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Sesiunea a IX-a
a Consiliului popular municipal

Ieri, în sala clubului Cen
tralei cărbunelui Petroșani 
s-au desfășurat lucrările ce
lei de a IX-a sesiuni a Con
siliului popular municipal. 
In afară de deputați, la se
siune au participat numeroși 
invitați, conducători de în
treprinderi și instituții, de or
ganizații de masă și ob
ștești. A fost prezent, de a- 
semenea, tovarășul Vichentc 
Bălan, prim-vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Con
siliului popular județean Hu
nedoara.

Intrînd în ordinea de zi, 
sesiunea a ascultat Proiec
tul de hotărîre pentru adop
tarea planului de stat al eco
nomiei locale a municipiului 
pe anul 1971, expus de tov.

Traian Blaj, prim-vicepreșe
dinte al Comitetului executiv 
al Consiliului popular muni
cipal; Proiectul de hotărîre 
privind adoptarea bugetului 
Consiliului popular al muni
cipiului pe anul 1971, 
zentat de tovarășul 
Moraru, membru 
mitetului executiv 
siliului popular 
precum și Raportul comisiilor 
permanente ale Consiliului 
popular municipal, prezentat 
de către deputatul Gheorghe 
Feier.

In urma dezbaterilor pur
tate pe marginea materiale
lor prezentate, sesiunea a 
adoptat planul economic și 
bugetul local al municipiu
lui pe anul 1971 și a apro-
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județului Hunedoara ca răs
puns la chemarea la între
cere patriotică pe 1971 lan
sată de Consiliul popular 
al județului Neamț.

La ultimul punct al ordi- 
nei de zi, sesiunea a ascul
tat darea de seamă, prezen
tată de tov. Ion Mischie, se
cretar al Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular 
municipal, cu privire la ac
tivitatea comisiilor de jude
cată în anii 1969—1970 și a 
ales membrii noilor comisii 
de judecată pentru următorii 
doi ani.

angajamentele Consiliu- 
popular municipal pen- 
snsținerea angajamente- 
Consiliului popular al

I Traulere sub pavilion ro
mânesc pescuiesc zilele aces
tea în diferite regiuni ale O- 
ceanului Atlantic. Iată cîteva 
spicuiri din radiogramele 
transmise de echipajele aces
tor nave. In zona Walwis Bay
— coastele Africii de vest
— în calele lui „Galați" au 
fost depozitate peste 600 tone 
de sardine, tai și merculius. 
Peste puțin timp urmează să 
sosească în această zonă și 
cea mai nouă navă a flotei 
noastre — „Mureș". In apele1 
Labradorului și Newfound- 
land-ului, vasele „Sinoe“, 
„Delta Dunării Ceahlău"
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inaugurat sezoni O codu
lui, iar „Razelm", „Marea 
Neagră" și „Negoiu" se în
torc în țară cu o bogată în
cărcătură dintr-un lung drum 
de la George's Bank, sudul 
Africii, Marea Barents și 
Insulele Spitzberg.
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na și dispozitivul de realizare 
a acesteia. In prezent, dispo
zitivul se află montat la o 
presă hidraulică, extrem de 
solicitată și cu. alte lucrări. 
De-a lungul celor trei schim
buri, aici, uleiul pierde din 
presiune, ceea ce implică o 
restrîngere a orelor de func
ționare... In orice caz, canti
tatea solicitată de plasă nu 
se poate asigura... Iată de ce 
oamenii uzinei au început 
din nou să forțeze „poarta" 
a ceea ce există către ce e 
necesar să fie... S-au măsurat 
„pe v-iu“ caracteristicile uti
lajului cu pricina. Apoi, a 
fost întocmită tema de pro
iectare Efortul creator al ce- 
lor de la serviciul, coa&truc- 
t r șef a dat roade. Presei 
cu destinație specială — con
fecționarea plasei metalice — 
îmbinarea liniilor în tuș i-a 
dat o primă imagine,.. S-a. 
optat pentru soluția care in
cludea puterea cea mai mică 
de acționare, simplitatea con
structivă și siguranța maxi
mă. In continuare, secțiile 
uzinale iu colaborat, au pus 
umăr lîngă umăr — am spu
ne —, pentru ca presa 
cepută și proiectată să 
pete contur real.

A

Însoțit de inginerul 
sile Herman, șeful

ției construcții metali
ce — un tînăr cu chipul 
deschis, cu statură înaltă și 
umeri largi, de rugbist —, 
am trecut prin secția me
canică, unde în momentul de 
față, stau... cuminți, una lîn
gă alta, frumos asamblate, 
vopsite proaspăt, cele trei 
prese cu excentric care vor 
avea cîte 50 de tone forță 
fiecare... Probele de mers în 
gol au fost efectuate... Ur
mează să se definitiveze mon
tajul echipamentului electric 
și al sistemului de ungere. 
In curînd, „mezinele" uzinei 
vor fi amplasate definitiv 
în viitorul atelier de con-
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Din realizările cincinalului ’66-70

EXPANSIUNEA
CHIMIEI

Ne am deprins, de o bună 
bucată de vreme, să cotăm 
chimia drept ramura cea mai 
dinamică a economiei noastre 
naționale. Și afirmația își 
găsește justificare în ritmul 
ei constant, ascendent de dez
voltare, imprimat de Ia o 
etapă la alta, în regimul prio
ritar de investiții, a cărui 
materializare i-a conferit chi
miei o tot mai .cuprinzătoare 
pondere în edificiul economic 
ai țării.

Privit sub aceste aspecte, 
cincinalul recent încheiat nu 
face nici el excepție. Indus
tria chimică a cunoscut, în 
perioada 1966-1970, compa- 
rînd-o cu alte ramuri eco
nomice, cel mai înalt ritm 
de dezvoltare — 21,5 la sută, 
față de 18,5 la sută, cît s-a 
prevăzut inițial. Cu alte cu
vinte, evoluția celei mai dina
mice ramuri a economiei 
românești, a însemnat o creș
tere a producției globale in
dustriale — în 1970. față de 
anul premergător cincinalu
lui — de 2,6 ori, jar în com
parație cu 1950 de peste 60 
ori. Numai sporul de produc
ție obținut în 1970, compa
rativ cu 1969, se situează la 
nivelul producției realizate 
în tot cursul anului 1960. Ca 
stare, ponderea chimiei în 
potențialul economic al țării 
este acum 12 Ia sută, față de
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producția 
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perioadă.

3,1 la sută, cit î 
cu două decenii în 
condițiile în care 
industrială a țării 
și ea, în această 
de 11 ori.

Cifrele sînt elocvente, de-a 
dreptul impresionante și ar fi 
greșit să evidențiem numai 
mutațiile cantitative, deși a 
produce în doar două dece
nii de zeci de ori 
nu e chiar la 
oricui. Există în 
chimiei noastre și o 
ponentă, de ordin 
cu largi și semnificative im
plicații asupra progresului 
celorlalte ramuri industriale 
— nomenclatorul produselor. 
Folosind numeroase tehnolo
gii moderne, multe de fac
tură originală, vâlorificînd 
complex și la un nivel su
perior resursele naturale ale 
țării, chimia realizează mai 
bine de 6 000 de produse, o 
bună parte dintre ele con
stituind materii prime pen
tru alte ramuri industriale. 
Cu trei decenii în urmă, chi
mia românească nu producea 
nici un gram de coloranți 
organici, antidăunători, ben
zen, toluen, xileni, detergen- 
ți, ca să nu mai vorbim de

mai mult 
îndemîna 

evoluția 
altă com- 
calitativ,

poate contribui mai din plin la formarea
Dacă în numărul de ieri al ziarului nostru, constatările 

asupra muncii desfășurate, în perioada de la începutul 
anului curent, Ia exploatările miniere Vulcan și Lupeni au 
fost îmbucurătoare, nu același lucru ni-1 relevă activitatea 
depusă, în acest răstimp, la celelalte mine ale Văii Jiului.

E. M. Paroșeni — unitate fruntașă — parcurge o etapă 
de... temperatură scăzută: mai bine de 600 de tone, res
tante față de sarcinile la zi, pe 1971. Din 13 ianuarie mina 
se situează mereu sub plan. Se pare că aici se impune in
tensificat ritmul de specializare concretă, la obiect, a ca
drelor care mînuiesc benzile de transport (TR-3), combinele 
și complexul OMKT. Supravegherea mersului utilajelor,

Să fim în pas 
cu exigențele!

asigurarea asistenței tehnice a locurilor de muncă consti
tuie acțiuni pretențioase care cer oportunitate, răspundere, 
vigilență. In ziua de încheiere a celei de-a doua decade, 
pe la jumătatea schimbului I, la mina respectivă o sur
pare a acoperit stația de acționare a transportorului, în 
apropierea combinei de pe stratul 15, blocul V, orizontul 
575, pe o lungime de cca. 8 metri. Presiunea a acționat mai 
repede decît oamenii din brigada lui Pîșleag... Dacă se in
tervenea cu preventivitatea necesară, un asemenea eveni
ment păgubitor nu ar mai fi avut loc...

