții îl merită pe de-u-ntregnl...

Pel .. 
Bl i,

§
$

20.20

$ MII. RCURl 30 DECEMBRIE

18,(10 Deschiderea emisiunii.
§ Ex-Terra ’71. 22.30

18,3(1 Anuar economic.
$ 19,1(1 Tragerea l’ronoexpres.
§ 19,2(1 1 001 <le seri — emisiu 22,45
$ ne pentru cei mici. 22.55
$ 19,30 Telejurnalul de seară.

1 2(1,00 Imn patriei. Montaj li- 23,25

terar muzical dedicat a- 
niv ersării Republicii.
Film artistic : „Colum
na" O producție a Stu
dioului cinematografic 
București.
Posta T.V. vă prezintă 
avan premiera re vel ion li
nului.
Telejurnalul de noapte. 
Gala marilor interpreți 
români.
Închiderea emisiunii.

////r//////////rz/////zz////z///////zz/////////z/7//z/////r/z/zzzzz/zzzz,v//z/z/zzz/zz

JOI 31 DECEMBRIE

PROGRAMUL -1 : 6,00 De la 
6 la 9,30; 9,30 Odă limbii ro
mâne; 10,05 Soliști de muzică 
populară : .Ana Bălăci și Ma
rin Iordache; 10,30 Clubul că
lătorilor (emisiune pentru tine
rii ascultători); 11,05 Melodii de 
Temistocle Popa; 1-1,15 Din ță
rile socialiste. Reportaje din 
Uniunea Sovietică și Cuba; 
11,30 Prietenii muzicii corale; 
12,00 Muzică ușoară de II. Mă- 
lineanu; 12,10 Gala marilor in
terpreți : David Ohanezian. Vir
ginia Zeani, Franco Corelli și 
Joan Sutherland; 12,30 Intilnire 
cu melodia populară și inter
pretul preferat; 13,00 Radio
jurnal; 13,10 Avanpremieră co
tidiană: 13.22 Rebus melodii — 
muzică ușoară; 14,00 Lucrări 
simfonice de Zeno Vancea i 
Simfonietla și Concertul pentru 
orchestră: 14,40 Album de mu
zică populară; 1.5.0.5 Festiva
luri și concursuri de muzică 
ușoară — 1970. Realizatori Ni
colae Duțu, Ion Barta și Vla-

d-imir .Ma/ilu; 16,00 Radiojurnal. 
Buletin meteo-ruticr: 16.15 Co
ruri din opere: 16.30 Avanpre
mieră 1971. Secvențe din pri
mele emisiuni muzicale ale 
noului an: 16,50 Publicitate ra
dio; 17,00 .Antena tineretului; 
17.30 Melodii populare interpre
tate de Elisabeta Ticuță, Dumi
tru Sopon și Toni Iord.icbc; 
18,00 Buletin de știri: 18,05 
I-'ragmente din opereta ..Țara 
surîsului* de Lehar: 18,30 Mu
zică ușoară dc Aurel Girovea- 
nu și Noru Dcmetriad: 19.00 
Radiojurnal: 19.15 Cîntccc și 
jocuri; 19.35 Pagini d n muzica 
de estradă; 20,00 Ori muzicii. 
In cuprins: Carnavalul opere
tei: mari șlagăre... mari inter- 
preți; valsuri celebre; soli ai 
cântecului și jocului popii’ar: 
in lumea canțonetei: au fi*st 
melodiile zilei; 21.00—6.00 Pro
gram de revelion.

Wl,li'!l!H||i|j'|!!,'i;vj;i.||i|;.:ilHv,||||<l/>ii!G|1i|. ..y

Mica 
publicitate

Pierdut guler blană vulpe 
albă. Găsitorului recompensă 
la adresa I.auiin Carol, str. 
Bazinului nr. 14. Peuoșanj.

