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ACTIVIZAREA 
tuturor membrilor organelor alese, 

cerință a perfecționării 
vieții de partid

Potrivit cerințelor subliniate 
în Tezele elaborate pentru 
Congresul al X-lea al partidu
lui, cadrele, organele și >rga- 
nizațiile de partid, uu ’îndato
rirea să învețe știința și arta 
conducerii, să-și îmbunătățeas
că neîncetat stilul și metodele 
de muncă.

Ca rezultat al creșterii rindu- 
rilor partidului, al aplicării 
consecvente a principiului mun
cii și conducerii colective, in 
comitetul municipal. în comi
tetele orășenești și comunale 
de partid, în comitetele de par
tid pe întreprinderi și institu
ții. în birourile organizațiilor 
de bază ale partidului, activea
ză in prezent un număr însem
nat de comuniști cu o bogată 
experiența in munca politică, 
buni organizatori, combativi, cu 
inițiativă in muncă.

Întreprinderea unor acțiuni 
multilaterale pentru organiza
rea și controlul înfăptuirii mă
surilor și hotăririlor nu poate 
fi concepută fără o temeinică 
pregătire politică a membrilor 
organului de partid, fără parti
ciparea în întregul său la mate
rializarea în fapte a. obiective
lor stabilite în comun. Por
nind de la acest deziderat. Co
mitetul municipal de partid a 
acordat o atenție permanentă 
îmbunătățirii stilului de muncă 
in vederea îndrumării organe
lor alese pentru ridicarea conti
nuă a nivelului politic, ideo
loga și profesional al compo- 
nențiîor lor. in scopul creșterii 
competenței acestoca in plani> 
fi'area și organizarea muncii, 
pentru traducerea în viață a 
sarcinilor. Comitetul municipal 
de partid, comitetele orășenești 
și comunale, din întreprinderi 
și instituții, s-au ocupat în
deaproape de instruirea temei
nică și cu regularitate a mem
brilor comitetelor de partid și 
a Iv-ourilor organizațiilor de 
bază, organizind studierea -și în
sușirea documentelor Congresu
lui al X-lea. ale plenarelor 
C.C. al P.C.R., a măsurilor a- 
doptate de Comitetul județean 
și municipal de partid.

Merită a fi subliniat faptul 
că membrii comitetului muni
cipal de partid au fost repar
tizați pe comitete de partid și 
grupuri de organizații de bază. 
De asemenea, s-a încetățenit in 
practica comitetelor de partid 
de la orașele Lupeni. Vulcan 
și Petrila. E. M. Lonea. Visco- 
za și Preparația Lupeni. Gru
pul 2 construcții Petroșani. In
stitutul de mine etc. metoda 
repartizării membrilor lor pe 
organizații de bază și sectoare 
de activitate in vederea îndru
mării organizațiilor de partid 
pentru organizarea traducerii în
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viață a sarcinilor ce le-au re
venit din hotăririle organelor 
superioare și proprii. A devenit 
tot mai eficientă participarea 
unor membri ai comitetelor de 
partid și ai birourilor organi
zațiilor de bază de la U.U.M.P., 
U.E.L. Petroșani. I.R.E.H. Pe
troșani, Șantierul 4 construcții 
Lupeni. sectorul Cimpu lui 
Ncag etc. la pregătirea materia
lelor de analiză, la elaborarea 
de măsuri și mobilizarea co
lectivelor de muncă la tradu
cerea lor în viață.

Experiența demonstrează că 
acolo unde toți membrii orga
nelor alese privesc cu toată 
răspunderea sarcinile ce lc re
vin. rezultatele activității poli
tice și economice se situează 
la nivelul cerințelor etapei ac
tuale. De pildă, o perioadă de 
timp, o bună parte din mem
brii comitetului de partid, ai 
birourilor organizațiilor de ba
ză de la E. M. Dîlja nu-și a- 
duceau contribuția la rezolvarea 
sarcinilor ce reveneau organe
lor dc partid din care fac par
te. activitatea lor rezumîndu- 
sc adesea' doar la simpla pro- 
z -n’ă la unele ședințe de comi- 
t<t san de birou al organizației 
dc bază. Acest stil dc muncă a 
făcut să scadă puterea dc mo
bilizare. capacitatea organelor 
ele partid în rezolvarea multi
plelor probleme ce le-au stat 
in față. Din această cauză s-au 
manifestat serioase neajunsuri 
în activitatea colectivului mi
nei. Pe baza măsurilor stabilite 
după o amplă analiză in comi
tetul dc partid și cu ajutorul 
comitetului municipal dc partid 
aceste deficiențe au fost înlă
turate. fapt care a făcut ca în 
prezent rezultatele in domeniul 
vieții interne de partid și al 
activității economice să fie mult 
îmbunătățite.

Ceea ce caracterizează activi
tatea majorității comitetelor de 
oartid. a birourilor organizații
lor do bază din municipiul 
nostru este participarea colec
tivă a membrilor lor la orga
nizarea muncii pentru aplica
rea directivelor adoptate la 
Congresul al X-lea al P.C.R. 
Subliniem însă faptul că. deși 
puțini la număr, mai sînt unii 
membri de partid aleși in or
ganele de conducere care nu 
participă efectiv la rezolvarea 
sarcinilor ce revin organizației 
de partid respective. Contribu

ția lor la aplicarea hotăririlor 
și măsurilor adoptate este in
suficientă, nu-și aduc aportul 
la planificarea muncii, la pre
gătirea unor materiale dc a- 
naliză, nu participă la dezba
terea problemelor in cadrul co
mitetelor sau al birourilor or
ganizațiilor de bază, nu iau ati
tudine împotriva acelor comu
niști care nu participă la via
ța de partid, nu respectă dis
ciplina de partid sau de pro
ducție. Organizații de bază cum 
sini nr. 12 E. M. Vulcan, 1 A, 
1 C, 2 B, 3 A — E. M. Uricani, 

♦ Continuare fn pag. a 3-a

Adunări generale ale salariaților

PENTRU SPORIREA 
RODNICIEI 
im abataje

La mina Petrila a avut loc 
joi, 5 februarie, adunarea ge
nerală a reprezentanților sala
riaților. In prezența iov. David 
Lazăr, secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al P.C.R., 
Gheorghe Furdui, secretar al 
Comitetului municipal de par
tid, Ioan Radulescu, prim se
cretar al Comitetului orășenesc 
de partid Petrila, a unor fac
tori de răspundere din Centra
la cărbunelui Petroșani, aduna
rea salariaților a dezbătut sar
cinile de plan pe 1970 și a 
stabilit căile de urmat în acti
vitatea de zi cu zi în subteran 
pentru înfăptuirea prevederilor 
ultimului an al cincinalului, a 
obiectivelor de întrecere.

Nota dominantă a dezbateri
lor a fost angrenarea gîndirii 
colective — într-un puternic 
spirit de responsabilitate pro
fesională și conlucrare — în 
găsirea celor mai chibzuite so
luții pentru sporirea rodniciei 
muncii în abataje și galerii pen
tru ridicarea ștachetei întregii 
activități de producție la cote 
mai înalte ale eficienței econo
mice. Un număr de 250 salari- 
ați — mineri șefi de brigadă, 
maiștri, tehnicieni și ingineri, 
economiști, alte cadre cu munci 
de răspundere din aparatul teh- 
nico-administrativ — reprez.cn-

Secvență 

citadină 

petroșăneană
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creșterea < Continuare in pag. a 3-a

AGERPRES

ducția va crește față de anul 
trecut cu- peste 5 000 de trac
toare.
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CULTURĂ 
ARTĂ

tind în adunare verigile condu 
cerii colective la toate nivelele, 
au ascultat darea de seamă a 
comitetului dc direcție prezen
tată de tov. ing. Gh. Giuclea, 
directorul exploatării, înfățișînd 
tabloul rezultatelor obținute în 
producție pe anul 1969, proble
mele și neajunsurile ce au fră- 
rnîntat colectivul de muncă.