Peste 2 000 de tone fiecare — iată rămînerile în urmă 
care se consemnează, după două decade, la minele Lonea și 
Petrila. Și mai mari restanțe anunță E. M. Dîlja și E. M. 
Aninoasa : aproape 3 500 tone, respectiv, peste 4 200 tone. 
Sînt bilanțuri negative care trebuie să pună în mod serios 
pe gînduri conducerile acestor unități, colectivele de mineri 
care au dovedit nu o dată că dețin resurse capabile să de-

fondului central
de produse agroalimentare

ION MISCHIE, 
secretar al Comitetului executiv 

al Consiliului popular al municipiului Petroșani

legal al țării româ- 
pentru „restabilirea li- 
publice". Din docu- 
reiese că în urma e-

Deși în municipiul nostru a- 
gricultura ocupă o pondere re
lativ mică în ansamblul eco
nomiei jltocale,. qceșlerța animai 
lelor pentru formarea fondului 
de stat de produse agricole ri
dică probleme complexe și 
pentru consiliile noastre 'popu
lare, mai ales dacă avem în 
vedere specificul Văii Jiului, 
faptul că avem un sector a- 
gricol individual care presu
pune o activitate susținută în 
rîndul crescătorilor de animale 
pentru a le spori contribuția la 
realizarea sarcinilor de crește
re a animalelor domestice, în 
conformitate cu sarcinile sta
bilite prin planul de stat. In 
acest sens, cu sprijinul comite
telor executive ale consiliilor 
populare, în anul 1970 unități
le de contractare și achiziții 
și-au realizat în mare parte 
sarcinile planificate la carne, 
lînă și în parte kt lapte.

S-au predat la contracte 
2 060 bovine, s-au realizat 517 
hl lapte de vacă și oaie, au fost 
achiziționate 61,2 tone lînă ne
cesară pentru industria ușoară.

Pentru realizarea acestor 
sarcini, membrii comitetelor 
executive, aparatul consiliilor

acti-populare au desfășurat o 
vitate susținută de la om la 
om, au asigurat popularizarea 
avantajelor stabilite prin nni-le 
acte normative apărute, cum 
ar fi creșterea prețurilor la 
produsele de carne și lapte, 
acordarea de furaje concentra
te la prețuri mai mici decît 
în comerț, scutirea de impozit 
agricol pentru o vită mare la 
un tineret bovin contractat, 
scutirea de taxe de pășunat 
pentru contractarea a 150 
lapte de fiecare vacă etc.

Din analiza 
censămîntului

rezultatelor
desfășurat

litri

re-
în
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La filiala din Sibiu a Ar

hivelor statului au fost iden
tificate o serie de documente 
privitoare la răscoala lui Tu
dor Vladimirescu și influența 
ei în Transilvania. Adresele 
oficiale ale magistraturii o- 
rașului adresate comanda
mentelor militare locale a- 
testă sprijinul acordat de au
toritățile habsburgice „guven- 
nului 
nești" 
niștii 
mente
venimentelor, afluxul de re- 
fugiați a sporit ! considerabil 
populația Sibiului și a loca
lităților din împrejurimi. Aici 
au fost găzduiți, împreună cu 
familiile lor, cei mai mulți 
dintre „bărbi" (boierii mari) 
refugiați din „Mica Valahie" 
(Oltenia). Pe de! altă parte, 
după înfrîngerea mișcării, o 
pagte dintre pandurii 
năuții lui Tudor s-au 
tot în această zonă, 
găzduiți de populația
nească din scaunele Tălma- 
ciu și Săliște.

și ar
ret ras 
fiind 

româ-

(Continuare în pat;, a 3-a)
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I La răscruce de vînturi: I

Tudose NIȚESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Tr. MULLER

(Continuare în pag. a 3-a)

(Continuare- în pag. a 3-a)

renăscut

AUTOMOBILUL Șl CIRCULAȚIA

(Continuare în pag. a 3-a)

ÎN ORAȘEAtîția .locuitori — atîtea au
toturisme. Proporția aceasta 
a crescut an de an, mai ales 
după război. Străzile orașului, 
autostrăzile au 
de mașini mai 
mici ; raliurile 
ce continuă să 
dar oamenii se 
miile urmărind 
lizii ; saloanele 
a noutăților în materie 
așteptata cu nerăbdare 
săltate de curioși, 
decît concursurile 
„Miss Univers", 
automobil de prin anii '20, te 
întrebi dacă se și mișca a- 
ceastă îngrămădeală de fiare. 
Și la filmele cu Stan și Bran

fost invadate 
mari sau mai 
automobil isti- 
facă victime, 
îmbulzesc cu 

cu emoție bo
de prezentare 

‘ sînt 
și a- 

mai ceva 
pentru 

Privind un

CRONICA
I 
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La București a fost semnată vineri o înțelegere de co
laborare directă pe perioada 1971—1975, între Ministerul 
Invățămîntului din Republica Socialistă România și Minis
terul Invățămîntului Public din Republica Populară Bul
garia.

VULCANUL

vezi că se mișcau, ce e drept 
cam încet pentru gustul nos
tru, că nu erau prea multe și 
că puneau suficiente probleme 
încă de pe atunci. In goana 
anilor, automobilul a cîștigat 
competiția vitezei ; suta de 
km pe oră, la care bunicii 
nici nu îndrăzneau să viseze, 
a devenit de mult un fapt 
banal.

De ce sînt tot mai numeroși 
cei care devin posesori de a- 
v+otvrisme ? Unii au spus că 
din snobism, pentru că omul 
ar vrea să fie mereu în pas

cu moda ; în fine, o a treia 
categorie raportează această 
creștere la necesitatea depla
sării rapide. In cartea sa „Psi
hologia automobilistului și secu
ritatea rutieră" (Paris, 1952), 
R. Piret arăta că „automobi
lul este cel care te face, îna
inte de orice, să mergi unde 
vrei și cînd vrei". Acest imens 
aport la libertatea mișcării și 
la acțiune omenească ar ex
plica imensa atracție pe ca
re posesia unei mașini o exer
cită și va continua ș-o exer
cite pînă cînd, după cum a-

NOUAKCHOTT §
Așa este deșertul. Noi ne-am hrănit din ma

gia nisipurilor... Oazele interzise sau pulberea 
neîntinată a scoicilor ne-au oferit ce au mai 
de preț : doar o oră de fervoare și noi am fost 
cei care am trăit-o.

(Antoine de Saint-Exupery 
„Pămîntul oamenilor")

rată calculele, populația va fi 
complet „saturată".

Automobilele înghit cu re
peziciune spațiile, dar ridică 
o serie de probleme dintre 
care cea mai simplă este cea 
a zgomotului produs de cla
xoane. Fără claxon o mașină 
poate merge, dar fără com
bustia din motor nu se ur
nește nici un pas. Și atunci, 
din mii de țevi de eșapament 
se înalță deasupra orașelor un 
nor dens de gaze reziduale 
care se unește cu fumul fa
bricilor. Aerul marilor aglo-

merații urbane este de neres
pirat, iar poluarea — cuvînt 
tot mai la modă azi — a în
ceput să-i preocupe pe oame
nii de știință. Americanii au 
fost primii care au studiat 
problema emanărilor nocive 
de oxid de carbon, iar Fran
ța a fixat la 1 septembrie 
1972 data în care mașinile 
franceze nu vor mai depăși 
baremul de gaz rezidual fixat. 
Dar încă de pe acum se face 
un control la nivelul con
structorilor ; ciclul european 
tolerează emanații de pînă la

264 unități de gaz pe un par
curs urban de 4,52 km. Și, 
astfel, proiectanții și construc
torii se văd puși în fața unei 
noi probleme pe care vor 
trebui s-o rezolve chiar dacă 
nu par prea grăbiți să ajun
gă Ia soluții costisitoare sau 
extreme. Un purtător de cu
vînt al firmei „General Mo
tors" arăta că, cel puțin pen
tru prezent, autoturismul 
..antipoluant" este mai degra
bă un vis frumos, deoarece 
realizarea lui este mult prea 
costisitoare pentru a putea ti 
suportată doar de o firmă.

Dacă descinzi în capitala 
Mauritaniei cînd furtuna mî- 
nă peste case nori uriași de 
nisip, ai ocazia să „guști" 
din plin, la propriu vorbind, 
mirajul deșertului. Și • cum 
la Nouakchott furtunile nu 
sînt de fel o raritate — doar 
de aceea l-au numit băști
nașii „orașul din calea vîn- 
turilor" —, te întrebi cît 
timp i-a trebuit lui Saint- 
Exupery pentru a prinde din 
noianul de ore măturate de 
vînt o oră de fervoare în a- 
cest colț uitat de lume.

Destul de puțini europeni 
de vîrstă mijlocie au auzit 
despre 
vestul 
pentru 
grafia 
față, lacuna este scuzabilă: 
Nouakchottul — „orașul cam
pion" — a fost construit abia 
în ultimii zece ani,' întru- 
chipînd cel mai pregnant 
simbol al independenței țării. 
In 1950, pe aceste locuri n-ai 
fi găsit decît ruinele unui 
modest sat distrus de inun
dații. Și acum, între dune 
și bruse constructorii au ri
dicat un oraș sui-generis, „un 
oraș provincial" pentru că 
rapida creștere demografică 
a Nouakchottului nu i-a al
terat cu totul caracterul rus
tic.

Străzile sînt moderne, as
faltate, dar picioarele băști
nașilor vîntură la nesfîrșit 
nisipul pe care deșertul îl 
împinge cu încă.pățînare spre 
oraș, Ia umbra avară a pal
mierilor. Cauți zadarnic sem
nalizatoarele de circulație, 
beția luminoasă a reclame-' 
lor, supermagazinele, extra
vaganțele unei arhitecturi ca
re suprasolictiă noul. Casele

I

acest oraș din nord- 
Africii și aceasta nu 
că au neglijat geo- 

la școală. In cazul do

cuminți, construite din pie
tre de Adrar și din cochilii 
abandonate de ocean, rarele 
imobile etajate întăresc ca
racterul agrest al capitalei 
mauritaniene. Pe pragul ca
selor, negresele pisează mei, 
iar maurii nomazi au des
fășurat curcubeul corturilor 
— așa-numitele „Khaima" — 
pe orice loc rămas liber, în- 
grămădindu-se în jurul ve
chiului Ksar colonial, maha
laua ce se pierde în brusă. 
Intre centrul aproape euro
pean și periferia seminomadă 
se înalță spre cer silueta 
marii moschei, construită în 
acest ostil „no man’s land".