■ w • •

■
Pronosticul nostru la concursul Pronosport î

nr. 1 din 3 ianuarie 1971 g
■ 1. Bologna — Verona 1 J
5 2. Cagliari — Torino 1

3. Ja» ent is — Lazio 1 s
4. Lanerossi — Loggia N c

■J
r _ 5. Milan — Catania 1 3*

6. Roma — Napuli X Ș
c 7, S.impdorhi — Inlernaziohalc X 5
n
■ 8. Vi ire.se — Fiorentina X
$ 9. Bai i — Manlova 1 <
J 10. Massese — Casertana X

11. Modena — Brescia X J■ 12. Mon zi — Catanzaro N Ii

13. Reggina — Novara s

iregislr.it
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MIERCURI 30 DECEMBRIE 1970

Personalități străine
despre România

„Sint fericit că am înlil 
prr>vd::;tc!e Consiliu..ii d> 
al României, Nicolae Ceat 
aici, la Națiunile Uni'.e. Sînt 
foarte onorat de acc.istă între
vede!'.-. Am discutat împreună 
probleme de principiu privir.d 
Națiunile Unite. In curmi con
vorbirii a fost reliefa: faptul 
că sp >rirea rolului și eficien
ței O.N.U., precum și așc . rea 
principiilor Cariei la baza po- 
I ’ici: externe a st. 'clor con
stituie factori de importanță 
primordială pentru destinele

Si..;
păcii 
dere 
Ni co 
sale față de

iționale au relevat încă o 
dată că România acționează in 
cadrul O.N.U. și al altor foruri 
internaționale ca un stat care 
simte pe umerii săi marile res
ponsabilități ce decurg din re
lațiile internaționale".

lume. Punctele de ve
de președintele 

țării

>

o

inii

în
exprimate
ae Ceaușescu, poziția 

problemele vieții 
au releva'

Edvard 11AMBRO
Președintele Adunării Generale 

a O.N.U.

★

Am admirat și continuăm sâ admirăm ascensiunea spre 
progres 
legere. 
diferite 
munâ : 
tiplicat
turile. Există o colaborare fructuoasă 
organisme internaționale.

a poporului român, dragdslca sa de pace și înțe- 
Noi avem regimuri social-politico diferite, alianțe 
cărora le sintem fideli, dar avem și o trăsătură co- 
dorim pacea. Și noi. și dumneavoastră ne-am mul- 
eforturile pentru ca țările mici să-și unească efor

ia O.N.U. și în alte

STRUYE
Senatului din Belgia

★
.Oamenii sovietici se bucură 

sincer de realizările poporului 
român. Avîntul economiei țării 
dumneavoastră, succesele știin
ței. dezvoltarea culturii, toate 
acestea sint rod al uriașei 
munci creatoare a clasei mun- 

a țărănimii
a intelectualității, 

Partidul Comunist

citoare române, 
muncitoare, 
conduse de 
Român.

Exemplul României confirmă

„Incerc un sentiment de o 
deosebită satisfacție că relațiile 
dintre Republica Austria și Re
publica Socialistă România au 
înregistrat o dezvoltare îmbu
curătoare în cursul ultimilor 
ani. Fără îndoială, această dez
voltare a fost favorizată de a- 
partenența noastră la această 
regiune istorico-geografică — 
snatiu) dunărean — precum și 
de legăturile traditionale ale 
popoarelor noastre. Nu trebuie 
însă să trecem cu vederea stră
daniile neobosite. întreprinse de 
către personalitățile celor două 
(ări neutru a găsi cele mai bu
ne forme de colaborare multi-

„Sintem foarte fericiți să re
marcăm că in ultimii ani rela
țiile de prietenie si colaborarc- 
dintre China și România s-au 
dezvoltat necontenit și au de
venit mai puternice. Relațiile 
dintre țările noastre sint bazate 
pe principiile egalității depline, 
respectului reciproc pentru in
tegritatea teritorială, respectului

Tmi amintesc cu multă plă
cere de vizita pe care am fă
cut-o în țara dv. in calitate 
de ministru al afacerilor ex
terne.

Stabilirea, acum trei, ani, a 
relațiilor diplomatice și dezvol
tarea raporturilor noastre eco
nomice au constituit bara pen
tru o continuă intensificare ge
nerală a colaborării bilaterale.

încă și încă o dală adevărul 
că tocmai calea socialistă de 
dezvoltare aduce popoarelor e- 
liberarea autentică și înflorirea 
forțelor creatoare — materialo 
și spirituale —. că această cale 
face posibilă 
ror greutăți și

depășirea orică- 
încercări".