Atît darea de seamă cît și 
dezbaterile ce i-au urmat s-au 
oprit nu atit asupra părților po
zitive ale activității din anul 
trecut cit a aspectelor nega
tive, a deficiențelor și lipsuri
lor ce au existat barînd calea 
unor rezultate ce puteau fi ca
tegoric mai meritorii și mai pe 
măsura potențialului tehnic și 
uman al colectivului. Căci în 
adunare au fost spuse lucruri
lor pe nume arătîndu-se: că 
planul de producție pe 1969 nu 
a fost îndeplinit (o datorie de 
35 912 tone cărbune), că pla
nul producției marfă a fost re
alizat în proporție dear de 
98,7 la sulă, ca două zone din 
trei au rămas sub plan (cu 
15 991 tone zona I-a și 27 430 
tone zona a Il-a), datorită a- 
daptării greoaie a fostelor sec
toare de producție la noua 
formă — perfecționată — de 
organizare și conducere a pro
ducției că activitatea cconomi- 

RĂSPUNSUL
colectivului minei Petrila la chemarea la între

cere lansată de minerii de la Aninoasa
Reprezentanții salariaților E. M. Petrila, întruniți azi 

5 februarie 1970 în adunarea generală dc dezbatere a sar
cinilor de plan pe anul 1970, analizind posibilitățile de care 
dispunem față (le sarcinile de plan, primim cu entuziasm 
chemarea la întrecere și răspundem cu următoarele obiec
tive ce ni le propunem a le realiza in cursul anului 1970 :

® vom extrage 4 500 tone cărbune peste sarcina plani
ficată ;

® productivitatea muncii va crește cu 3,6 tone/sala- 
riat an, față de nivelul planificat ;

@ se va realiza o economie de 110 000 lei prin:
— reducerea consumului specific de lemn de mină cu 

0,3 mc 1 000 tone (46 mii lei);
— creșterea productivității muncii (51 mii lei).
0 reducerea cheltuielilor la producția marfă cu 1 

leu/1 000 lei :
© obținerea de beneficii peste plan de 120 000 lei ;
Q depășirea sarcinilor de plan la lucrările miniere cu 

50 metri săpări, respectiv cu 250 mii lei pe an. realizînd o 
economie de 1 050 mii lei față de prevederile (lin devize.

co-financiară a fost negativă 
(9,99 lei/tonă depășire la pre
țul de cost, depășirea consumu
rilor specifice la lemn de mi
nă cu 0,07 mc/1 000 tone, creș
terea consumului specific la e- 
nergia electrică cu 0,9 kWh/to- 
nă și de aer comprimat cu 14,5 
mc/tonă, cheltuieli neproducti
ve de 600 000 lei etc). Toate 
aceste neajunsuri ce au frînat 
realizarea planului, eficiența e- 
conomică, au fost generate de 
unele cauze obiective ca neasi- 
gurarea aprovizionării tehnico- 
materiale a exploatării cu ma
teriale și piese de schimb și a 
golurilor avute în dotarea cu 
unele utilaje de către Centrala 
cărbunelui, stagnări ale produc
ției din cauza lipsei de vagoa
ne C.F.R., fluctuația efectivului 
ș.a. Dar cele mai multe au fost 

i cauzele subiective, lipsurile 
proprii privind aprovizionarea 

«brigăzilor miniere cu cele nece
sare ; deficiențe de ordin telv 

, nic și organizatoric în cadrul 
zonelor de producție ca eșalo
narea necorespunzătoare a ex
ploatării slratelor 4 și 5 care a

I. BĂLAN
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De la uzina din Brașov a 
fost expediat către benefi
ciari primul lot de tractoare 
din noua variantă U-G50-M. 
Noul tractor, realizat de spe
cialiștii brașoveni este dotat 
cu ridicător hidraulic perfec
ționat, cu allernator in loc 
dc dinam. Tractorul dispune 
de o cabină incălzită, rezis
tentă la răsturnare. Pentru 
a răspunde cerințelor benefi
ciarilor, colectivul uzinei bra
șovene va introduce in fa
bricația do serie, din acest 
an, 13 tipuri de tractoare în 
mai multe variante, iar pro-

La uzinele „Metalul roșu" 
din Cluj au intrat în fabri
cație două noi tipuri de a- 
gregate destinate condiționă
rii aerului in întreprinderile 
textile. Agregatele au capaci
tatea de 16 000 și respectiv 
25 000 metri cubi de aer con
diționat pe oră. Ele filtrează 
aerul din halele industriale, 
il încălzește sau il răcește 
după necesitate și-i asigură 
o anumită umiditate cerută 
de fibrele textile cu care se 
lucrează. Aceste agregate mo
derne, concepute in sistemul 
elementelor tipizate, pot fi a- 
daptate la orice modificări 
constructive aduse halelor.

<-------------
Expunere

Pe baza programului de ac
tivitate al comisiei de propa
gandă, învățămint, știință și 
cultură de pe lîngă Comitetul 
municipal de partid, în cadrul 
unităților miniere din Valea Ji
ului se va expune conferința 
„Ridicarea gradului de folosi
re a utilajelor, a capacităților 
de producție în industria car
boniferă și consecințele sale 
economico-financiare". Expune
rile sînt prezentate de membrii 
comisiei în fața colectivelor de 
salariați, din unitățile miniere.

In vizită
ia muzeu

feri, aproape 100 de elevi ai 
Grupului școlar minier din Pe
troșani au vizitat Muzeul mine
ritului. Cu acest prilej tinerilor 
vizitatori le-au fost date expli
cații din partea personalului 
științific al muzeului in legătură 
cu evoluția tehnicii miniere din 
Valea Jiului în decursul ulti
mului secol. Asemenea vizite au 
făcut muzeului în cursul acestei 
săptămîni și elevi ai Liceului 
Petroșani, ai Școlii profesiona
le comerciale precum și pionie
rii Școlii generale nr. 5 Pelri- 
la.<____

cifrele
De cele mai multe ori, cind 

se vorbește despre activita
tea inovatorilor — acești pa
sionali ai noului — se ape
lează la cifre. RelaȚia este 
cit se poale de firească, pen
tru că cifrele exprimă, prin 
graiul Iar 'laconic. 

DISTINCȚIA STRĂDANIEI
In cadrul recentei consfătuiri de producție care a avut 

loc în subunitatea poligrafică Petroșani, ca semn de prețui
re a succeselor repurtate în cursul anului precedent, celor 
mai buni muncitori le-au fost înminate steluțe purpurii de 
„Fruntaș in întrecerea socialistă pe anul 1969“. Printre cei apre- 
ciați că merită să poarte această distincție enumerăm pe lucră
torii tipografi Alfred Bohne, Vasile Radu. Ilie Tismănariu, 
Nicolac Marinescu, Virgil Iordăchescu, Viorica Dobai, Ida 
Cocsiș și Constanța Cioară.

municipală
„Atlasul" la Valea Sadului
Formația de muzică ușoară „Atlas" pleacă intr-un scurt 

turneu. Traversind frumosul și pitorescul defileu al Jiului, 
artiștii amatori ai Casei de 
opri la Valea Sadului, unde 
zenta două spectacole.

cultură din Petroșani, se vor 
simbătâ și duminică vor pre-

Inițiativă valoroasă
Consiliul popular orășenesc Lupeni a luat o inițiativă va- 

loroasă. La sfîrșilul fiecărei săptămîni, salariații consiliului 
se întrunesc pentru a discuta problemele urgente ce trebuie 
rezolvate în săptămîna următoare, pentru a lua cunoștință 
dc actele normative și noile decrete dc stat apărute. Prima 
.ședință de acest fel. ținută la sfîrșitul săptămînii trecute a 
fost deosebit de utilă.

mișcării de inovații, elicienfa 
economică a ideilor puse in 
practică.

Respecți nd această l radi fie, 
vom ilustra activitatea ino
vatorilor din Combinatul si
derurgic Hunedoara, desfășu
rată in anul care a trecut,

P. GHEORGHIU 
N. MARCEL

CITIȚI IN PAGINA A 3-A:

DACĂ FRUNZA. CIND CADE DIN POM, 
AR ȘTI UNDE O POARTĂ VINTUL...
(„Radiografia" unor „libelule" care-și trăiau „veacul" netulburate, dominate de vicii, încura
jate în această aventură de cîteva „epave" umane)
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ACTIVIZAREA
❖ e

1C.R.1L. C.LF. Petroșani, 
Sll.T. coloana mixtă D.R.T A , 
î 11 11 B — E M Petrila luni 
de-n rindul nu au ținut în anul 
1969 adunări generale deși in 
ondrul colectivelor roșpn, t vo 
?»-au ridicat numrroiw proble
me legate de a ti\:l -len econo
mică șj viața Internă dc pari id.

Sint birouri ale organizațiilor 
do bază cum sint cele do la 
Ixrtul T.C.M M Uricani, Șantie- 
n»l 2 P- trila ni T.C.H., CL.F.. 
reparații mecanice U.U.M.P. șl 
Grup școlar minier Petroșani, 
undo munca nu so desfășoară 
pe bazo colective, sarcinile sint 
• pxolvatc doar de către o parte 
(lin membrii do partid aleși în 
orcanele respective.