Problema locuințelor nu a 
ocolit orașul. In 1957, cînd 
Nouakchottul a fost ales 
drept sediu al capitalei, pî- 
nă atunci arbitrar fixată 
Saint-Louis, se prevedea 
noul oraș ar putea conta 
cel mult 3 000 locuitori
1970. Statistici recente arată 
însă că orașul grupează în 
jur de 60 mii locuitori. Con-

la 
că 
pe 
in

Eugenia DAMIENESCU

(Continuare în pag. a 4-a)
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Sentimentul cu care privim, astăzi, impunătoarele edificii industriale și sociale din Vulcan' este acela al mândriei nețărmurite, al unei îndreptățite satisfacții. O- rașul străjuit de munți impunători a cîștigat un > plus de frumusețe prin semeția construcțiilor ridicate în cincinalul care abia s-a încheiat. Imaginea de astăzi a Vulcanului, pe care se suprapune imaginea omului nou, a harnicului miner, constructor al unei vieți lu- j minoase, exprimă pro- I greșul evident realizat ca urmare a politicii consecvente a partidului de 

industrializare socialistă a patriei noastre.Anii de impetuos avînt ai cincinalului, al căror bilanț îl facem astăzi — ani în care capacitățile de producție din adîncurile Vulcanului s-au dezvoltat în ritm susținut — poartă efigia strălucitoare a unei etape deosebit de fecunde, o etapă a succeselor de pe platforma căreia privim încrezători în viitor, la drumul pe care îl vom parcurge într-un ritm și mai viu. Cincinalul a însemnat pentru fostul oraș al pensionarilor împlinirea multor năzuinți, Vulcanul fiind supus, an de an, unor modificări de struc

Itură, astfel încît, astăzi, geografia lui trebuie învățată din nou.Răspunzând politicii clarvăzătoare a partidului, oamenii muncii din Vulcan și-au snorit, Ia rîndul lor, participarea cu forța brațelor și puterea minții la efortul colectiv, pentru creșterea continuă a producției de cărbune, pentru înnoirea orașului♦de la poalele Strajei. în eforturile lor, în realizările obținute în procesul de producție vedem, de pe acum, proiectîndu-se în viitor, noi și noi succese în viața de toate zilele, pentru creșterea bunăstării materiale a oamenilor muncii.

FONDURILE DE INVESTIȚII ALOCATE PENTRU 
DESCHIDEREA LA PAROȘENI A UNEI MINE NOI, PEN
TRU CONTINUA DEZVOLTARE A CAPACITĂȚILOR DE 
PRODUCȚIE ALE MINEI DE LA CRIVIDIA AU CONTRI
BUIT LA O SPECTACULOASĂ EXTINDERE PE VERTI
CALĂ ȘI ORIZONTALĂ A ORAȘULUI VULCAN. LA PA
ROȘENI, PRODUCȚIA DE CĂRBUNE A NOII EXPLOA
TĂRI MINIERE ESTE EXTRASĂ ÎN MARE PARTE DUPĂ 
METODE DE EXPLOATARE MECANIZATE. ÎNSEMNATE 
FONDURI AU FOST ALOCATE ȘI PENTRU EXTINDE
REA PREPARAȚIEI DE LA COROEȘTI, PRIN CONSTRUI
REA UNEI SECȚII DE BRICHETAJ. PLATFORMA IN
DUSTRIALĂ A ORAȘULUI A MAI CÎȘTIGAT, DE ASE
MENEA, ÎN VALOARE, PRIN CONSTRUIREA FABRICII 
DE STÎLPI HIDRAULICI, O UNITATE DE MARE UTILI
TATE PENTRU INDUSTRIA MINIERĂ AFLATĂ ÎN PLI
NA DEZVOLTARE,

2 014 APARTAMENTE AU FOST CONSTRUITE ÎN 
ANII CINCINALULUI PENTRU FAMILIILE DE MINERI, 
PREPARATORI, CONSTRUCTORI, ENERGETICIENI DIN 
VULCAN. ACESTORA LI SE ADAUGĂ NUMEROASE 
ALTE CONSTRUCȚII SOCIALE, COMPLEXE COMER
CIALE SPAȚIOASE, CARE CONTRIBUIE LA ÎMBUNĂTĂ
ȚIREA APROVIZIONĂRII POPULAȚIEI CU PRODUSE 
ALIMENTARE ȘI BUNURI DE LARG CONSUM. CARTIE
RELE DE BLOCURI APĂRUTE PE HARTA ORAȘULUI, 
ALE CĂROR APARTAMENTE ASIGURĂ LOCATARILOR 
UN RIDICAT GRAD DE CONFORT, DAU IMAGINEA BU
NĂSTĂRII MEREU CRESC'ÎNDE A LOCUITORILOR DIN 
ACEST ORAȘ ÎNFLORITOR.
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Sectorul zootehnic 
din Valea Jiului .

Ședință de analiză a activității secției 
de fotbal a clubului „Jiul"

(Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. 1) 

perioada 4—11 ianuarie 1971
se desprinde faptul că s au
vîndut un număr însemnai de 
animale sectorului de stat. s-a 
realizat planul de contractare 
ți achiziții la toate speciile de 
animale în toate localitățile, 
s-an înregistrat mici "reș'eri 
la. torte speciile de animale ex- 
ccptînd ovinele Ja Bănită și 
Uricnni unde s-au înregistrat 
scăderi la ovine c» peste 909 
cape te.

Pentru ii se asigura creșterea 
pînă la sfîrșitul anului a nu
mărului de animale la cifrc-’e 
planificate, adică 11 360 Bovi
ne, 6 140 porcine. 30 500 ovine, 
paralel cu contractarea și a- 
chiziționarea a 785 tone came, 
1 270 hi lapte de vacă și oaie. 
64,3 tone lînă. se impun mă
suri multiple. Comitetele exe
cutive ale consiliilor popu
lare, aparatul agricol și vete
rinar. întreprinderile de con
tractări și achiziții trebuie să-și 
concentreze atenția mai ales 
în următoarele direcții °ă ia 
măsuri în continuare pentru 
popularizarea legilor statului 
în domeniul contractărilor și 
achizițiilor insistînd în special 
asupra dezavantajelor pe care 
le au gospodarii atît pentru 
ei cît și pentru economia na
țională în situația cînd taie vi
ței la greutăți minime de 60— 
80 kg. în acest sens se inioun 
măsuri în organizarea eviden
tei nașterilor, cunoașterea 
realității din teren de către 
aparatul veterinar, a mișcării 
efectivelor de animale precum 
ți sanctionarea conform legii 
a eontravenîenților. Semnifica
tiv în acest sens este înregistra
rea nașterilor în anul 1970 la 
tub 1000 în condițiile existen

ței a peste 5 000 de vaci. Acti
vitatea de prevenire și comba
tere a bolilor la animale tre
buie de asemenea îmounată- 
țită. In acest sens circumscrip
țiilor veterinare le revin sar
cini deosebite ; ele sînt che
mate să asigure aplicarea tra
tamentelor la timp în special 
la ovine. Facem această subli
niere pentru că anul trecut eli- 
cicnța activității desfășurate de 
aparatul veterinar din munici
piu a lăsat de dorit.

Măsuri cu to.tul deosebite va 
trebui să întreprindem pentru 
asigurarea bazei furajere, îm
bunătățirea pășunilor, executa
rea unor lucrări finanțate de 
la buget ca defrișări de arbo
ret pe 77 ha, curățirea de mă
răcini, spini, mușuroaie pe 355 
ha ; fertilizarea terenurilor cu 
îngrășăminte organice pe 81 
ha. Paralel cu acesta, comite
tele executive, deputății, apa
ratul agricol, să întreprindă 
acțiuni cu țăranii pentru exe
cutarea în acest an a lucrărilor 
de îmbunătățire a pășunilor 
pe cel puțin încă 350 ha. La 
nivel de municipiu va trebui 
să rezolvăm problemele care 
mai există între țărani și o- 
coalele silvice pe linia folosi
rii terenurilor împădurite și 
indispensabile pentru pășunat. 
Ise impun, de asemenea măsuri 
drastice împotriva celor care 
degradează și folosesc în mod 
abuziv terenurile statului și ale 
cetățenilor. O altă măsură deo
sebit de importantă este solu
ționarea deplasării la munte a 
reproducătorilor și organizarea 
evidenței pentru ca țăranii să 
beneficieze de indemnizații in
tre 300—400 lei pentru junincile 
la prima fătare și reducerea 
procentului sterpelor. Vor tre
bui soluționate cu mai multă 
competentă sarcinile ce le im

plică îmbunătățirea muncii de 
contractare, predare și ..plata 
drepturilor cetățenilor, activita
te în care anul trecut au exis
tat serioase deficiențe pe linia 
livrării furajelor concentrate, 
colectării laptelui, primirea vi
telor contractate, achitarea cu 
întîrzieri de luni de zile a lap
telui predat. Organele centru
lui de contractări animale și 
industrializare a cărnii Petro
șani au datoria să simplifice 
formele de plată a acestor 
drepturi, să amenajeze baza de 
recepție la Bănită, promisă de 
atîta timp, și să asigure per
sonalul corespunzător ca aces
ta, împreună cu aparatul co
mitetelor executive să acțio
neze în perioada optimă în ve
derea realizării contractărilor.

Tn perspectivă. Comitetul e- 
xeentiv ar Consiliului nooular 
municipal are în vedere întoc
mirea unui plan complex de 
îmbunătățire a nășunilor prin 
redarea în circuitul economic 
al terenurilor erodate, asigu
rarea terenurilor pentru mu
tarea gospodăriilor în caz de 
expropriere jn condițiile cînd 
nu posedă terenuri în intravi
lanul localităților, de aprovi
zionare cu furaje concentrate 
a țăranilor care vor poseda un 
număr limită de animale și co
respunzător numărului de vaci 
ce-1 dețin contractează cu sta
tul un anumit număr de tine
ret bovin.