■Jr

A. N. KOSÎGHIN
Președintele Consiliului

Miniștri al U.R.S.S.

r 1 T 1 1V1 mnA11 ICfl

ELVEȚIA: Un nou sport de iarna cișugă teren in Elveția. E voi ba de Skibob-Safari, 
la care pot participa concurenți de la 7—70 de ani.

inlaterală și de a contribui, 
comun, la destindere și la asi
gurarea păcii în Europa.

Cu ocazia vizitei mele în Ro
mânia. am avut posibilitatea să 
cunosc îndeaproape și să apre
ciez succesele colaborării noas
tre în domeniile economic, tch- 
nico-științific și cultural. Sini 
bucuros să pot constata că, în 
anul care a trecut de atunci, 
timpul a fost bine folosit pen
tru lărgirea în continuare și in
tensificarea colaborării in toate 
domeniile".

Franz JONAS
Președintele Austriei

A X!I-a aniversare a

ZILEI NAȚIONALE
A CUBEI

o no-
Cuba 

ca în

★

★

Comunitatea Economică vest- 
Europeană trece din nou prin 
clipe grele. sint de părere 
observatorii politici, după ră
sunătorul eșec înregistrat re
cent la Bruxelles de „cei șase’, 
în legătură cu preconizata U- 
niune economică și monetară. 
Uniunea nu va lua naștere la 
1 ianuarie 1971, așa cum hotă- 
rîse Ia Haga. exact cu un an 
în urmă, conferința la nivel 
înalt a C.E.E. Unii observatori 
și mai pesimiști apreciază că 
realizarea acestui ambițios pro
iect a devenit, deocamdată, in
certă. chiar pentru mai multă 
vreme.

Cauzele noului impas comu
nitar se datorează faptului că 
„cei șase", in ciuda unor de- 
smințiri în acest sens furnizate 
adeseori de promotorii „inte
grării economice și politice 
vest-europene. continuă, de 
fapt, să urmărească interese 
proprii, dictate de nevoile e- 
conomiilor lor naționale. Așa, 
de exemplu. R.F G. a consimțit, 
în principiu, la desăvirșirea 
si aprofundarea C.E.E. cu con
diția ca Franța să accepte. Ia 
rîndul ei. lărgirea comunității. 
R.F.G. este interesată în lăr
girea C.E.E.. în care întrevede 
apariția unui debușeu mai cu
prinzător pentru produsele sale 
industriale și. totodată, posi
bilitatea reducerii substanțialei 
sale contribuții financiare Ia 
F.E.O.G.A. (Fondul European 
pentru Orientare și Garanție

MOSCOVA 29 (Agerpres). 
„Experimentele cosmice din 
anul 1970 ne-au apropiat sim
țitor de crearea unor stații or
bitale, a unor noi aparate pen
tru studierea Lunii, și altor 
planete din sistemul solar, de 
c->n-lruirea și lansarea in c pa
li .1 circumterestru a unor mari 
laboratoare și. poate, chiar a 
un .r adevărate orașe" — scrie 
ziaru' .Pravda” intr-un mate
rial de bilanț, consacra! reali
zărilor Uniunii Sovietice 
domeniui cercetării cosmice 
acest an.

.85 de aparate c 
sateliții ariificiaii ' 
lui din • . - ■ ■ '
nia", „Meteor", „Intercosmcș”, 
nava pilotată „Suiuz-9*'. st i1,1 
automate ,,Sonda-8", ..Lur... 16"

în 
în

TO _■ —
Pămi

de construire a 
în lupta împo- 
americanc și 
națională, po- 

s-a bucurat în-

reciproc pentru suveranitatea, 
independenta și neamestecul în 
problemele interne ale altei 
(ări și pe sprijinul internatio
nalist proletar reciproc și pe 
ajutorul reciproc".

In opera 
socialismului și 
triva agresiunii 
pentru salvarea 
porul vietnamez 
totdeauna de ajutorul și spri
jinul prețios acordat de parti
dul, guvernul și poporul frato 
român. Pentru acest ajutor e- 
conomic și militar acordat de 
Republica Socialistă România, 
care constituie un prețios în
demn pentru poporul vietna
mez, transmiteți partidului, gu
vernului și poporului frate ro
mân, tovarășului Nicolac 
Ceaușescu, celorlalți conducători 
de partid și de stat români, 
mulțumirile guvernului și po
porului vietnamez".