îmbinarea muncii pentru ro- 
zoh.ire.i sarcinilor curente cu 
cele dc perspectivă este condi
ționată do (nodul in oare or
ganele dc partid reușesc să a- 
sigure o planificare judicioasă 
n activității, să sesizeze proble
mele esențiale din activitatea 
dc partid, să îndrume cu com
petență. să determine partici
parea tuturor cadrelor la rea
lizarea obiectivelor stabilite. Se 
poale aprecia că majoritatea 
organelor de partid reușesc să 
cuprindă in planurile de mun
că sarcini și obiective care iz
vorăsc din hotârîrîle de partid 
ți do stat, probleme pe care le 
ridică specificul activității.

Trebuie să arătăm că deși 
toate comitetele do partid și-au 
repartizat membrii lor pc or
ganizații dc bază pentru a le 
ajuta concret sH-și organizeze 
munca în scopul îndeplinirii 
sarcinilor, la E. M Petrila. co
merț Petroșani. T.G.C.. Prepa- 
rația Petrila, l.E.C. Paroșeni, 
această repartizare a devenit 
formală deoarece unii dintre a- 
crștia nu ajută cu nimic or
ganizațiile respective, nu par
ticipă nici cel puțin la adună
rile generale dc partid din sec
torul respectiv, nu cunosc pro
blemele ce se ridică în fața 
colectivului de muncă, iar co
mitetele de partid n-au mani
festat exigentă, nu au luat mă
suri împotriva acelor care au 
jn-ivit suDerficialitatc sar-
cin . încredințată.

Din această cauză birourile 
organizațiilor dc bază nu nu
mai că nu sint ajutate în re- 
zolvarea problemelor, dar nu 
sint nici cel puțin controlate.

CreMerea răspunderii tuturor 
membrilor dc partid față de 
sarcinile încredințate este in
fluențată in eel mai înalt grad 
de modul în care-și duc la în
deplinire sarcinile în primul 
rind membrii organelor alese, 
-de exemplul pe care aceștia îl 
oferă masei de comuniști In 
adincirea democrației dc par
tid. promovarea consecventă a 
formelor și metodelor colecti
ve de conducere, problema 
cheie trebuie să o constituie 
activizare^ membrilor organelor 
de partid, a tuturor comuniști
lor. sporirea inițiativei și a răs
punderii lor față de sarcinile 
încredințate.

Tinînd seama de importanța 
hotărîtoare pe care o are ac-

nu
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PROGRAMULJ

PROGRAMUL II :

16.30
18,50

elaborare
x itițfi a hotării 
de stal.

Perfecționarea muncii de 
partid nu poate fi concepută 
fără activizareu tuturor cadre
lor alese Aceasta presupune că 
toți membrii comitetelor do pur
l’d și ai birourilor organiza
țiilor de bază sft simHi răspun
derea pentru sarcinile ce revin 
colectivului respectiv, să mani
feste grijă șj preocupare pentru 
Îndeplinirea exemplară a hot«- 
ririlor organelor superioare și 
proprii. Periodic. în ședințele 
de comitet. în ședințe alo birou
rilor organizațiilor de bază sau 
in adunările generale, să se as
culte informări și rapoarte asu
pra modului in caro organele 
alese .șl-au îndeplinit sarcinile 
in domeniul respectiv do acti
vitate.

Așa cum se subliniază in 
hotărirca plenarei C C. al P.C.R. 
din decembrie I960 se va ex
tinde și introduce drept regulă 
a activității tuturor organelor 
dc partid ca principalele pro
iecte dc holărîri sau măsuri 
mai importante privind activi
tatea economică, politică și so
cială să fie dezbătute în prea
labil în vederea definitivării cu 
activul dc partid și de stat, cu 
membrii do partid din organi
zațiile respective.

Unii din metodele principale 
do activizare a membrilor or
ganelor alese o constituie cu
prinderea acestora în comisiile 
pe probleme de pe lingă oomi- 
trtelc do partid. In acest sens, 
tot plenara CC. al P.C.R din 
deoombrie 1969 ;1 stabilit un 
complex de măsuri caro va tre
bui să-și găsească aplicarea în 
viată printr-o preocupare sus
ținută pentru euprindoroa în a- 
eeste comisii a tuturor membri
lor organelor de partid — In 
ranort cu pregătirea lor poli
tică, ideologică și profesională, 
cu specificul activității lor. E 
deosebit de important în activi
tatea acestor comisii ca ele să-și 
desfășoare activitatea pe bază 
de programe trimestriale care 
să cuprindă organizarea de 
studii, elaborarea de materiale 
dc analiză, de măsuri menite 
să asigure înfăptuirea hotâriri- 
lor conducerii de partid și de 
stat.

Va trebui să crească contri
buția tuturor cadrelor do par
tid la pregătirea analizelor, la 
elaborarea de hotărîri, la găsi
rea do soluții și mijloace pen
tru traducerea acestora în 
viață.

Asigurînd participarea efecti
vă a tuturor cadrelor de partid 
la soluționarea problemelor pe 
care le ridică viața se va rea
liza conducerea competenta a 
tuturor sectoarelor de activi
tate. iar organele și organiza
țiile de partid își vor exercita 
pe deplin rolul de conducător 
și mobilizator al colectivelor 
de muncă la îndeplinirea pro
gramului adoptat de Congresul 
al X-lca al P.C.R.

Ceea ce nu spun cifrele
Urmate din pag. 1

prin cileva cifre semnificati
ve. Au lost aplicate în pro

ducție. in diierite secții, 122 
' de inovații și perfecționări 
tehnice, precum și 7 invenții. 
Valoarea și eficiența acestora 
pol fi exprimate printr-o ci
fră bilonțieră: 9 500 000 de 
lei. Aceasta reprezintă eco
nomiile realizate, lnlr-un sin
gur an, Jn urma aplicării pro
punerilor inovatorilor side- 

rurgișli.
Dincolo de aceste cifre. 

sini insă suie de oameni, ne- 
obosiți promotori ai progresu
lui tehnic. In scurtul răgaz 
pe care îl au intre două șar
je, sau noaptea tirziu, după 
orele de muncă, inovatorii — 
jurnalist sau cocsar. oțelar 
sau laminator — încearcă să 
găsească noi soluții tehnice 
rare să conducă la sporirea 
producției de metal, îmbună
tățirea calității produselor, 
reducerea consumurilor speci
fice. gospodărirea mai bună a 
metalului și asigurarea unor 
indici superiori de utilizare a 
agregatelor.

§i de această dată, cea mai 
rodnică activitate, in dome
niul aplicării și promovării 
tehnicii noi, au avul-o inova
torii de la oțelăria Marlin 
nr. 2. Inovațiile aplicate aici 
au reținu! atenția specialiș
tilor, abil datorită ingeniozi
tății, soluțiilor originale, cil 
și eficienței economice. Cileva 
exemple concludente. Inovațio 
privind „îmbunătățirea con
structivă a grătarelor cuptoa
relor Martin pentru asigura
rea funcționării cu oxigen', a 
condus la reoHzarea unor e- 
r-onomii în valoare de peste 
2600000 de lei. iar inovația 
„Nouă lehnoloaie de elabo
rare intensh â Drin folosirea

oxigenului numai pentru ac
celerarea proceselor meta
lurgice", are ca elect reali
zarea unor economii anlecal- 
culate in valoare de 1 500 000 
de lei. anual.

O importantă inovație s-a 
aplicat și in sectorul lami
noare. Este vorba de propu
nerea privind creșterea du
rabilității cilindrilor de la 

laminorul bluming de 1 300 
mm, prin care se obțin a- 
nual, economii In valoare de 
1 500 000 de lei. La o ex
poziție a inovatorilor siderur- 
gișli, am făcut cunoștință cu 
o parte dintre cei peste 650 
de inovatori care lucrea/ă in 
combinatul hunedorean. Mai
strul loan Cișmaș, cel care a 
lăurit lancea românească pen
tru insullarea oxigenului, pe 
care in semn de omagiu pen
tru orașul său a denumit-o 
Hunedoara, are la activ 13 
invenții și inovații, inginerul 
Stefan Mociofan, este autorul 
a peste 50 de inovații iar in
ginerii Cornel Deheleanu, 
Mircea Penescu, Faur Sabin 
și maiștrii Ștefan Tripșa, 
Eugen Damianoiu și alții au 
conceput și aplicat nenumăra
te inovații.

Făcind un scurt bilanț al 
activității inovatorilor side- 
ruroi^u hunedoreni, în anii 
actualului plan cincinal, am 
fost puși în fața unor cifre 
impresionante; au fost apli
cate în producție aproape 
700 de invenții, inovații și ra
ționalizări iar economiile rea
lizate se ridică la circa 40 
de milioane de lei.