Luarea acestor măsuri în 
toate localitățile Văii Jiului, 
creează premisele necesare rea
lizării sarcinilor ce revin mu
nicipiului nostru în actualul 
cincinal în domeniul zootehni
ei și formării fondului central 
de produse agricole și în ulti
ma instanță satisfacerii tot 
mai depline a cerințelor popu
lației.

>■

■■

Numai... ochi și urechi

(Urmare din pag 1)

cauciuc sintetic, fire sau fi
bre sintetice, materiale plas
tice, catalizatori sau rășini 
sintetice. Astăzi, aceste pro
duse se realizează pe scară 
industrială și în cantități în
destulătoare pentru nevoile 
interne, creîndu-se totodată 
importante disponibilități și 
pentru un export rentabil.

Se poate afirma, fără ezi
tări, că eforturile materiale 
și umane au favorizat chi
mia, iar dinamismul ei înalt 
este corolarul firesc al aces
tora. Și cuantumul investiții
lor a înregistrat un progres 
crescînd, în asemenea mă
sură îneît în 1970 au fost a- 
loeate chimiei fonduri de 53 
de ori mai mari 
1950. Numai în 
1966-1970, chimia 
ai de o cincime

decît în 
intervalul 

a benefici- 
din totalul

Foto : S. POP
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noua seara
„Viscozei"
23 ianuarie a. c.

Ieri, în sala mică a Casei de 
cultură din Petroșani, s-a desfă
șurat ședința de analiză a acti
vității secției de fotbal a clubu
lui „Jiul" Petroșani, în prezența 
întregii conduceri tehnice a echi
pelor și a jucătorilor primei for
mații.

Au participat tovarășii Ionel 
Cazan, secretar al Comitetului 
municipal de partid, și Mircea 
Biriș, președintele C.J.E.F.S. Hu
nedoara.

Cei prezenți au audiat rapoar
tele prezentate de ing. Otto 
Abraham, președintele secției de 
fotbal a clubului „Jiul" și Ion 
Bălănescu, antrenorul principal 
al divizionarei A, „Jiul" Petro
șani, după care s-a trecut la 
discuții. S-a hotărit, cu această 
ocazie, acordarea dezlegării ju
cătorului Țurcan, renunțarea la 
serviciile lui Achim și Dobrescu, 
luarea de măsuri corespunzătoa
re față de portarul Stan, care 
și-a părăsit echipa.
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strucții metalice 
se amenajează 
într-o hală nouă a U.U.M.P. 
Deja se sapă fundațiile pre
selor. care vor da mîine, în
tr-o singură zi, aproape un 
kilometru de plasă metali
că... O rețea nesfîrșită de 
romburi, decupate în tablă 
neagră, obișnuită, va reduce 
substanțial consumul de che
restea în subteran.

Și-au făcut stagiul...
Colectarea fierului vechi pen

tru trimiterea lui la combina
tele siderurgice în scopul re
topirii, este o acțiune ce se 
desfășoară pe planul întregii 
țări. în ea fiind angrenate co
lectivele fabricilor și uzinelor, 
întreprinderi specializate 
acest scop, tinerii uteciști 
pionieri — întreaga 
Rezultatele sînt meritorii 
despte ele s-a 
ori în presă.

I

în
Ș’ 

populație.
Și 

vorbit de multe

n s e ni
sînt

ușoare, care 
actualmente

O situație similară se in’il- 
nește de asemenea, pe delușo- 
ru) de la Dărănești, unde, sus 
pe coamă, pe vremea existentei 
funicularului- Petrila—Aninoa- 
sa, era o stație de întindere a 
cablurilor. De mai mulți 
respectivul funicular a 
desființat, dar o parte din 
răria stației a rămas pe 
cu un 
putea 
ciabile

rivesc cutitul ingenio
sului dispozitiv care 
taie Cu precizie mate

matică rînduri paralele cu 
fonte alternative, pentru naș
terea romburilor și. în ace
lași timp, trag cu coada o- 
chiuluj la tînăru) inginer de 
lingă mine... Rememorez re
perele esențiale ale ultimei 
părți a biografiei lui, cea

11

aparat de sudură 
recupera cantități 
de metal vechi

are

ani, 
fost 
fie- 

loc i 
s-ar 

apre- 
care,

Bucuria 
împlinirilor

Azi, 
avea loc în sala clubului ti
neretului de la F.F.A. „Vis- 
coza" Lupeni o nouă „seară 
a Viscozei". Este a doua sea
ră cultural-distractivă de a- 
cest fel, inițiată și organi
zată de către comitetul U.T.C. 
al fabricii. Și de data aceas
ta, organizatorii, receptivi la 
dorințele tineretului din 
brică de 
trece în 
sfîrșitul 
pregătit 
sânt.

unele ea-

fa- 
pe- 
util 
au

a-și organiza și 
mod plăcut și 
de săptămînă, 
un program intere-

Totuși, mai
euri cînd cantități însemnate 
și inutilizate de deșeuri me
talice (în special fier) sînt lă
sate — cu anii — să-și facă 
un... stagiu nedorit în bătaia 
intemperiilor și ruginei, în loc 
să ia drumul uzinelor siderur
gice. De pildă, după 
ția noului pod rutier 
de la Iscroni, vechiul 
talie a fost demontat 
fier vechi ; părți însemnate din 
el au căzut însă în apa Jiului, 
destul de aproape de mal, 
unde, de cca. 5 ani ruginesc 
în voie I De ce nu sînt ridi
cate de acolo cu o automacara 
și transportate la I.C.M. ?

ruginește degeaba. Can-

construc- 
de beton 
pod me- 
și dat la

ra

acum, 
tități diverse de fier vechi se 
mai găsesc în incintele minelor 
și preparațiilor, la diferite par
chete forestiere ca și atelierul 
de reparații Lonea, la șantiere
le de construcții civile și in
dustriale etc.

Toate aceste deșeuri metali
ce și-au făcut cu vîrf și înde
sat „stagiul" de așteptare — 
rugina s-a înfruptat puterriic 
din ele. Este timpul ca. folo
sind aceste 
fie adunate 
înainte de 
zăpada 1

să
predate I.C.M 

le acoperi iat

zile favorabile. 
Și 
a

T E L E V
SIMBATA 23 IANUARIE

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba ger
mană.

18.10 Publicitate.
18.15 Hună seara, fete ! Bună 

seara, băieți !
111.15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri — emisiu

ne pentru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară.
19,50 Cincinal 1966—1970 în 

cifre și imagini.
20.10 Tele-enciclopedia. Afri

ca Preconsularis. Moto. 
Breviar : Stimulator nu-

I Z I U N E
clear cardiac. Sciurus 
vulgaris.

21,05 Dragoste, poveste veche. 
Romanțe cu Teodora 
Lucaciu și Valentin 
Teodorian.

21,30 Film serial : „Incorup
tibilii". Sfîrșitul lui 
Johnny Fortunato.

22,20 Telejurnalul de noapte.
22.35 Haltere: România — 

Franța. înregistrare de 
la Ploiești.

23,00 Seara melodiilor îndră
gite. Recital Margareta 
Pislaru cu acompania
mentul formației Savoy.

23.35 Închiderea emisiunii.

Un nou iip 
de televizor

In unitățile comerciale ale 
Văii Jiului a fost pus recent 
în vîn/are un nou produs al 
electrotehnicii românești : tele
vizorul ,.LUX“.

Noul aparat, al cărui ecran 
pe diagonală este de 65 cm — 
primul care întrece clasica di
mensiune de 59 cm — are o i- 
magine clară și o audiție de 
prim rang. Alături de aparatul 
„Lux" în magazinele de spe
cialitate din bazin se mai gă
sesc însemnate stocuri de tele
vizoare „Venus" „Modern" și 
„Miraj 4“ și aparate de radio 
tip „Traviata", „Aida“, „Eforie" 
și „Albatros", față de care se 
manifestă un deosebit interes 
<Ln partea cumpărătorilor.

fxpan
siunea
chimiei

Pe ecrane

„Călugărița din Monza“

din 
ma- 
spo-

Deva. într-o zi însorită...

investițiilor industriale 
această perioadă, a căror 
terializare a însemnat 
rirea „zestrei" tehnice cu în
că 209 de capacități noi de 
producție, la care s-au adău
gat șj alte lucrări de dezvol
tare și modernizare a uni
tăților existente.

Planul de dezvoltare a 
economiei naționale pe peri
oada 1971-1975 conferă, în 
continuare, chimiei un carac
ter tot atît de dinamic, rit
mul ei de dezvoltare fiind 
de 13-14 la sută, superior de 
altfel celui prevăzut în direc
tive. Suma investițiilor, care 
este de peste două ori mai 
mare decît în cincinalul an
terior, se va concretiza în 
apariția pe harfa economică 
a țării a unui număr de pes
te 300 obiective noi. Apor
tul acestora în dezvoltarea 
industriei chimice va fi con
cludent : față de 1970, Ia fi
nele cincinalului în curs, 
producția se va dubla. Ca și 
pînă acum, în următorii ani, 
producția va fi impulsionată 
mai ales în sectoarele furni
zoare de materii prime pen
tru celelalte ramuri, de în
grășăminte și alte substan
țe necesare chimizării agri
culturii.

Iată cîteva date edificatoa
re care, împlinite vor plasa 
chimia noastră pe noi trepte.