Le THANH NGHI, 
membru a| Biroului 
C.C. al Partidului

muncesc din 
vicepremier

R. D.

Iarna la tropice este 
țiune de calendar. In 
este cald și plăcut, 
zilele de primăvară din Bă
răgan, iar sezonul agricol este 
in toi. Peste cîmpiile întinse 
ale insulei din Antile a în
ceput să plutească din nou 
aroma de melasă, semn că 
fabricile de zahăr se află 
iarăși în campanie. Trestia de 
zahăr s-a făcut bună de tăiat 
și oamenii — los macheteroș 
— nu intirzie în a o doborî 
cu lovituri surde de macetă. 
Da, a început o nouă „Zafra", 
a 12-a „Zafra" din anul 1959, 
anul eliberării Cubei de sub 
dictatura lui Fulgencio Ba
tista.

In Cuba 
lui, de la 
încheierea 
în bătălia 
țiunii. Secretul acestei mobi
lizări și al efortului neobiș
nuit pe care-1 depune po
porul in timpul „Zafrei" stă 
in semnificația și valoarea pe 
care o are zahărul pentru 
Cuba. Trestia de zahăr cu 
produsul ei final reprezintă 
principala

campania zahăru- 
început și pînă la 
ei, se convertește 
primordială a na

Ciu EN-LAI
Premierul Consiliului de Stat 

al R. P. Chineze

Guvernul federal va depune c- 
forturi, ca și pînă acum, să 
promoveze schimburile econo
mice și culturale. Colaborarea 
practică pe care am stabilit-o 
facilitează totodată înțelegerea 
pozițiilor politice respective ale 
ambelor țări.

Willy BRANDT
Cancelarul federal 
al R. F. a Germaniei

Mese
bogăție a. țării, 

este, cum se spune aici, 
al Cubei.

-a convertit

au-

Politic 
celor 

Vietnam.
al Guvernului
Vietnam

al 
ce

O
devenit un stat„România a 

care se dezvoltă in ritm similar 
națiunilor mari pe plan social 
și economic. Interesul pe care 
il purtăm tării dumneavoastră 
nu se limitează numai la suc
cesele obținute pe plan intern. 
Acesta se referă, de aseme
nea, la politica dumneavoastră 
externă. Sintem bucuroși să 
constatăm că această politică 
are la bază necesitatea de a fa
ce să triumfe dreptul și echi
tatea, sprijinirea popoarelor ca
re trăiesc sub jugul ocupației 
și susținerea popoarelor care 
luptă continuu pentru liberta
tea și suveranitatea lor."

Regele HASSAN al II-lea
Marocului

Sentința de Ia Burgos, prin 
care s-au pronunțat condamnări 
Ia moarte pentru 6 dintre a- 
cuzați, depășește prin monstruo
zitatea sa tot ceea ce se poale 
imagina. Răspunzător de aceas
ta este Franco.

La sfîrșitul acestui an, 1970. 
Franco a rămas același asasin din 
războiul civil și perioada ce a 
urmat. Vinovat deja de moartea 
a sute de mii de spanioli, el se 
pregătește ca, în următoarele 
ore, să asasineze 6 patrioți 
basci, 6 tineri luptători revo
luționari, față de care poporul 
nostru și întreaga omenire pro
gresistă și-au exprimat admi
rația lor deplină.

Această sentință constituie o 
sfidare a poporului basc și a 
tuturor popoarelor din Spania, 
a tuturor spaniolilor cinstiți. 
Ea constituie în același timp o 
sfidare a conștiinței universale 
care, sub forme multiple, a ce
rut să nu se pronunțe condam
nări la moarte.

Rămin puț:ne ore pentru îm
piedicarea asasinatului. De a- 
ccea. in aceste clipe trebuie

CUL UNEI REJETE
Agricolă). Italia, în schimb, 
speră ca, primirea unor noi 
membri în C.E.E. și, în primul 
rînd, a Angliei, să contribuie 
la diminuarea rolului dominant 
în această grupare al R.F.G. și 
Franței.