Pasiunea pentru tot ce 
e nou și poale ajuta produc
ția. nopțile albe petrecute 
pentru a găsi cea mai bună 
rezolvare, — iată ce nu pol 
spune, întotdeauna, cifrele.

17.00 Deschiderea emisiunii. Emisiune în lim 
bn germană.

18,05 Cheia orașului — emisiune concurs pen 
tru tinerel. Participa echipele orașelor 
Brașov și Timișoara.

19.00 Telejurnalul <lc scară.
19.20 Reflector
19,35 Tclc-enciclopedia.
20,30 Film „Răzbunăl

• acel om 
niiclâfi in studio.

Telejurnalul do noapte.
( ampionatul European de patinaj ar 
lislic. Proba de dansuri, rransmisiuni 
de la Leningrad.
Petrecere cu lăutari la Piatra Neamț 
Film
lncliider<-R emisiunii.

Pentru
sporirea rodniciei 

în abataje
O (Uimuie din pag I)

6,05 Concertul dimineții; 
7,00 Radiojurnal; 7,15 Ora 
satului; 7,45 Mindru-i jocul 
românesc: 8,00 Sumarul pre
sei; 8,10 Ilustrate muzicale; 
9,00 Radiomagazinul femeilor; 
9.42 Cavalcada ritmurilor; 
11,05 Poșta radio: 11,15 Tn- 
tilnirc cu melodia populară 
și interpretul preferat; 12,00 
De toate pentru toți; 13,00 
Radiojurnal. Sport: 
Noutățile săptămfnii — 
zică ușoară; 13,30 Unda 
selâ: 14.00 Estrada dumini
cală: 14,30 Cine știe ciștigă. 
Călătoriile căpitanului Cook; 
15,00 Estrada duminicală 
(continuare); 17,05 Caravana 
fanteziei; 18,00 Concertul Or
chestrei do muzică populară 
a Radiotclcviziunii 
Dezbateri culturale 
Melodii dc Ion Cristinoiu; 
19,00 Gazeta radio; 19,30 Săp- 
tămina unui meloman: 20.05 
Tableta de scară; 20,10 — 365 
dc cintcce; 20,20 Arghezia
nă; 20,25 Zece melodii pre
ferate: 21,15 Teatru scurt : 
„G 4 în pericol' de Tudor 
Negoiță; 22,00 Radiojurnal: 
22,10 Panoramic sportiv; 
22.30 Romanțe; 22,50 Moment 
poetic: 23,00 Revista șlagăre
lor: 0,03—5,00 Estrada noc
turnă.

6,00 Matineu duminical; 
7,35 Ritmuri de fanfară; 7.45 
Radio publicitate; 8,05 Tea
tru radiofonic pentru copii; 
9,12 Caleidoscop muzical; 
10,00 Cîntccul fulgilor de ză
padă — cintcce pentru copii; 
10,15 Opera și cele cinci ne
cunoscute: 10.40 A 7-a artă; 
11,00 Concertul capodopere
lor; 13.00 Mozaic muzical; 
14,05 Albumul vocilor cele
bre; 14,30 Muzică beat; 15,15 
Pagini simfonice nemuritoa
re: 16,00 Agendă folclorică; 
16,30 Recital do operă Dan 
Iordăchescu; 17,00 Almanah 
muzical: 18,00 Revista iTie- 
rară radio: 18,30 Romanțe și 
serenade: 19,00 Varietăți mu
zicalo; 20,30 O istorie a mu
zicii în capodopere comentată 
de George Bălan: 21,17 Mu
zică de dans: 22,30 Studioul 
de poezie: 23,05 Festivalul 
muzical din Saint-Cere 
Franța 1969.

Minerul Lupeni
in ascensiune

dimineața zilei de 1 fe
bruarie, pe patinoarul din Lu
peni' a avut loc o nouă con- 
fi iininrc Sportivă intre echipele 
de hochei Preparatorul și Mi
nerul din localitate, 
minerilor a apărut pc gheață 
in următoarea alcătuire . Rac- 
zek, Ciontoș, Kadoș, Ocroglici, 
Nagy și Galamboș Preparato
rul s-a prezentat cu jucătorii 
Laszlo. Pițul, Șurany. llieș, Ar
deleana și Vcjdel. De astădată, 
victoria a revenit cp 7 — 5 e- 
chipei Minorul, prin punctele 
înscrise de Ocroglici, Nagy și 
Galamboș (cîte două) și Kadoș. 
Pentru Preparatory) au înscris 
llieș și Ardelcanu (de două 
ori) și Vcjdel.

Primele două locuri la con
cursul de patinaj, rezervat co
piilor. au fost ocupate, în or
dine, de Arnold Polac și Petru 
Jurcan. Drept premiu pentru 
locul 1 — o crosă. iar pentru 
locul doi — un puc.

Echipa

Victor ARDELEAN!) II. 
corespondent

----- ★------

Finala pe țară la
schi a școlilor

profesionale
Pe pirtiilc din masivul Pa

ling se va consuma duminică 
etapa finală a campionatului 
național de schi, rezervat școli
lor profesionale aparținătoare 
Ministerului Minelor. Se vor 
întrece elevi-schiori din școlile 
profesionale Baia Mare, Anina, 
Brad, Filipeștii de Pădure, Lu
peni și Petroșani. Probele de 
concurs: fond 10 km, ștafetă 
3x5 km, slalom special, slalom 
uriaș.

dus la declanșarea unor pros! 
uni excesive, In special In <*on-i 
a IH-o producerea unor sur
pări îii abataje; folosirea In
completa șl Ineficientă a timpu
lui de Iu- ru maxim disponibil ; 
starea indisciplinară nocorespun- 
zitloaro, reflectată in numărul 
ridicat al absentelor de la lu
cru. în încălcarea normelor de 
tehnică a securității șl proiecția 
muncii soldate ru 339 accidente 
de muncă pe întregul an.

Existența acestui lung corte
giu de deficiențe proprii și gre
utăți alături de insuccesele a- 
vule in anul ce a trecut, nu a 
demobilizai insă cîlliși de puțin 
colectivul experimental a) mi
nei Petrila. Dimpotrivă. Numărul 
maro de salariali (18) core au 
ținut să ia cuvin tul. să arate 
deschis lipsurile re mai persistă 
în activitate, să facă propuneri 
concrete și bine chib/iiil' pen
tru înlăturarea Ipr si ridicarea 
întregii organizări a muncii șl 
produc ției în subteran reflectă 
qrăitor faptul că minerii, teh
nicienii și inginerii minei și-au 
unit gîndurile și și-au îndreptai 
preocupările intr-un 
comun : 
radicale 
a minei, 
înalte a 
în acest 
cutii, au 
asii hiat 
șefi de brigadă Iosif l-lusan (800 
tone peste olanul anca'). Vasile 
-Glișcă (200 tone), Constantin 
Stoica (700 tone), Ilie Graur 
(20 ml lucrări miniere), maiștrii 
Dumitru Serbănescu, Ion Bo- 
denloz, tehnicienii Stefan Tencz- 
ler, Mircea Moldovan, inginerii 
Cornel Bosa, Caro) Schreter. 
Bujor Bondan, Emil Stoica si 
alți vorbitori. Ei, si ca ei în
treaga masă do salariați do la 
mina Petrila. în frunte cu comu
niștii și-au exprimat. într-un

sons unic, 
realizarea unei rotit uri 
în întreaga aclivitate 
ridicarea la cot»? mai 
eficientei economice 
context au purtat dis- 
fărut oropuneri, și-au 
anqnmmente, minerii

L

consens unanim, liol.'irirca fer
mă dc (i face toiul pentru a fi 
la înălțimea sarcinilor ce le 
revin iu ultimul an al cincina
lului, de a mobiliza fiecare omul 
linqă care lucrează zî dc /i la 
o activitate Ireproșabilă poutru 
atingerea acestui țel colectiv, de 
a valorifica in acest scop țoale 
rezervele interne ce există