Acțiunea filmului — avînd 
ca pretext un real fapt istoric 
— se petrece în Italia anului 
1600, perioadă de culminație 
a puterii politice a Spaniei și 
a puterii religioase a Inchizi
ției, care își extinseseră domi
nația și asupra bisericilor Lom- 
bardiei. Conduse și administra
te direct de clerul spaniol, a- 
efistea deveniseră, de fapt, pro
prietate spaniolă. O regiune a 
Lombardiei se afla în directa 
subordine a mănăstirii Sf. 
Margareta, care o supunea unor 
impozite ruinătoare. colectate 
uneori cu forța. Revoltat de 
razia făcută pe domeniile sale, 
Jj^ăx.ul jGjan Paolo Osio, tem
perament nestâpînit, îl ucide 
pe perceptorul spaniol, mizînd 
pe relativa inviolabilitate a ti
tlului său nobiliar. Urmărit, 
fuge și i se confesează lui Don 
Paolo Arrigoni — un hedonist 
în sutană — care-1 absolvă de 
păcatul omuciderii si încearcă 
să obțină, pentru el, protecția 
mănăstirii Sf. Margareta, 
reța — maica 
gărita din Monza) - 
nobilă spaniolă, care 
dreDt dotă mănăstirea și. 
consecință, dependența 
față de ea era aproape absolu
tă. Dună cîteva ezitări, maica 
Virginia îi acordă tînărului 
azil pe domeniu] mănăstirii.

Tn incinta mănăstirii dom
nește o atmosferă tulbure și

încordată, otrăvită de intrigi, 
iar gravele abateri de la disci
plina monahală devin prilejuri 
pentru un adevărat șantaj al 
autorității morale. Pentru a-și 
asigura un fel de complicitate 
„întru păcat" două maici îl 
incită pe Osio s-o siluiască pe 
stareța Virginia — păcatul 
săvîrșit sub ochii lor anulîn- 
du-i complet autoritatea mo
rală.

Maica Virginia va lupta 
mult cu sine însăși pentru a 
se îndepărta de Osio, dar toa
te încercările inclusiv_ spove
dania și penitența sînt zadar-, 
nice. Ajutată de cele două că
lugărițe — acurn. 
sale — Virginia îl 
din nou pe Osio și 
va naște o fetiță.

Dar ne oprim, aici
rea dramei . filmului 
rulează pînă mîine 
pe ecranul 
„7 Noiembrie" din Petroșani — 
pentru nu anula efectul de 
surpriza.

Filmul este realizat în regia 
lui Erinrando Visconti, după 
scenariul aceluiași în cola
borare cu Gian Pier Bona, Din 
distribuție fac parte vedetele 
internaționale Ann Heywood 
(maica Virginia). Hardy 
(Don Paolo Arrigoni), 
de _care apar actorii 
Antonio Sabato (Gian 
Osio). Carla Gravina, 
raro ș.a.

complicele 
va 
în

întîlni 
curînd

cu relota-
- care 

inclusiv, 
cinematografului

(Urmare din pag. 1)

In acest sens, firma „Simca" a 
găsit totuși o soluție — colauo- 
rarea cu „Chrysler" în acest 
domeniu. Dar, în ansamblul 
lor, constructorii sml de mad 
că ei nu pot lua singuri iniția
tive, că eforturile lor trebuie 
să se suprapună pe edictele ii<l- 
ministrațiilor publice. In plus, 
mai este necesară o adoptare 
generam a reglementărilor.

Și dacă s-ar rezolva aceste 
probleme de ordin administra
tiv, suficient de dificile, ar mai 
rămîne încă cele ridicate de 
realizarea tehnică a motorului 
dorit. Dar, după cum arată 
constructorii, o mașină cu un 
astfel de motor este mai puțin 
plăcut de condus și mai costi
sitor de realizat. Dispozitivele 
speciale adăugate la motor tind 
s;’i reducă performanțele ma
șinii. S a constatat că, la ma
șinile americane, nou) carbu
rator are ca efect compromi
terea combustiei gazului în ci
lindri și, implicit, diminuarea 
accelerației. Așa se explică sce
pticismul firmelor constructoa
re. sugestiv exprimat de o de
clarație a conducătorilor de la 
„Renaulț" : ,,Cum să speri că 
un automobilist european va 
cumpăra din proprie inițiativă 
o mașină cu performanțe atît 
de modeste și care este și mai 
scumpă ?" In cercetările ei. a- 
ceastă firmă s-a oprit asupra 
poslcombustiei gazului în ex
teriorul motorului (nesoluțio- 
nat încă din punct de vedere 
tehnic), asupra motorului cu 
pilă electrică, destul de coslî- 
siti r dat fiind că pila ar tre
bui fabricată din radium sau 
dintr-un alt metal la fel de 
greu de obținut. Acest sistem 
de propulsie electrică este pro
pus și de „Citroen". Alte fir
me — „Simca", de exemplu — 
vizează nu atît o modificare 
totală a motorului cu pistoane

cît mai mult o ameliorare a lui 
prin introducerea unei noi ca
mere de combustie și a siste
mului de aprindere electrică, 
menită să evite pe cît posibil 
poluarea.

Pînă atunci se încearcă o di
minuare a poluării la nivehil 
proprietarilor de autoturisme; 
în acest scop, garajele mari au 
fost echipate special pentru a 
se proceda la reglajul motoa
relor. In această toamnă. la 
Paris vor fi aplicate primele 
sancțiuni proprietarilor de ma-

pină la tot pasul în orașele zi
lelor noastre. Și, astfel, mult 
dorita viteză de deplasare se 
pierde undeva în șirul nesfîr- 
sitelor ore petrecute de nevoie 

. între confrații de la volan și la 
implacabilele stopuri. La Paris 
s a înregistrat în iunie 1968 și 

■ "i record în acest sens — 10 
ore pentru a tranversa orașul 
de la un capăt la altul. Ca pe 
vremea trăsurilor eu cai I 8-a 
calculat că doar 220 mii de 
mașini pot circula în același 
t;mp pe străzile Parisului; da-

rea și circulația în oraș, fie 
prin interzicerea circulației 
particularilor, în afara cazuri
lor de absolută necesitate. A- 
ceastă a doua măsură nu pare 
să aibă prea mulți sorți de iz- 
bîndă, decît poate sub forma 
construirii unor parkinguri la 
periferiile orașului, menite să i 
convingă pe cei ce vin din car
tierele mărginașe să-și lase a- 
ici mașinile și să folosească 
transporturile în comun.

Se atinge acum un alt punct 
nevralgic al marilor orașe —

AUTOMOBILUL
și circulația în orașe

■
șini prea poluante. Parizienii 
priveau uimiți în această vară 
niște ciudate cutii negre : nu 
erau cutii poștale, atunci la ce 
fcloseau ? Nu erau altceva de
cît analizoarele electrice plasa
te de 
palele 
tru a

•re.
O altă problemă, la fel 

dificil de 
circulației 
lelor în 
nesfîrșite
centuri pe patru roți, te intim-

municipalitate pe princi- 
artere de circulație pen- 
măsura gradul de polua-

Sta-
Virginia (călu- 

este o 
primise 

în 
maicilor

St PUIU

mai plină... Absolvent al fa
cultății de e-lectromecan’că 
a Institutului de mine, și-a 
făcut stagiatura la secția 
unde își desfășoară munca a- 
cum. Pe atunci, în 1967, a fost 
captat în marea acțiune de 
organizare științifică a pro
ducției. Experiența, cunoștin
țele cumulate de-a lungul 
timpului de oamenii mai 
vechi ai uzinei i-au fost de 
un rea) folos, l-au ajutat «ă 
depășească cu bine tracul 
firesc al debutului... Apoi. în 
cadrul serviciului tehnolog 
șef, adîncește cunoașterea 
proceselor de producte 
străduiește să concretizeze, ă 
transpună în fapte tot ceea 
ce învățase anterior. Lucrea
ză efectiv la realizarea pro
iectului de execuție a celui 
mai viguros vlăstar a| uzinei 
— Fabrica de stîlpi hidrau
lici din Vulcan... E ce] mai 
apropiat colaborator a) talen
tului și sîrguinciosului1 ingi
ner Dumitru Crăciun. Se pre
conizează tehnologia de fa
bricare a stîlpilor. atît de 
așfeptați de minerii din a- 
bataje. Inginerul Vasile Hei 
man trăiește prima bucurie 
deplină a vieții lui, nutrită 
de întruparea unui proie- ’ 
de anvergură. Nu pot să nit 
văpaia care i-a năpădit ochii 
cînd mi-a spus : „ 
le-am așezat noi (e 
utilajele din flux 
așa pot fi văzute 
ceastă clipă...“

A

Inginerul îmi
de oamenii cu care se 
găsește „pe aceeași 

lungime de undă"... Tînăru] 
comunist, lăcătușul Văleni in 
Tărbău a fost repartizat, de 
la bun început, la presa hi
draulică, și conștiinciozitatea, 
harul său organizatoric l-au 
făcut să obțină realizări din
tre cele mai deosebite. Mais
trul Vasile Roman, care l-a 
sprijinit și îndrurriat și în 
perioadă stagiaturii, se do-

Așa cum 
vorba de 

I— n. n.) 
și în a-

vorbește

perioadă
vedește același om dintr-o 
bucată, același meseriaș des
toinic și priceput...