In sfirșit. Franța manifestă 
cea mai mare prudență in ce 
privește încredințarea viitoru
lui său unor organizații supra
naționale. Sub o formă voalată 
sau fățișă, Parisul a respins în 
repetate rinduri sau a amînat 
sine die unele proiecte ale in
tegrării economice și politice. 
Sint bine cunoscute dramatice
le evenimente legate de încer
cările .întreprinse în anii trecuți 
de a investi organismele comu
nitare cu puteri depline de de
cizie. Comisia C.E.E., ce urma 
să devină organ coordonator 
unic, a rămas, datorită puter
nicei opoziții a Franței, doar 
un for consultativ, uneori pier- 
zîndu-și chiar și această cali
tate. Incertarea de a se conferi 
executivului de la Bruxelles 
atribute și prerogative aparți- 
nind guvernelor, a provocat li
na din cele mai puternice crize 
ale ..celor șase", ducînd comu
nitatea Ia un pas de dezinte
grare. Criza a fost depășită, 
dună se s-a hotărit în comun 
□minarea cu încă cel puțin trei 
ani a investirii comisiei cu 
dreptul de a negocia acorduri 
comerciale în numele comuni
tății. O altă criză puternică, 
paralizind mai bine de un an

desfășurarea normală a activi
tății organului suprem și. în 
general, a C.E.E. a fost gene
rată. după cum se știe, de în
cercarea instituirii votului ma
joritar in Consiliul Ministerial. 
Cu toate presiunile exercitate 
asupra Franței, principiul u- 
nanimității în luarea deciziilor 
a rămas fundamental.

Dar, cel mai recent exemplu 
de respingere a adoptării unor 
proiecte cu caracter suprana- 
(ional, ni-I oferă ultima reuni
une a Consiliului Ministerial, 
care a reluat in dezbatere pro
iectul uniunii economice și mo
netare. Dezbaterile asupra a- 
cestui proiect, care în concep
ția inițiatorilor, ar urma să fie 
realizat in deceniul 1970—1980, 
in trei etape, s-au împotmolit 
mai ales la capitolul ce prevede 
transferarea către un organism 
supranational a competențelor 
în probleme monetare și econo
mice. ce revin în prezent fiecă
rui stat. Numeroși miniștri, de
cepționați de rezultatele reuni
unii. au apreciat că la lucrările 
acesteia n-a fost respectat spi
ritul întilnirii comunitare 
nivel înalt de la Ilaga. •

Comentînd eșecul de la Bru
xelles și cauzele lui, ziarul fran
cez ,.L’ Aurore" scrie, intre al
tele : „In spatele cuvintelor, 
mai mult sau mai puțin sibiline, 
se conturează vechea dispută 
in jurul conceptului de supra- 
naționalitate. Reprezentanții ()-

’a

landei și R.F.G. avansau o so
luție care, in mod obligatoriu, 
ar fi dus la importante transfe
ruri de suveranitate in com
petența unui organ comunitar 
sub controlul Parlamentului 
European". Față de această 
perspectivă, delegația franceză 
a replicat intransigent : „Mai 
iutii, trebuie rezolvate proble
mele practice ce ni se pun, cele 
ale primei etape, de acum piuă 
in 1973. după care vom 
ce hotăriri anume ar 
luate"... Poziția Franței 
foarte bine reliefată și de 
„Kolnische Rundschau". 
remarcă : „Partenerii 
și-au dat seama că. in 
cooperării sale 
misiei Werner (Comisie care a 
elaborat proiectul Uniunii Eco
nomice și monetare — n.r.), Pa
risul urmează vechea sa politi
că ce constă in respinrerea c 
tot ce poate investi instituțiile 
comunitare cu un plus, oricit 
de mic de putere de decizie po 
litică".

Iată de ce observatorii poli
tici consideră că anul acesta a 
fost un an de insuccese pentru 
Piața comună, mai ales în ce 
privește aplicarea in practică 
a ideilor „integrării" economice 
și politice vest-europene. 1970 
se încheie după părerea lor. cu 
o nouă lecție usturătoare dată 
adepților creării unor organis
me supranaționale.