Prețioase Indicații a dat co
lectivului minei Petrila. orga
nelor și organizațiilor de par
tid. sindicat $1 U.T.C. privind 
modul rum trebuie să fie mo
bilizat întregul potential teh
nic și uman pentru realiz-uea 
sarcinilor do plan din ace',! -in 
Iov. David Lazăr, în încheierr-a 
adunării salariaților. Vorl>ito- 
rul <) subliniat In acest sens nc- 
ce-it atea unei coordonări mai 
bune și a unui control mai 
exigent din partea comltetutui 
dc dire< țio, a cadrelqr tehniro- 
ingincresti privind organiza-< a 
muncii în abataje, a procesului 
tehnologic, respectarea regul"- r 
de exploatare și a normelor le 
siguranță și protecție a intim li 
în subteran, îmbunătățirea apro
vizionării brigăzilor și formațiilor 
do lucru, completarea dotării 
tehnico cu utilajele necesare 
de către Centrala < ărbunclui, 
în vederea cr< -terii vitezelor de 
avansam șl a randamentelor în 
abataie si înainE-- reducerea 
consumurilor d«* materialo I 
încadrarea în cheltuielile de pro- 
diirlio o’anificalo >n scoiml 
scăderii mai ac- -'ntuate a cos
tului tonei do cărbune extrase 
— înlr-un rnvînt girarea ne 
o treaptă mai su« a întregii ac
tivități econom ico-financiare 

fntr-o atmosferă de putoniic 
atașament, de entuziasm gene
ral si hotărîrc de a-și real-za 
inteqral obiectivele ce și )e-au 
asumat, reprezentaniîi salariati- 
lor au adoptat răspunsul colec
tivului minei Petrila la chema
rea Ia întrecerea socialistă lan
sată de minerii de la Aninoasa.

oro
6 februarie 1970 au fost extrase urLa tragerea din 

mătoarele numere :
Extragerea I: 27
Fond de premii :
Extragerea a Il-a . 83 26 14 52 63 40 41. 
Fond de premii: 883 013 lei.

la

Vînătoare
colectivă

Gh. BOZU, 
corespondent

ntul H

a

BULETINE DE ȘTIRI ’ 
Programul I : 6,00; 11.00;
17,00; 20,00; 24,00: 2,00; 4,00. 
Programul II : 
23,00; 0,55.

ic™, temperatura acrului 
la Petroșani a oscilat între 
plus un grad și plus 8 grade, 
iar la Paring între minus un 
grad și plus 3 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
21 DE ORE :

Vremea continuă 
frumoasă, cu cerul mai mult 
senin. Temperatura aerului în 
scădere. Vint slab din secto
rul sudic.

Miine, 8 februarie, 
nou o vinătoare colectivă. Vor 
participa Iosif Cotoț, Adalbert 
Svoboda, Sultan Karda și alți 
membri ai filialei vinătorilor 
și pescarilor sportivi din Pe
troșani.

Evenimentul trebuie ținut in
să in marc secret. Dacă află, 
lupii o... întind pe alte melea
guri.

© In numărul 5 742 din 10 aprilie 1968 al ziarului 
Steagul roșu" Petroșani, sub titlul „Omizile... bipede" 

semnalam cazul de parazitism al tinărului Drimboreanu

© In numărul 6122 din 3 iulie 1969 al aceluiași 
in cadrul unei anchete sociale intitulate „Gînduri 

rătăcite la 16 ani" declanșam un semnal de alarmă cu 
privire la căile greșite pe care apucaseră minorele 
Drimboreanu Aurelia și Ambruș Babi.

© Ce rezonanțe au găsit aceste avertismente in 
conștiința celor vizați ? Cum au reacționat părinții față 
de semnolele de alarmă declanșate ? Ce măsuri au luot 
autoritățile tutelare, școlile, organizațiile de tineret, or
gane chemate să prevină asemenea manifestări ?

Iată întrebări legitime cărora se 
răspunsuri cunoscută fiindu-ne acum 
a faptelor.

cuvine să le căutăm 
și evoluția ulterioară

NOUTĂȚI PENTRU FAPTUL DIVERS
Au fost trimiși recent in judecată, sub stare de arest, 

pentru acte de proxenetism, DRIMBOREANU ION, SZED- 
LAK MARGIT și FOVAS MARIA. Pentru acte de prosti
tuție au fost trimise in judecată, sub stare de arest, RA
DULESCU VICTORIA, VARGA LUCIA, DRIMBOREANU 
AURELIA, MEDREA MARIA, AMBRUȘ BABI, SlNGÂ- 
TEAN RODICA, DARADICS NEDELIA, SOOS ELISABETA 
și, in stare de libertate, BOCA ILEANA-UJCREȚIA.

Dintre acestea, ultimele șapte sint minore.

MICI RADIOGRAFII NEGATIVE
DRIMBOREANU ION, fost 

condamnat pentru infracțiuni 
de furt. După executarea pe
depsei a acut ocupații pasa
gere. De la fiecare loc de 
muncă pleca înainte de a fi 
cunoscut, intreținindu-se apoi 
din salariul mamei și din 
cișligurile obținute prin con- 
stringerea surorii sale la prac
ticarea prostituției. Provine 
dintr-o familie dezorganizată, 
tatăl avind mai multe condam
nări, abandonindu-și familia, 
iar mama nu a fost întot
deauna un bun exemplu.

SZBDLAK MARGIT, aflata 
la vîrstă părului alb și avind 
existența asigurată prin pensia 
dobindită după decesul soțului 
său. Dominată de vicii dini re 
cele mai josnice, și-a pătat 
cinstea cu murdăria unor ve
nituri realizate prin înlesni
rea și încurajarea practicării 
prostituției în casa sa. Orgiile 
patronate de ea i-au indignat 
pe toți cetățenii din cartierul 
unde locuia. Manifestările ei, 
de veritabilă codoașă, au pro
vocat consternarea și indigna
rea celor care au cunoscut-o, 
lăsîndu-le pentru multă vreme 
acel gust amar al amintirilor 
pe care vrei să le uiți cit mai 
repede dar uneori nu poți. 
Este, poate, cea mai josnică 
figură a acestei galerii de e- 
xistențe periferice.

fovas Maria, fostă con

damnată, divorțată, fără nici 
o ocupație, cu un profil mo
ral incalificabil. Și-a ciștigat 
existența favorizind acte de 
prostituție în locuința surorii 
sale, profanind căminul aces
teia și al celor cinci, copii ai 
ei, cit și sentimentele de com
pasiune ale surorii de pe ur
ma căreia trăia asemenea unui 
parazit.

RADULESCU VICTORIA, 
zisă Tory, provine dintr-o fa
milie dezorganizată cu grave 
tare morale. Posesoarea unei 
pregătiri profesionale, a dis
prețuit, in permanență, orice 
ocupație cinstită. Deși a mai 
fost condamnată pentru acte 
de prostituție, nu a tras în
vățămintele necesare din a- 
ceasta. Deși i s-au oferit ser
vicii pe măsura pregătirii sale, 
a preferat să-și ciștige o exis
tență efemeră prin practicarea 
prostituției. Rarele mingiieri 
ce le dădea copilului său a- 
veau pecetea desfriului.

VARGA LUCIA, soră cu 
Rădulescu Victoria. Aceeași 
pregătire profesională dar și 
același dispreț față de orice 
muncă cinstită. După lată 
(condamnat pentru furt), după 

■soț (condamnat tot pentru 
furt), după soră (care i-a ți
nut compania in degradarea 
sa). Varga Lucia completează 
tabloul unei familii descompu
se moral

Imagini deformate sau existențe de libelulă
Există astăzi oare vîrsle de 16 ani fără vise, fără aspira-

ții mărețe către tot ce are umanitatea mai frumos ? Holă- 
rît, nu ! Fotografiile mișcate care urmează, confirmă această 
regulă deși sint o excepție de la ea. O confirmă tocmai 
pentru că sini mișcate, pentru 
a deformat imaginea.

că, undeva, o mină brutală

Pe
e-

DRIMBOREANU AURELIA, 
deschide funestul cortegiu al 
celor de 16 ani fără vise. Pî- 
nă la un punct, victima lipsei 
de educație, a prostului exem
plu al mamei, a influenței ne
faste a fratelui său. De aici, 
pînă la vicierea concepției 
despre viață, despre tinerețe 
nu a mai fost decît un pas. 
Astfel, viața a fost redusă la 
satisfacția momentului, țeluri
le — la sume derizorii obți
nute prin practicarea prosti
tuției.

INSTANTANEU: 
pereții celulei sale,
fuziuni sentimentale Ia 
adresa unor membri ai 
formației „Color' (cele
britate, nu glumă !) Ră
bufnesc totuși cei 1G ani. 
Dar cit de jalnic este 
decorul.

MEDREA MARIA, după re- 
căsătorirea mamei sale, dato
rită comportării brutale a 
noului tată își părăsește Cămi
nul părintesc, la început pen
tru perioade mai scurte, pen
tru a încheia cu părăsirea lui 
definitivă. Intrată în anturajul 
familiei Drimboreanu. decade 
total. Se prezintă drept „so
ția” lui Drimboreanu Ion, deși 
sub ochii ei, acesta mai avea 
cîteva „soții-. O asemenea 
„căsătorie" o îndeamnă și mai 
mult la degradare morală, ast
fel că nu ezită dc a mai avea 
și alți „soți". Cu timpul, tot 
mai desele „căsătorii" de acest 
gen au devenit prostituție cu 
adevărat, mai ales că nici u- 
nul dintre „soți" nu părea 
sensibil la nevoile oi mate
riale.