I

Kruger 
alături 

italieni 
Paolo 

Tino Car-

I

(Urmare din pag. 1)

de 
rezolvat, este cea a 
și staționării vehicu- 
marile orașe. Șiruri 
de mașini, zeci de

că toate cele 1.1 milioane' de 
aututii isme de care dispunea 
„orașul lumină" la 1 ianuarie 
1970 ar ieși simultan, circula
ția ar fi complet blocată. De 
aceea, municipalitatea parizia
nă a dat o serie de înlesniri 
transportului în comun prin 
crearea de noi culoare rezerva
te doar autobuzelor și taxiuri- 
-lor. In plus, administratorul 
direcției circulației din cadrul 
prefecturii poliției din Paris, 
Leloutre, propunea contirigen- 
tarea circulației urbane, fie sub 
forma unei taxe pentru intra-

problema locurilor de parcare. 
Pe străzi ești adesea martorul 
unor adevărate curse pentru 
dobîndirea unui loc liber în 
care să poată fi parcată mași
na, de negăsit în orele de vîrf. 
Parkinguri au fost construite 
în ultimii ani, totuși nu sufici
ent de multe pentru a satisface 
necesitățile. Și mai este ceva. 
Oamenii nu s-au familiarizat 
încă cu ideea staționării contra 
cost. De altfel, ea este și foarte 
costisitoare (de exemplu, la 
parchingul subteran din Cham
ps-Elysees se taxează 2 franci

Pentru cunoașterea trecutului 
isțoric al poporului nostru, fi
liala O.N.T. din Petroșani or
ganizează, la cerere, excursii 
în țară cu trenul sau autoca
rul. Atenția organizatorilor va 
fi îndreptată îndeosebi pentru 
satisfacerea dorinței tinerilor 
care vor să viziteze Muzeu] de

pe oră, mult prea scump pen
tru un venit mijlociu), de aceea 
nu o dată automobiliștii au 
spart parcometrele instalate de 
municipalități, așa cum s-a în- 
tîmplat la Nisa și la Stras
bourg. Au fost căutate soluții i 
de la marile limuzine care ocu
pau o stradă întreagă, oamenii 
s-au îndreptat spre mașini mai 
mici, tot mai mici. Și chiar so
luții mai drastice cum ar fi 
cea folosilă la Tokio : nu vor 
avea dreptul să cumpere auto
turisme decît cei ce vor putea 
justifica proprietatea unui ga
raj. Parbrizele mașinilor sînt 
pavoazate cu fișe de contra
venții. Adeseori se ajunge la 
situații nostime, precum cea a 
cărui erou a fost expertul în 
criminologie Clarke C. Ed
wards. Nevoit să compară în 
fața unui tribunal din Chicago 
pentru neplata a 31 de contra
venții de staționare interzisă, 
ne«liientul automobilist a dat 
citire în fata instanței unui 
mic eseu intitulat „Dau un re
gat pentru un loc de parcare", 
care începea cam așa : „La în
ceput. un om a inventat roata. 
In cealaltă parte a lumii, un 
alt om a inventat semnul de 
circulație „parcarea interzisă". 
De atunci datează incompati
bilitatea dintre aceste două o- 
bieete".

Și așa, în fumul țevilor de 
eșapament și în goana căutării 
unui loc pentru parcare, auto
mobilul continuă să fie vedeta 
secolului XX. în ciuda unor 
voci pesimiste care-i pre ves
teau un lamentabil și inevita
bil sfîrșit. Dar. pînă cînd „ve
hiculele viitorului" vor deveni 
un palpabil prezent, noi muri
torii de rînd ne mulțumim și 
cu o mașină, fie ea si mai mi
că. fie ea și poluantă Si. dacă 
tot ne-am luat mașină, să por
nim în căutarea unui loc de 
parcare

Comunist,istorie a Partidului
a mișcării revoluționare și de
mocratice din România. Muzeul 
Doftana, precum și alte locuri 
care evocă aspecte din lupta 
desfășurată de Partidul Comu
nist Român în perioada c“lor 
50 de ani de la constituire.

De reținut că pînă la 30 a- 
prilie grupurile de excursioniști 
vor beneficia de o reducere 
de 30 la sută a costului ex
cursiilor. Pentru elevi, reduce
rea tarifelor este de 50 la 
sută.

termine realizări bune în producție. Oricum, rezultatele 
de pînă acum nu reflectă realele lor posibilități, poten
țialul existent. E. M Dilja are toate sectoarele sub plan și 
nu și-a realizat sarcinile care i se cuveneau decît într-o 
singură zi... E mult prea puțin !

Mina Uricani — unde la finele anului trecut se înre
gistrase un puternic reviriment care ne-a determinat să 
întrezărim semnele de bun augur ale unei situări definitive 
pe coordonatele unor realizări tot mai bune — cumulează 

/ la decada a Il-a un minus de peste 2 200 tone ! In plasarea 
neuniformă pe schimburi (datele de 11, 13 și 15 ianuarie 
pot aduce mărturii în acest sens...) vedem una dintre cau
zele rămînei^i în urmă și factorii responsabili de bunul 
mers al producției de la mină se cuvine să acționeze în 
consecință.

Noua etapă a construcției socialiste, pune în fața tu 
furor colectivelor de muncă, exigențe mari. Eforturile, gîn- 
direa, întreaga capacitate a oamenilor care extrag din 
adîncuri bogățiile atît de necesare economiei noastre în 
plină ascensiune se cer unite într-o singură voință, într-o 
hotărîre plenară, în asa fel îneît obiectivele mărețe ale cin
cinalului prezent să fie îndeplinite exemplar !

cu sediul în Vulcan str.. Crividîa nr. 52

/I N G A J £ A l A

cu act de calificare și autorizație de funcționare;
• Muncitori încărcători-descărcătorivagoane C.F.R. cu angajare permanentă. Lucru în acord, după normele republicane.Salarizarea se va face conform H.C.M. 914/1968Informații se primesc zilnic la biroul evidență orele 7 si 15.5

personal, între
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ORIENTUL APROPIAT
22 (Agerpres).

consilier

1

sisteme acvatice
de comune.

★

au

Asia au avut, cîndva,general al O.N.U., 
care U Thant își 

hotărîrea de a se

pentru 
și teh- 

ministru 
Republi-

de 
în 
va 
re-

LEGĂTURĂ CU SITUAȚIA DIN

Europa, America și

LONDRA 22 — Coresponden
tul Agerpres,’Nicolae Plopeanu, 
transmite : Academicianul Hen
ri Coandă, 
problemele de știință
nologie, cu rang de 
la Consiliul de Stat al 
cii Socialiste România, s-a în- 
tîlnit joi după-amiază, la Lon
dra, cu prof. A. L. Hodgkin, 
președintele Academiei britani
ce „Royal Society", cu care a 
avut o convorbire. In aceeași 
zi, ambasadorul României, 
Vasile Pungan, a oferit un coc-

tei! în onoarea savantului Hen
ri Coandă. Au participat V. R. 
Van Straubenzee, subsecretar 
de stat parlamentar la Depar
tamentul educației și științei, 
prof. A. L. Hodgkin, Reginald 
Verdon Smith, președintele 
companiei B.A.C., Geoffrey 
Tuttle, mareșal al aerului, func
ționari superiori din ministerele 
aviației, apărării, afacerilor ex
terne, comerțului și industriei.

Vineri dimineață, academicia
nul Henri Coandă și-a încheiat 
vizita în Anglia.

Laburiștii englezi au elaborat 
o moțiune împotriva aderării Angliei 

comunăla Piața »
LONDRA 22 (Agerpres). — 

Joi seara au luat sfîrșit dez
baterile din Camera Comune
lor asupra problemei aderării 
Marii Britanii la Piața comu
nă. Ele au prilejuit evidenție
rea întăririi curentului de o- 
pinie ostil candidaturii brita
nice la C.E.E. Acest fapt a fost 
demonstrat în mod elocvent de 
moțiunea împotriva aderării, e- 
laborată de deputății laburiști, 
care a întrunit, de această da

tă, adeziunea a 110 deputați, 
față de numai cîteva zeci în 
urmă cu cîteva luni.

In cursul dezbaterilor, nume
roși deputați au subliniat că 
aderarea la Piața comună va 
costa Anglia un miliard de lire 
pe an. Ei au arătat, totodată, 
că o asemenea acțiune va greva 
serios bugetul cetățenilor, ‘ ca 
urmare a creșterii prețurilor 
produselor agricole.

AMMAN
Un comunicat dat publicității 
joi seara la Amman informea
ză că Frontul Popular pentru 
Eliberarea Palestinei (F.P.L.P.) 
se angajează să respecte acor
dul încheiat recent de Iorda
nia și Organizația pentru Eli
berarea Palestinei.

La rîndul său, Comitetul

Central al Organizației pentru 
eliberarea Palestinei (O.L.P.) a 
făcut cunoscut că „primește cu 
satisfacție" declarația F.P.L.P., 
reafirmîndu-și, totodată, dorința 
de a se păstra unitatea mișcă
rii palestiniene în cadrul că
reia o verigă principală o re
prezintă Frontul pentru Elibe
rarea Palestinei.

BEIRUT 22 (Agerpres). — Ab- 
delhadi Boutaleb, trimisul spe
cial al regelui Hassan al II-lea, 
a declarat la Beirut, că Ma
rocul va participa la conferința 
arabă la nivel înalt, propusă 
de Libia, în vederea discutării 
situației actuale din zona Orien
tului Apropiat.

@ Endalkachen Makonnen, 
reprezentantul permanent al 
Etiopiei la Națiunile Unite în 
perioada 1966—1969, în prezent 
membru al cabinetului etio
pian, a anunțat că intenționea
ză să candideze la postul 
secretar 
cazul în 
menține 
trage.

Makonnen este în vîrstă 
43 de ani.

0 Georges Marchais, secretar general adjunct al Parti
dului Comunist Francez, a declarat într-un interviu radio
difuzat că P.C.F. propune celorlalte partide de stînga crea
rea unei uniuni în vederea realizării unei colaborări strînse. 
Partidele ar urma să fie reprezentate în cadrul uniunii în 
conformitate cu influența pe care o exercită, a adăugat 
Georges Marchais. In ajunul alegerilor municipale, a arătat 
el, P. C. Francez urmărește să dejoace planurile reacțiunii, 
să asigure o conducere democratică, conformă cu interesele 
maselor, să desfășoare și mai larg lupta pentru democrație 
și socialism.
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Congresul

africane
CAIRO 22. — Corespon

dentul Agerpres, Constantin 
Oprică, transmite : La Cairo 
s-a deschis cel de-al patru
lea Congres al Uniunii sin
dicale pan-africane. La lu
crări participă delegații sin
dicale din 20 de țări africa
ne, precum și observatori din 
diverse state ale lumii.