vedea 
trebui 

este 
ziarul 

care 
Franței 

ciuda 
în cadrul co-

Marin GHEORGHE

și „Luna-17", stația interpla
netară „Venus-7“, observatorul- 
rachetâ astrofizic și 
geofizică „Vertical-1“ au 
cutat în acest an un

racheta 
exe- 

bogat

in scopul satisfacerii unor ne
cesități ale economiei națio
nale și dezvoltării științei. In
tr-un viilor apropiat, în spațiul 
care înconjoară Pâniîntui vor

circumlunar. Ap irite automa
te staționare și mobile iși des
fășoară cu succes activi taica 
pe suprafața satelitului natu
ral al Pămîntului, permit,ind

Bilanț cosmic
știin-program de experimente 

țifice in spațiul cosmic".
Ziarul consemnează trei di

recții principale in acest do
meniu al activității de explora
re. Este vorba, in primul rînd, 
de cercetarea sistematică a 
spațiului cosmic circumteres- 
tru cu ajutorul apaniteLp- au
tomate Și al navelor pilotate,

fi asamblate și \ >r funcționa, 
pe perioade îndelungate, sta
ții orbitale pil >t:de de pe care, 
■u ajutorul unei orbite inter
mediar-. vor pute î fi lansate 
expediții către alt? planete.

In ai doilea rînd, un loc a- 
parte ir • impui oe acțiune al 
(.•smonmiticii sovietice revine 

ii; prezent Lunii și spațiului

oamenilor de știință și ingine
rilor să acumuleze o exper.cn- 
țâ ce le este necesară in eroa
rea altor mașini, destinai? cer
cetării, pe viii >r. a celorlalte 
carouri cerești.

In fine, cea de a Veia direc
ție a cosmonauticii sovietice 
o reprezintă studierea planete
lor îndepărtate, în primul rînd

făcut lotul, absolut totul, pentru 
a opri mina călăului Franco

In aceste momente grele. Co
mitetul Executiv al P.C. din 
Spania se adresează clasei mun
citoare, maselor țărănești, stu
denților, liber profesioniștilor și 
intelectualilor cu chemarea de 
a participa Ia o grevă generală 
pentru a împiedica crima de la 
Burgos.

Dacă armata va tolera exe
cutarea sentinței, atunci se va 
adinei și mai mult prăpastia 
dintre ea și popor. Armatei îi 
va reveni din nou o mare răs
pundere istorică.

Comitetul Executiv al P.C 
din Spania se adresează for
țelor muncitorești și democra
tice din lumea întreagă cu che
marea de a răspunde la sfida
rea nemaipomenită a lui Fran
co. multiplicind in orele ce au 
mai rămas acțiunile de solidari
tate pentru salvarea tinerilor 
patrioți basci.

Adresăm opiniei publice in
ternaționale rugămintea de a 
cere guvernelor adoptarea 
de măsuri din'omatice, economi
ce etc. împotriva Iui Franco, 
dacă condamnările la moarte 
vor fi executate. Partidul Co
munist din Spania așteaptă ca, 
in acest caz, guvernele țărilor 
socialiste să ia măsuri cores
punzătoare.

rul dulce
Cuba s-!

mai mare exportator 
hăr din lume și viața 
de neimaginat fără acest pro 
dus. Acest adevăr a căpăta' 
o valabilitate deosebită tn 
anii Revoluției, deoarece pen- 

i tru prima oară acest aur du'.
ce a început să servească pa

V_________

cei
za-

tn
de 
ei est#

deplin dezvoltării țării 
bunăstării poporului, încetînd 
de a mai fi o sursă de îm
bogățire a trusturilor străine 
și a latifundiarilor autohtoni. 
Naționalizarea industriei, de 
zahăr și reforma agrară. în
făptuite de guvernul revolu
ționar chiar din primii ani 
ai puterii sale, aveau să des
chidă Cubei posibilități din 
cele mai larg; de a folosi a- 
ccastă bogăție ea mijloc de 
bază pentru dezvoltarea tu
turor celorlalte ramuri ale e- 
conomiei naționale. Lichida
rea stării de monocultură 
prin diversificarea agricultu
rii, ieșirea Cubei din stadiul 
subdezvoltării prin crearea 
unei industrii și valorificarea 
superioară a celorlalte bogă
ții ale țării — ca obiective 
primordiale ale politicii eco
nomice schițate de partid și 
guvern — nu puteau avea alt 
punct de plecare 
harul.