INSTANTANEU : Ta
tăl vitreg după ce pur 
și simplu a izgonit-o din 
casă este foarte revol
tat de comportarea fi
icei sale. care cică-1 
compromite, manifestîn- 
du-și toată intransigen
ța pentru a fi pedep
sită. Cit despre contri
buția sa la situația ac
tuală a fiicei : 
turoi 
gura nu-i

AMBRUȘ RARI. ; 
închisoare îneppind 
de la școală pentru a 
un film și înapoierea prin fe
reastră, deschisă la ore tîrzii 
din noapte, dc către mam;t sa, 
pentru a intra în rasă fără ca 
tatăl, fire de altft ' indiferen
tă față de comportarea fiicei, 
să afle dc o nouă intîrzicre. 
Săptăminile. apoi lunile lipsite 
de acasă au devenit o obiș
nuință pentru familie. Dc un-

nici us- 
n-a mined. nici 

miroase !
a ajuns la 

1 cu fuga 
vedea

a

de erau hainele noi ce le pur
ta, de unde erau banii pentru 
lungile voiajuri nu s-a între
bat nimeni, niciodată.

INSTANTANEU: 
„Doamna* Ambruș este 
foarte mindrâ de fiica 
sa care este frumoasă 
și curtată de foarte 
mulți băieți. Știe oare 
că unii (lin „băieții" 
ce-o curtează îi pot fi 
străbunici ?

SINGATEAN RODICA, a a- 
vut condiții materiale cores
punzătoare pentru a primi o 
educație bună. A lipsit însă 
acea preocupare părintească 
ce călăuzește primii pași in 
viață ai copilului și care, îm
binată cu condițiile materiale, 
să-i asigure o dezvoltare ar
monioasă a aptitudinilor aces
teia. Astfel sc explică de ce 
la 14 ani, a abandonat școa
la, de ce s-a împrietenit cu 
elemente din cele mai decă
zute, de ce lipsea do acasă.

INSTANTANEU : KO 
dica declară : „Acum 
am al cincilea tată și 
a treia mamă, dar nu 
știu dacă nu voi mai 
avea și alții".

Un renumit cîntăreț 
dc muzică ușoară i-a 
dat o poză cu o dedi
cație ce conține o a- 
Iuzie străvezie la... o 
noapte și la niște efu
ziuni de tip Rieă Ven- 
turiano.

DARADICS NEDELIA, a 
fost abandonată la trei luni 
de mama sa. Pe tatăl ei nu-1 
cunoaște pentru simplu motiv 
că nici mama iu nu-1 cunoaș
te. înfiată fiind de către o 
familie de oameni mult prea 
in vîrstă pentru a putea să-i 
supravegheze comportarea, a 
alunecat repede pe drumul că
tre infracțiune. După cîteva 
fugi dc la școală a urmat o 
tentativă do molestare a unui 
profesor, apoi abandonarea 
definitivă a școlii. La aceasta 
s-a mai adăugat și influența 
avută asupra ci de Szedlak 
Marglt, in compania căreia a 
comis cele mai multe acte de 
prostituție.

INSTANTANEI : Ne- 
delia este gravidă și \a 
da naștere unui copil 
înainte de a împlini 16 
ani. Copilul își va cu
noaște doar mama, pen
tru că pe tată nici a- 
ceasta nu-1 știe.

SOOS ELISABETA, fată ca
re a Intrat la închisoare cu 
rochia de elevă, provine din- 
tr-o familie dezorganizată. Ta-

tâl — necunoscut. Mama, cu 
cei patru copii din afara că
sătoriei, nu s-a putut ocupa 
suficient de educația ei. In
trată în anturajul fraților 
Drimboreanu, a fost încuraja
tă de aceștia pe calea pe ca
re apucase. Mai mult, uneori 
se profita material de această 
calc.

INSTANTANEU: Do 
rindu-și un ceas, a ac
ceptat „amorul" unui 
bărbat care i-a promis 
că-i va aduce ceasul cu 
ocazia primei... deplasări 
de la București.

BOCA ILEANA-LUCREȚIA, 
a abandonat școala cu încuvi
ințarea părinților. Atunci cînd 
a început să vagabondeze, să 
lipsească noaptea de acasă, 
deși avea doar 14 ani, aceiași 
părinți s-au mulțumit să facă 
niște „sesizări" prin care ce
reau internarea ei într-un in
stitut de reeducare morală, ca 
și cînd nu^r mai fi avut nici 
o obligație față de propriu' 
lor copil.

INSTANTANEI: Fe 
(ița care se mai adresa 
unora cu „nene", a fost 
surprinsă într un parc 
practicind acte de pros
tituție cu un june tom
natic, care i-a promis 
banii la... leafă.

ÎN LOC DE 
CONCLUZII

Deci, semnalele de alarmă 
s-au dovedit zadarnice. După 
ce autoritatea tutelară a a- 
flat oficial, din coloanele zia
rului. (impropriu spus de alt 
fel, tot știau dinainte), despre 
,. libelulele*1 care-și trăiau 
„veacul* netulburate, domina
te de vicii, încurajate în acest 
mod de a trăi de cîteva „e- 
pave" care realizau venituri 
pe seama prostituției, această 
autoritate, ne-a mai servit un 
exemplu de „preocupare" față 
de minori : citată Ia proces, 
autoritatea tutelară nu s-a 
prezentat După ce părinților 
li s-a atras atentia asupra ne 
păsării ce au dovedit-o față 
<le propriii lor copii (care, to
tuși. puteau fi recuperați pen
tru societate încă de aceas 
tă vîrstă). au rămas in fel de 
nepăsători, netulbnrati în
„dragostea" lor părintească. 
Mai mult chiar, le-au deschis 
căile spre prostituție, le-au 
deschis fereastra către o viață 
in care domnea abjecția, pro
xenetismul, 
sint tîrzii.
pe bazaltul 
pierduți nu
(deocamdată) nimic.

Astăzi, regretele 
Lacrimile sparte 
din sala pașilor 
mai pot indreptr.

Horia NELEGA 
procuror
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O STATUETĂ ROMANĂ 
DE BRONZ 

DESCOPERITĂ ÎN VALEA 
JIULUI (I)

la muzeul județean din se păs
trează un grup însemnai de lucrări sculp
turale din bronz, dottnd din epoca roma
nă,. descoperite in decursul anilor pe me
leagurile hunedor- ne. Intre acestea se re
levă prin finețea execuției un exemplar ce 
provine din zona Pelroșoniloi Mica operă 
de artă, după cum consent iează regis
trele de inventar redactate la linele seco-

lului trecui, o (©st găsită in localitatea 
Vulcan din bazinul Jiului, fără ca să existe 
alte amănunte suplimentare.

Statueto. incită de 14 cm atrage m 
primul rind atenția prin faptul că o fost 
poleită cu oui, strat de metal nobil care 
s-o conservai destul de bine. E reprezenta! 
bustul unui tinăr ostaș echipat in costu
mația de paradă din epoca romano. Deși 
figurina a suferit ușoare deteriorări, se 
poate constata cu ușurință că realizatorul 
ei a fost un artizan de real talent. Iscusi
tul meșter anonim pentru noi, a reușit să 
redea modelului o pioporționalitale a for
melor, aidoma sculpturilor de mare vo- 
loore ale școlii greco-romane. Atitudinea 
de deplin calm și siguranță de sine, tră
sături proprii zeităților in sculpuro antică, 
ce se degajă din ținuta personajului pro
venind de la Vulcan, il relevă ca pe o zei
tate. Coiful împodobit cu o pompoasă 
ghirlandă decorativă este așezat pe capul 
cu părul inelot, nu ca un instrument de 
opăraie, ci ca un atribut decorativ. Bus- 
tui. de atlet juvenil, e drapat cu o man
tie. Umărul sting il are protejat de o pa
văză ovală pe care o ține cu mina dreaptă 
petrecută peste piept. Prin plasarea bra
țului către scut, precum și însoțirea aces
tuia de faldurile hlamidei, statueta se 
constituie ca un tot închegat eslompmd 
lipso părții inferioare a corpului. Intreoga 
atitudine a personajului, cit și accesoriile 
vestimentare, sint caracteristice lui Marte 
(Mars), temutul zeu al războiului, divinitate 
intens adorată în perioada imperială.