La Congres ia parte și o 
delegație română, condusă de 
Stana Drăgoi, membră a Co
mitetului Executiv al Consi
liului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România.

In cadrul dezbaterilor, care 
vor dura patru zile, vor fi 
examinate probleme referi
toare la sarcinile noi ale 
mișcării sindicale africane în 
contextul actual, precum și 
lupta împotriva imperialis
mului și neocolonialismului.

„New York 
Times"

despre 
escaladarea

acțiunilor 
militare

ale S.U.A
in Indochina

NEW YORK 22 (Agerpres). 
— Intr-un editorial referi
tor la escaladarea acțiunilor 
militare ale S.U.A. în Indo
china, ziarul „New 
Times", scrie, între 
„Acum, cînd 
bombardierele 
alte 
au 
în 
goneze și ale regimului Lon 
Noi pentru recucerirea unei 
autostrăzi-cheie între mare și 
Pnom Penh, Pentagonul a 
ridicat vălul și a dezvăluit 
intenția Administrației de a 
folosi fără limite forțele ae
riene în Cambodgia. Minis
trul apărării, Laird, se dez
minte acum pe sine dar ceea 
ce nu a fost clarificată este 
problema legalității acestei 
acțiuni, problemă ridicată 
de senatorul McGovern și 
care va fi viguros sprijinită 
și de alți membri ai Con
gresului ce se străduiesc să 
prevină tocmai acest fel de 
implicare într-un alt fiasco 
din Asia de sud-est... Anga
jarea forțelor aeriene în în
treaga Indochină destramă 
iluzia dezangajării".

avioane 
fost 

sprijinul

York 
altele : 

elicopterele, 
„B-52“ și 

americane 
angajate direct 

trupelor sai-

ROMA

Manifestări consacrate

a constituirii P. C. I
ROMA 22. — Coresponden

tul Agerpres, Nicolae Puicea, 
transmite: In cadrul manifes
tărilor consacrate celei de-a 
50-a aniversări a constituirii 
Partidului Comunist Italian, la 
21 ianuarie a avut loc, la Li
vorno, o mare adunare orga
nizată la Teatrul Goldoni. Aici 
s-au desfășurat, în ianuarie 
1921, lucrările Congresului al 
VII-Iea al Partidului socialist, 
la care aripa de stînga a hotă
rît să se constituie într-un par
tid de sine stătător.

In cadrul manifestării de joi, 
au luat cuvîntul Umberto Ter- 
racini și Arturo Colombi, mem
bri ai Direcțiunii P.C.I., precum 
și Gianfranco Borghini, secre

Ti-tarul național al Federației 
neretuiui Comunist Italian.

In după-amiaza aceleiași zile, 
o delegație a P.C.I. — din care 
au făcut parte membri ai Di
recțiunii partidului, conducă
tori ai Federației P.C.I. din Li
vorno, primarul orașului, vechi 
militanți comuniști, muncitori 
livornezi — a participat la o 
ceremonie omagială, organizata 
pe locul unde se află placa 
comemorativă de pe ruinele 
Teatrului San Marco. In acest 
teatru — distrus în timpul ce
lui de-al doilea război mon
dial — partidul comunist a ți
nut, cu 50 de ani în urmă, a 
dunarea sa de constituire.

BRUXELLES 22 (Agerpres). 
— Miniștrii adjuncți ai aface
rilor externe din țările Pieței 
comune, întruniți la Bruxelles, 
nu au reușit să ajungă la un 
acord asupra cererii Marii Bri
tanii de a i se acorda o peri
oadă de tranziție de 8 ani, în 
vederea aderării sale la C.E.E. 
Ei au hotărît să remită această 
problemă Consiliului ministerial 
al C.E.E., care se va reuni la 
1 februarie. Delegații „celor 
șase" au acceptat, în principiu, 
o perioadă de tranziție de nu
mai 5 ani și au respins cere
rea Marii Britanii ca, într-o 
perioadă suplimentară de 3 
ani, contribuția sa la bugetul 
comunitar să fie mai mică decît 
cea stabilită.

Ambasadorul Ecuadorului 
în Statele Unite, Carlos Orte
ga, a remis secretarului de stat 
american, William Rogers, o 
notă de protest în legătură cu 
poziția adoptată de Statele 
Unite în problema apelor teri
toriale ecuadoriene. In -notă 
se afirmă că sancțiunile adop
tate de S.U.A. împotriva Ecua
dorului sînt „contrare 
O.S.A. și principiilor 
relații dintre state 
care 
sălii

0

1

Cartei 
bunelor 

suverane, 
exclud măsurile de repre- 
și amenințările".

_ In Chile a fost inițiată 
o amplă campanie pentru li
chidarea analfabetismului. Peste 
2 000 de țărani din provincia 
Coquimbo au început cursuri
le de alfabetizare sub îndru
marea unor învățători volun
tari. Ministerul învățămîntului 
a informat 
Coquimbo, 
cursuri de 
treaga țară.

In Sahara spaniolă a luat 
ființă o mișcare de eliberare. 
Este pentru prima dată, su
bliniază agenția Reuter, cînd 
se vorbește despre existența 
unei asemenea mișcări pe acest 
teritoriu. Conducătorii ei
declarat nu de mult unui re
dactor al ziarului algerian „La 
Republique" că organizația și-a 
propus să lupte pentru inde
pendența teritoriului, recur- 
gînd la calea armată dacă gu
vernul de la Madrid nu-și va 
retrage trupele din Sahara spa
niolă și se va opune drepturi
lor ei la autodeterminare.

0 La 22 ianuarie, delegația 
română, condusă de Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, care se află 
în Republica Populară Albania 
pentru tratative în vederea în
cheierii planului de colaborare 
culturală și științifică dintre 
România și Albania, a fost 
primită de Thoma Deljana, 
ministrul învățămîntului și cul
turii.

că, după provincia 
vor fi organizate 
alfabetizare în în-

Senatorul Edward Ken
nedy a fost înlocuit, joi, din 
postul de adjunct al liderului 
majorității democrate din Se
natul american cu Robert 
Byrd. înlocuirea s-a produs cu 
foarte puțin 
deschiderea 
de-al 92-lea 
In favoarea 
31. de 
menținerea 
numai 24.
constituie o surpriză : la Wa
shington se apreciază că înlo
cuirea lui Kennedy redu
ce șansele acestuia de a can
dida la alegerile prezidențiale 
din 1972. I

timp înainte de 
oficială a celui 
Congres al S.U.A. 
lui Byrd au votat 

senatori iar pentru 
lui Kennedy — 

Rezultatul votului

© Primele măsurători asu
pra solului lunar arată că 
Luna dispune de un înveliș 
exterior format din roci de 
bazalt care merg, în interior, 
pînă la adîncimea de 210 mile 
— afirmă savanții americani 
de la centrul de cercetări spa
țiale al NASA. Măsurătorile 
au fost efectuate cu ajutorul 
unui nragnetometru instalat pe 
suprafața Lunii de nava spația
lă Apollo-12.

MOSCOVA 22 (Agerpres). 
— Omul de știință sovietic 
Gheorghi Lindberg a emis 
ipoteza că, în ultimele 1,5—2 
milioane de ani, nivelul o- 
ceanului mondial a scăzut și 
a crescut de cel puțin 5 ori, 
amplitudinea acestor fluc
tuații pe verticală ajungînd 
la 300 metri.

Explicînd ipoteza sa, Lind
berg arată că schimbarea ni
velului mărilor și oceanelor 
s-a datorat succesiunii ere
lor glaciale, ca și erupțiile 
mari de apă din mantia su
perioară a Pămîntului. In 
perioadele de retragere a a- 
pelor au apărut mari întin
deri de uscat, iar Europa, 
America și Asia au avut de 
mai multe ori sisteme acva
tice comune. Savantul expli
că astfel și faptul că în li
nele rîuri ale Japoniei, Eu
ropei și Americii pot fi gă
site aceleași specii de pești 
de apă dulce.

(Urmare din pag. 1)

Madrid

Noi procese politice

S-au încheiat lucrările
Plenarei C. C. al Partidului

Comunist din Austria

curorul a cerut condamnarea 
acuzaților la pedepse cu în
chisoarea și amenzi.

Intr-un proces separat, alți

iți de „propagandă ilegală". 
Poliția a informat că asupra 
lor au fost găsite manifeste 
ale Comitetului de grevă din 
Barcelona. '

locuințe n-ă 
demografic, 

corturile

ur-
așa 

Și

aici în inima 
penuria apei.
a

rezoluție privind con- 
Adoptarea acestei rezo-
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trei patrioți au fost învinu- Ș

I

0' Regele Hussein al Iorda
niei s-a reîntors joi la Amman, 
venind de Ia Londra unde a 
urmat un tratament medical.