Producțiile de 
Cubei și in special 
record de peste 8,5 milioane 
de tone ai ultimei „Zafre“ 
au permis Cubei să importe 
cantități sporite de mașini și 
utilaje pentru industrie, să-și 
înzestreze agricultura cu o 
puternică bază 
să-și 
oară 
rival 
și o
435 000 de tone deplasament, 
de opt ori mai mare ca îna
inte de Revoluție.

„Echilibrul terorii

decît za-

zahăr ale 
producția

cu 
tehnologică, 

creeze pentru prima 
o flotă de pescuit, fără 
in Marea Caraibilor, 
flotă comercială de

împotriva sentinței 
de la Burgos

ROMA 29 (Agerpres). — Cele 
trei mari centrale sindicale i- 
taliene, CGIL, CISL și UIL, 
au chemat oamenii muncii să 
treacă la acțiuni unitare, în 
vederea salvării vieții celor 
șase patrioți basci.

seama de opinia publică mon
dială, incit patrioții 
nați să 
zuire a 
ți ere.

condam-
beneficieze de o revi- 
procesului sau de g: -

o
STOCKHOLM 29 (Agerpres). 

— Intr-o declarație privitoare 
la sentința de la Burgos, pri
mul ministru al Suediei, Oloi 
Palme, și-a exprimat speranța 
că guvernul spaniol va ține

O
YIENA 29 (Agerpres). — Gu

vernul austriac a remis luni o 
notă verbală ambasadorului 
Spaniei la Viena, în care fice 
un apel pentru comutarea sen
tinței de condamnare la moarte 
a celor 6 patrioți basci. Guver
nul austriac, se arată in notă, 
face acest dc-mers din motive 
umanitare.

Cambodgia
PNOM PENII 29 (Agerpres). 

de rezistență din 
au lansat o serie 

asupra unor unități 
ale armatei regimu- 
Pnorn Penh. Astfel, 

acestei armate

— Forțele 
Cambodgia 
de atacuri 
sau poziții 
lui de Ia î 
o tabără a acestei armate a 
fost atacată cu focuri de mor- 
tiere. Un ofițer al înaltului 
comandament de la Pnom

Penh a declarat că au fost 
înregistrați zeci de morți și 
răniți. Alte trei puncte, situate 
pe șoseaua nr. 7, principală 
arteră rutieră între Pnom 
Penh și provincia Kompong 
Cham, au fost, de asemenea, 
atacate de către patrioții cam- 
bodgieni.

B'
" j

a planetei Venus, cu ajutorul 
automatelor. Lansarea stații
lor automate către această pla
netă oferă date extrem de in
teresante și de an deosebit in-

limp nave cosmice pilotate au 
zburat în spațiul cosmic și 
spre Lună, iar stații automate 
s-au îndreptat spre Venus și 
Marie demonstrează în

și 
mod

sovietic
teres pentru înțelegerea origi
nii planetelor sistemul ii nostru 

solar.
Ziarul menționează că in ul

timii 13 ani și jumătate, oa
menii au lansat în Cosmos 
peste 1000 de diferite apare'.'?, 
dintre < ire peste 480 provin 
din Uniunea Sovietică. însuși 
faptul că in, acest scurt răs-

al
care

convingător nivelul înalt 
cosmonauticii moderne, 
soluționează probleme comple
xe și fantastic de dificile.

Uniunea Sovietică, scrie zia
rul „Pravda11, construiește as
tăzi un pod cosmic spre viilor. 
Diferite țări ale lumii — 
U.R.S.S., S.U.A., Anglia, Fran
ța, Canada. R.F.G., Australia,

Italia. Japonia și R. P. Chine- 
ză — au lansat aparate în 
spațiul cosmic. Zeci de state 
participă de pe acum la expe
rimente comune. De aceea, 
conchide ziarul, rolul cooperă
rii internaționale în cercetarea 
Cosmosului trebuie să crească 
în viitorul apropiat. O atare 
colaborare va cuprinde un nu
măr mult mai mare de țări și 
va permite să se studieze 
eficient și să se cucerească 
țiul cosmic. Cosmonautica, 
firmă ..Pravda", va servi, 
mod tot mai frecvent,
bază pentru colaborarea tehni- 
co-științifică a diferitelor târî, 
va contribui la o mai bună în
țelegere reciprocă între ele.