DE ICI,feminin

N

Un filantrop rar

— Cel mai vechi document 
literar din ebraica veche este 
textul biblic „Cintccul Deborci'

5
s

(Cartea judecătorilor, capitolul 
V) anterior anului 1 000 î.e.n ?

— Micuța pasăre Colibri mâ
ni ncă, raportat la greutatea cor
pului ei, de o sută de ori mai 
mult dccît un elefant ?

*

— Primul automobil (cu a- 
buri) a fost construit acum 
200 dc ani de către inginerul 
francez Nicolas Joseph Cugnot ?

COLO...
Primăvara anului 1932 a oferit bucurcștemlor un spectacol 

neașteptat șt, înainte dc a avea loc, evident, de necrezut, 
deși fusese anunțat... oficial.

Este vorba de disputarea unui meci dc hochei pe ghea
ță. întrecere sportivă la care părea că sexul... opus nu arc 
acces, datorită durității, a efort urilor ce trebuie sa le depună 
pârtiei pan ții.

Și totuși... fetele, tinerele patinatoare de Ia clubul hucu- 
reștean T.C.R., au format două echipe. A și B și întruna 
din primele zile ale lunii martie din acel an s-au aliniat 
pe luciul ghcței de la Otet’eleșeanu, iiitrecindu-se apoi in
tr-un meci rămas unic in amintirea celor care au fost 
prezenți.

După o luptă, nu prea dirză deoarece pc-atunci se ju
ca mai lent, meciul s-a încheiat cu scorul de 2—I in favoa
rea echipei A.

•Zr<,Wwyzz/w//x/r/r/zz/w//Z7/z//z////zz/z/7//////z////////r/rzzzw//zz/z/z/z?.

_ Cel mai vechi document 
psonținîrfd dale și ilustrații pri
vind anatomia omului este 
„Carton de tratament»■" scrimă 
dc împăratul chinez Gwang-Ti, 
anul 3 000 i.c.n. ?

Statistici 
originale

Potrivit statisticilor, in ullî- 
sulă de ani înălțimea medie 
râncezilor a sporit cu 4,«J 

Nimic deosebit, < â< i s-a 
constatul eă in ■■ ■■■ne XX toți 
pămintenii au crenut in înăl
țime. Totuși dutch 
adus și alte 
sânte. Astfel, 
ani a scăzut 
lor francezi 
i n schi rn b,
blonzi. Cu ocl

I alta : numărul

statistice au 
informații intore- 
în ultima sulă de 
numărul reeruți- 

bruneți. «Teșind, 
numărul celor 

.•hi», situația 
I recruților fran

cezi cu ochi negri s-a triplat in 
ultimul secol, in dauna celor 
cu ochi albaștri.

Captivant
/Isoeinfifl pedichiuri șl i/.or din 

York are în tratament pe 
...'./ss bătătură'. kste vorba de 

■ diria Sime. in vîrstă de 29 
<le ani, care, (lupii aprecierea 
unanimă a e.tperlilor pedichiu- 
rifli. posedă „bătătura cea mai 
mare din S.U.A '*. Cu toate a- 
cestea. tl-va Sime, pe. care na
tura a investrat-o cu un far
mec deosebit, o. primit., piaă 
acu ni, 15 oferte de căsătorie.

Jviu MARCHITAN

Cine a inventat cursa de maraton ? 920 întrebări
pe zi

Șî-acuma harda-țî dară cu

noi la ospăț...

Foto: I. L1C1U

cu

Fluturele
care

le, alimenteanore.
□ B®8

aaî

apare în 
consacrate 
Song My.

Cel mai 
lume se “află 
lin Japonia

vcchi muzeu din 
irașui Nara 
Tost înființat 
mprinde ex- 
ctură. sculp-omoară

Fantoma
a ratat

„crima perfectă"

Clipe de inundație 
luminoasă 
l’olo : I. LEONARD

fi

■V'

Dezlegarea careului

Crochiu studențesc

apărut în nr. 6 296

de mătase~.
Desen de Simiou POP

8
de mătase».

Desen de Simiou POP

II deranjează zgomotele 
(Hambuig) 

.Welt am Sonntag1

Cei mai multi ar fi ten 
toți sa răspundă că.. un 
grec, bineînțeles. EsPe o erira 
re însă

Cursa de maraton a fosi 
înființată de către un fran 
crz. pe nume Michel Break 
profesor de limbi străine. 
Acesta a făcut tot ce i-a stat 
in putință pentru ca la prima 
Olimpiadă modernă dc la A- 
lena din ISHfi să se. «învie le

genda soldatului Filipidc care, 
plătind cu viața, a vestit a- 
tenienilor victoria repurtată 
asupra perșilor.

Primul maraton olimpic s-a 
desfășurat pe traseul dintre 
cimpia Marathonului și stadi 
anul de marmură din 

i aceasta, pentru 
exactă respectare

— In California se vorbesc 
mai multe limbi dccît în întrea
ga Europă? Explicația constă 
in faptul că in America, înain
tea colonizării existau peste 
1 000 de limbi ale băștinașilor.

După masacrul 
de ia Song My

Potrivit unei statistici recente, un copil 
vîrstă de patru ani rostește zilnic un 

număr de aproximativ 12 000 de cuvinte 
și pune £20- de întrebări. Se crede că ma
ma ideală este cea care poate să răs
pundă zilnic la acest număr impresionanl 
de întrebări.

ÎL)
O

O
"A

Bătălie între delfini 
și cașaioți

Cu prilejul unei curse in Antarctica, echipajul bale- 
nierei „Bouîni-27" a asistat la o încăierare în plină mare 
intre delfini șt cașaloți. Echipajul navei nu a uitat să 
imortalizeze pe peliculă această bătălie fără precedent.

O intimplare incredibilă, care se putea 
solda cu o crimă perfectă, s-a încheiat 
prin arestarea Marianei Mielcaredk din 
Roubais (Franța).

De mai multă vreme, Mariana ciștigase 
prietenia și încrederea vecinei sale, Cecile 
Puymbrouck, în vîrstă de 75 de ani. Aflind 
că bătrina economisește bani și îi depune 
intr-o casetă, Mariana i-a sustras discret 
în iunie 1968 suma de 7 800 dc franci. 
..Prietena" este prinsă, banii sint înapoiați, 
dar relațiile lor se deteriorează complet. 
Mariana insă, nu a renunțat. Știind-o bol
navă de inimă pe vecina sa, ea a con
tat pe e actul fatal al unui șoc, făcind-o 
să- moo.4 de frică.S-a deghizat în fantomă 
și a pătruns noaptea în încăperea aces
teia, bătrina insă nu s-a speriat ci, dim
potrivă, a pornit in urmărirea „fantomei", 
care, neașteptindu-se la această reacție, 
și-a scăpat, în goană, cearceaful de pe cap 
și s-a demascat.

Walter Lessing de 
34 de ani din Mun- 
chen pare să aibă un 
stomac cit o găleată. 
El a bătut recordul 
lumii in sportul națio
nal bavarez nr. 1, mîn- 
carea găiuștilor. El a 
înghițit in 45 de mi
nute, nu mai puțin

dc 36 găluște și jumă
tate. Singura teamă a 
medicului său, era ca 
nu cumva vreo căluș- 
că să-i rămîie in git.

IN FOTO: Record
manul in greutate de 
103 kg, la concursul 
care La făcut celebru.

Un ciudat filantrop stră
batea recent, la volanul unui 
Pontillac verde-argintiu, șo
selele asfaltate ale t exasului, 
împărțind în dreapta și în 
stingă bancnote de cile 100 
de dolari. De dărnicia necu
noscutului s-au bucurat un 
profesor, un fermier, un lu
crător de la o stație de ben
zină și o elevă dar niciunul 
nu a înțeles de ce.

Larry Newlin de la stația 
de benzină din apropiere de 
Stepehcnville se pare că este 
primul care l-a găsit pe ciu
datul om în bună dispoziție. 
El a afirmat că acesta i-a dat 
100 de dolari pentru a plăti 
plinul și servicile ce i le fă
cuse, sumă care de fapt se 
ridica doar la 66 dolari. 
„Șterge-o și păstrează restul, 
norocosule', a declarat stă- 
pînul Pontillac-ului. Următo
rul beneficiar a fost dr. Ro
bert Fain, profesor la cole
giul Tarleton. El l-a intilnit 
pe necunoscut pe șoseaua 
spre Dallas, furnizîndu-i in
formații privind direcția pe 
care acesta să meargă spre 
capitala Texasului. Și 
mulțumire a lăsat să-i 
prin geamul mașinii o 
notă de 100 de dolari.