NOUAKCHOTT

întreprindereaTiparul

Santiago de Chile

Corespondon- 
Florea Țuiu, 

avut

0 Participanții la conferința Commonwealthului au 
adoptat, vineri dimineața, o 
damnarea discriminării rasiale 
Iuții a fost posibilă după ce reprezentanții celor 31 de state 
membre ale organizației au acceptat amendamentul cana
dian adus declarației de principii în legătură cu problema 
respectivă, propusă de președintele Zambiei, Kenneth Ka- 
unda, și susținută de cea mai mare parte a delegaților afri
cani. Amendamentul canadian elimină clauza care cerea ca 
orice hotărîre privind acordarea de asistență țărilor unde 
se practică discriminarea rasială să fie examinată, în prea
labil, de guvernele tuturor statelor membre ale organiza
ției și precizează că „fiecare națiune are dreptul să-și pro
moveze propria sa politică", în legătură cu această problemă.

mango din Senegal. Și, 
cît ai fi de preocupat de 
fructele exotice, nu poți să 
nu privești admirativ precu- 
pețele. Cel mai adesea sînt 
femei „beidane" (nume dat 
în Mauritania celor de ori
gine arabo-berberă și care 
înseamnă în același timp 
„alb"), ascunse în văluri 
lungi și fine. îmbrăcămintea 

amenințat ; lor, croită din stofe suple 
orașul, dar acum pe albe, albastre sau negre, 

oceanului a fost con- 
o uzină de desalini-

apei de mare. Nouakc- , ghicești chipul. Locuitorii ca- 
cunoaște, în fine, bu-

„Nord-262“

VIENA 22 — Corespondentul 
Agerpres, Petre Stăncescu, 
transmite : La Viena s-au . în
cheiat lucrările Plenarei C.C. al 
Partiddlui Comunist din Aus'- 

căreia Erwin 
al Biroului, 
al C.C. al 

raport

tria, în 
Scharf, 
Politic, 
P.C.A., i 
asupra 
țară și

i cadrul
membru
secretar

a prezentat un
situației politice din 

sarcinilor partidului în

etapa actuală. A fost adoptată 
o rezoluție privind pregătirea 

■Conferinței P.C.A., convocată 
pentru 27 februarie a.c., care 
va fi pusă în discuția organi
zațiilor partidului. Rezoluția 
precizează că poziția P.C.A. în 
legătură cu alegerile preziden
țiale ce urmează să aibă loc 
în acest an, în Austria, va 
hotărîtă la conferința din 
februarie.

strucția de 
mat ritmul 
încît barăcile, 
tot felul de alte înjghebări 
precare au împînzit orașul. 
Din păcate, Nouakchottul a 
cunoscut și un alt dușman, 
mai de temut 
deșertului — 
Spectrul setei 
adesea 
malul 
struită 
zare a 
hottul 
curia apei dătătoare de viață.

In Mauritania nu există 
televiziune; în schimb, lo
cuitorii capitalei asaltează ci
nematografele. Adevăratul di
vertisment îl oferă însă ac
tivitățile în aer liber. îndră
giți vînătoarea subacvatică 
sau safariurile ? Veniți la 
Nouakchoot 1 îmbietoare re
clame turistice îți prezintă 
plaje de vis, populate de 
legiuni de crabi „infanteriști", 
jucăriile înveselitoare ale că
lătorilor raționalistului secol 
XVIII.

Dar înainte de a pomi in 
căutarea fioroșilor lei, dacă 
vrei să cunoști cu adevărat 
locuitorii Nouakchottului tre
buie să mergi în piețe. Aici, 
ca peste tot în lume, orașul 
prinde viață în jurul tara
belor ' încărcate cu banane 
din Canare și cu fructe de

se 
întredeschide în dreptul o- 
chilor, abia lăsîndu-te să

pitalei nu s-au lăsat încor
setați de constrîngerile cita
dine obișnuite. Costumul eu
ropean ar însemna un cup
tor în care accepți să te pră
jești de bună voie. Și cînd 
îi vezi mergînd fericiți, în
veliți în opt metri de bum
bac, te simți tentat să aban
donezi povara civilizației 
pentru aceste „drâa" și „bou- 
bou“ umflate de vînt.

Să ne despărțim de Nou
akchott tot sub semnul lui 
Saint-Exupery, într-o zi de 
calm al deșertului. Din înăl
țimi privești zbuciumul mă
rii de aramă, culoarea Saha- 
rei pîrjolite de un soare de 
foc. In această împărăție a 
mineralului rămîne în urmă 
un punct 
stăpîn și 
palmă din 
re trebuie 
menilor.

MADRID 22 (Agerpres). — 
Noi procese politice au în
ceput joi în Spania, împotri
va unor patrioți din această 
țară. In fața unui tribunal 
special din Madrid au com
părut patru persoane, acu
zate de a fi membre ale or
ganizației clandestine basce 
ETA și de a fi desfășurat 
activități subversive". Pro-

• • 1 A-

unde omul este 
cucerește fiecare 
acest pămînt ca
să devină al oa-

R. P. POLONA : 
In portul petrolier 
Wilhwshaven se 
construiește un nou 
chei la care vor 
putea ancora pe
troliere cu o capa
citate de 300 000 
tone. In foto : 
Construirea noului 
chei, cu implanta
rea în mare a u- 
nor grinzi de 45 
tone.

SANTIAGO DE CHILE 22 
(Agerpres). — Cu prilejul 
inaugurării ciclului de întîl- 
niri denumit „Zilele discu
ției populare" (convorbiri pu
blice la care urmează să ia 
parte personalități marcante 
din Chile), președintele Sal
vador Allende a rostit o cu
vîntare la Universitatea din 
Valparaiso. Subliniind că în
făptuirea' cu succes a pro
gramului Frontului Unității 
Populare este posibilă numai

0< Aarne Saarinen, președin
tele Partidului Comunist Fin
landez, a relevat în cadrul 
unui discurs rostit la Helsinki 
că larga mișcare de masă care 
s-a- dezvoltat în țară a cuprins 
sute de mii de muncitori și 
funcționari — comuniști, so- 
cial-democrați și fără de par
tid. Revendicările lor s-au iden
tificat cu scopurile pe care Par
tidul Comunist Finlandez și 
le-a propus în ceea ce priveș
te politica economică și condi
țiile de încheiere a noilor con
tracte de muncă.

prin participarea tuturor oa
menilor muncii, Salvador 
Allende a trecut în revistă 
activitatea guvernului chilian 
din ultimele săptămîni, amin
tind unele acțiuni, ca. pre
gătirea naționalizării zăcă
mintelor de cupru ale țării, 
măsurile privind naționaliza
rea unor bănci, crearea Con
siliului național economic și 
a Consiliului național țără
nesc — foruri în care vor 
fi larg reprezentați oamenii 
muncii.

Convenția ordinară 
a Partidului liberal 
democrat japonez

TOKIO 22.
tul 
transmite : 
loc cea 
ordinară ’ I 
democrat, 
Convenția 
pentru a adopta programul po
litic al partidului pe anul cu
rent și a discuta pregătirile 
necesare în vederea alegerilor 
locale din luna aprilie și a ce
lor parțiale, pentru Camera 
consilierilor, din luna iunie.

După ce secretarul general 
Kakuei Tanaka a prezentat un

Agerpres,
La Tokio a 

de-a 25-a convenție 
a Partidului liberal 

de guvernămînt.
a fost convocată

S-a prăbușit..
PARIS 22 (Agerpres). — 

Un avion militar francez — 
„Nord-262“ — s-a prăbușit 
joi în apropiere de locali
tatea Privas din Departamen
tul Ardeche, cu 19 persoane 
Ia bord, printre care cițiva 
generali și specialiști francezi 
în probleme nucleare. Avio
nul decolase de pe aeropor
tul din Villacoublay, cu des
tinația baza Orange. Potrivit 
primelor constatări, avionul 
s-a prăbușit ca urmare a u- 
nei explozii. Au pierit toți 
pasagerii și membrii echipa
jului.Primul calendar lunarvechi de... 34 000de ani

raport asupra problemelor in
terne ale P.L.D., premierul Ei- 
saku Sato, președintele parti
dului, a rostit o cuvîntare în 
cadrul căreia a relevat că în 
anul 1971 se vor petrece eve
nimente de mare importanță 
pentru partidul liberal demo
crat, printre care — desfășu
rarea alegerilor din aprilie și 
iunie, precum și semnarea a- 
cordului de retrocedare a Oki- 
nawei; partidul va trebui, de 
asemenea, să procedeze la exa
minarea problemei relațiilor cu 
R. P. Chineză.

NEW YORK 22 (Agerpres). 
— Alexander Marshack, cer
cetător la Muzeul de arheo
logie și etnologie „Peabody" 
al Universității Harvard, a 
ajuns la concluzia că omul 
a întocmit primul calendar 
lunar în urmă cu circa 34 000 
de ani. Studiile întreprinse 
asupra motivelor decorative 
de pe pietre și oase și alte 
obiecte descoperite în Euro
pa l-au dus la concluzia că 
ele reprezintă grafic 
tele faze ale Lunii, 
pe perioade mai mari 
an. Marshack crede că 
„calendare lunare" 
lizate pentru
perioadelor favorabile vînă- 
torii, a zilelor de ritualuri 
și sacrificii sau altor eveni
mente din viața nomadului 
paleolitic.

Descoperirea Iui Marshack 
demonstrează că omul pre
istoric era capabil să facă 
observații astronomice și să 
consemneze pentru păstrare 
și transmitere rezultatul a- 
cestora. Astfel, apariția ca
lendarului poate fi fixată in 
paleoliticul superior înainte 
de nașterea agriculturii și de 
apariția așezărilor urbane.

diferi- 
uneori 
de un 
aceste

erau uti- 
consemnarea

„Meteor“
MOSCOVA 22 (Agerpres). 

— In Uniunea Sovietică a 
fost lansat un nou satelit ar
tificial al Pămîntului din 
seria „Meteor". După cum 
relatează agenția TASS, sar
cina principală a satelitului 
constă în culegerea și re
transmiterea pe Pămînt a da
telor necesare serviciilor me
teorologice terestre.Avion prăbușit

LIMA 22 (Agerpres). — Un 
avion aparținînd forțelor ae
riene ale Perului s-a prăbu
șit in apropiere de Lima. 
Toate cele 31 de persoane 
aflate la bord și-au pierdut 
viața.
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