mai
spa-

a- 
în 

drept

NEW YORK 29 (Agerpres). 
— Federația oamenilor de 
știință americani — cea mai 
largă organizație care gru
pează personalități marcante 
ale vieții științifice din 
S.U A — s-a pronunțat pen
tru încetarea cursei înarmă
rilor și, in primul rînd, a 
înarmărilor nucleare. Luind 
cm imul in cadrul celei de-a 
137-a reuniuni a Asociației 
americane pentru dezvolta
rea științei, care iși desfă
șoară în prezent lucrările la 
Chicago, președintele Fedora 
(iei oamenilor de știință a- 
mericani, dr. Herbert York, 
a condamnat ceea ce el a 
denumit ..echilibrul terorii 
pe care il întreține cursa 
înarmărilor.

A patra persoană 
suspectă arestată

29 (Agerpres) 
Quebec a a- 
a patra per- 
de a fi im- 

asasi- 
al

regiu-

MONTREAL 
— Poliția din 
restat luni o 
soană suspectă
plicată in răpirea și 
narea fostului ministru 
muncii din guvernul 
nii Quebec. Pierre Laporte,
informează agenția Associa
ted Press. Celelalte trei per
soane bănuite de a fi organi
zat răpirea și asasinarea lui 
Laporte au fost capturate 
în noaptea de duminică spre 
luni, la 30 km de Montreal.

Pierre Laporte a 
pit la 10 octombrie ; 
membrii organizației 
tiste extremiste din 
și ucis de aceștia la 
tom brie.

Accident aviatic

fost ră- 
a.c. de 
separa- 
Quebec 

i 17 oc-*

NEW YORK 29 (Agerpres). 
— ( n avion Boeing 727 a- 
parținind companiei ameri
cane „Trans Caribbean Air
ways" și avînd la bord 53 
de persoane s-a prăbușit luni 
la aterizare pe pista aeropor
tului din Charlotte Amalie 
(Insulele Virgine). Marea 
majoritate a nasagerilor au 
reușit să se salveze, cu cite- 
va secunde înainte ca apa
ratul să explodeze. Un prim 
bilanț al victimelor acciden
tului indică doi morți și 35 
răniți.

„O sentință brutala"
BURGOS 29 (Agerpres). — 

Patrioții basci 
de tribunalul 
Burgos au remis presei, prin 
intermediul avocaților lor, o 
declarație in care subliniază 
că împotriva lor a fost pro
nunțată „o sentință brutală". 
„Vom continua lupta pînă 
la capăt, declară ei. Adresăm 
un apel întregii lumi să 
depună toate eforturile po
sibile pentru a împiedica a- 
ceastă nouă crimă a fascis
mului".

condamnați 
militar din

Ofensiva iernii
Iarna a declanșat prima 

sa mare ofensivă și in Fran
ța : Frig, zăpadă, polei. Cir
culația rutieră este sever a- 
fectată, iar in anumite punc
te se află in dificultate și 
traficul feroviar. Unele ora
șe, cum ar fi Ales, Monteli- 
î'nar și Valence, sint lipsi
te de energie electrică, din 
cauza uianșoanclor de ghea
ță formate in jurul conduc
torilor de electricitate. in 
Valea Rhonuiui s-a înregis
trat una dintre cele mai pu
ternice furtuni de zăpadă. 
Sute de automobile se află 
blocate pe ruta Paris—Coasta 
de Azur. Troienele de zăpa
dă ating po alocuri 1,20 iu. 
Numeroși turiști parizieni și 
străini sînt imobilizați pe 
diverse rute. La Montelimar 
s-a înregistrat un curios fe
nomen meteorologic: în
timp ce ningea s-au produs 
fulgere și tunete. Continuă 
să ningă în departamentul 
Loire, precum și în alic 
părți ale Franței, iar Parisul 
a cunoscut prima cădere ma
sivă do zăpadă.

Italia este, de asemenea, 
afectată de cantitățile neo
bișnuit de mari de zăpadă 
căzute în aceste zile. Nume
roase căi rutiere și feroviare 
au devenit impracticabile.

Iarna nu a ocolit nici 
Peninsula Iberică, cunoscu
tă. in general, pentru clima
tul ei blind. Zăpada a că
zut din abundență în nume
roase orașe spaniole.
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