In sfîrșil, Hamilton Gaines, 
în virstâ de 01 de ani, care 
traversa șoseaua a fost oprit 
de un automobilist care i-a 
declarat : „Ești un bătrin
tare simpatic. îmi place acest 
zîmbet". După care a urmat 
o nouă bancnotă de aceeași 
valoare.

ou pornt'iș 
ovSonul ?

In S.U.A. vor 
cur ind două « ăi ți 

ptuIuî de la 
a va fi semnală do Richard 
mer, ziarist la ..New York 

Times** Cea de-a doua apar
ține fostului atașat de piesă al 
senatorului MiCarlhv, Sevn i.ur 
Ih rsch. primul care 
luit presei drama 
produs, cu un an 
satul Song My. 
au fost realizate

iele pe c;
efectuat-o

Se
a dezvă- 
care s-a 

în urmă în 
Ambele cărți 
in urma unei 
cei doi autori 
Vietnam.

drept 
cadă 

banc-

ORIZONTAL: 1. Aleea dom
nițelor necunoscute ! ; 2) Mu
zică... la bulevard ! — Doar 
puțin I ; 3) Cadet! — Merge cu 
trăsura ! — Eroii împricinați!;

Se trage din curele! —

Una din cele mai 
frumoase specii de 
fluturi din lume, 
„Monarhul”, conține 
suficientă otravă pen
tru a omori un șoa
rece. Otrava din flu
ture are aceeași com
poziție cu extrasul de 
digilalină și este absor.

bilă de fluture din 
plantele din familia 
asclepiadaceelor. Unele 
păsări de pradă evită 
aceste frumuseți care 
omoară", altele insă, 
neprevăzătoare, înghit 
deosebit de rapace și 
„Monarhul1* și, bine
înțeles, mor.

3 Ea — Dragul meu, 
este ora două. Eu am 
să dau o fugă pină la 
croitoreasă să-mi fac 
proba la rochia cea 
nouă. Voi fi înapoi in 
20 de minime.

E| — Nu veni tîrziu 
draga mea și, mai 
ales nu uita că luăm 
masa la ora opt fix.

•7 D-na Digne, căsâtori- 
Aă dc un an cu un inu- 

( zician i.și plimbă copii 
și se intiinește cu o 
prietenă mai tînâră, ce 
urmează să se căsăto-

P,lotul unui avion cu reacție britanic 
înceica zadarnic să urnească din loc apa
ratul său, pentru a decola d? pe baza 
Țengah, de lingă Si:<g 
cauzele pentru ac e nu 
cons'.utai, cu stupe are, că, uri piton de 
3,5 m se încolăcise în juru trenului de 
aieiiscj. După ce toate încercările de a 
scoate i>.,:Jla de sub fuselajul aparaiului 
au rial greș, s • recurs la un exii > or. 
Spuma e-.’inctoore a determinat p.ion: I să 
scoară c.-pul ia iveală, după ca.o, da.asilâ 
dibăciei < iui ba -~ș pilonul a fost cap
turat și avionul a p să-șî ia

ANECDOTE
rcască tot cu un mu 
zician.

— Uite draga mea, 
ce coincidență. Soțul 
meu cintă întotdeauna 
in duete și am mai 
născut doi gemeni.

— Vai de mine ! Vi
itorul meu soț cintă in 
quartet !

oară o rochie, care 
soțului ei nu-i place. 
Enervată d-na spune :

— In sfîrșit. ce știu 
in fond bărbații des 
pro rochii ?

— Prețul, răspunse
laconic dl. Potiquet. o greșeală!

linei este cu
— Da ? Atunci 

rog mai pune-i

deloc. Nu, 
s-uf putea scoate o pa
nă 7

— D-nă. dur ați face 
Asta vă în- .

zece ani 1
Ea — Vreau să văd 

Y. D-na Potiqueț a I această scrisoare !
' brăcat pentru prima El — Ce scrisoare ?

prită din drum (fig.) ; 5) Dau 
drumul vorbelor ! — Ori ; 6) 
Două vagoane de tren! —
Simfonie de lumini ! ; 7) Luat 
în dinți (fig.) I — Luată la 
ochi I ; 8) Zei ai căilor marili-

Abrevrație me- 
eroiește singur 
o cizmă.

VERTICAL : 1) Lustragiu sud- 
european 1 ; 2) Respectă
tanța ! ; 3) Biete ! — 
pleacă iarna ! — Sint 
ochi! ; 4) Stă multă
— Cap de uliță t... — ...Și mij
loc dc drum ! ; 5) Reacție fi
rească pc drumul vieții (pl.) ! ;
6) Administrație (ubr.) — Sîcîit;
7) Șeful sectorului suflete (pl.)
— Careuri!; 3) Din vechea 
Asiriel; 9) Exact cit merge 
(pl.) f; 10. A face gălăgie (rog.)

A sta în drum !
Iosif MIC

dis-
Vine și 

numai 
vreme S

ORIZONTAL: 1) Decan
Cărbune; 2) Examene — Arcaș; 
3) Străduința — Za ; 4) Er — 
Gen — .Aida — n ; 5) Nații — 
Oto — Nit ; 6) Cat — l’runc — 
Mi ; 7) Ct — Io — Arată — o ; 
8) Urs — Maramă — Va : *j) 
Rector — Le — arn; 10) S — 
rig — a — ninge; 11) Univer
sitate ; 12) Rășină — n — Rond; 
13) If it — restanță.

Localitatea cea mai puțin 
ulată din Europa este satul 
dagnon din Alpi. Populația 

B sa numără 7 locuitori, iar pri- 
| mar este o femeie care înde- 
g plinește și alte funcții ca în

vățătoare sau poștaș.
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y/4Ț4 INTERNAȚIONALĂ
SESIUNEA CONSILIULUI

MINISTERIAL AL C. E. E.
BRUXELLES b (Agerpres). — 

Observatorii politici sînt de 
acord in aprecierea c& rezul
tatele convorbirilor de joi ale 
miniștrilor do externe ai țâri
lor membre ale C.E.E.. reuniți 
la Bruxelles. într-o sesiune de 
doua zile, pot H considerate 
ca pozitive doar pe jumătate, 
în problema adoptării unei po
ziții comune, în eventualitatea 
începerii de neqocieri cu Marca 
Britanic, s-a ajuns la un acord 
de principiu. pTeqătiri ulterioare 
urmfnd a fi făcute pînă în lu
na iunie. Nu același lucru a 
fost realizat în chestiunea ati
tudinii „celor șase1' fala de 
problema încheierii unui acord 
comercial cu țările asiatice, pri
vind tranzacțiile cu produse 
textile din bumbac. R.F. a Ger
maniei s-a pronunțai pentru ins
tituirea unui plafon mai ridicai 
al importurilor de textile din 
bumbac, cerere pe care cei
lalți parteneri au respins-o.

Principalul punct de pe or
dinea de zi. rezervat pentru vi
neri, l-au constituit împuter
nicirile speciale ce ar urma să 
le primească Parlamentul euro
pean de la Strasbourg. In tim

FRANȚA:
Circulația rutieră, din ce în ce mai intensă riscă să 

fie paralizată de cantitatea de mașini existente pe piață. 
Viteza, redusă la .pas" permite pietonilor să se intercaleze 
între mașini, ca in fotografia alăturată luată pe Rue Royale 
din Paris.

A FRICA 
și turismul

In urmă cu citeva zile buldozere uriașe s-au oprit in 
fața lagunei Assinia, care se prelungește de-a lungul mării 
pe o distanță de 10 km pină la frontiera cu Ghana. In spa
tele lor răminea o pistă săpată adine in inima junglei, in- 
cepind cu Marele 'Bassam, fosta capitală a Coastei de Fil
deș. Era trasat in acest mod un drum nou care nu va fi par
curs de camioane pline cu cacao, cafea sau banane, ci de 
autocare și jepuri, transported o „marfă" deosebită și de 
care conducătorii Africii negre iși leagă multe speranțe : 
turiștii.

Intr-un interval de șase luni pină la un an, la capătul 
acestei rute, undeva intre lagună și mare, urmează să fie 
instalat Clubul Mediteranei; un .sat care nu va putea fi 
atins decit de lungile ambarcațiuni cu motor, și unde deja 
au început să se ridice case sub răcoarea calmă a cocotie- 
rilor. Sătui de Alpi. europenii vor privi cu incintare o Africă

DIM PRESA STRĂIMÂ
de vis care derulează sub picioarele lor fastul unor plaje in
finite și pe urmă marea, soarele, țipătul ascuțit al unor pă
sări ignorate de lumea europeană și departe ,uneori răpă
itul tam-tam-urilor. Cu folclor, buldozere și beton armat, 
Coasta de Fildeș se pregătește pentru a-i atrage pe „oame
nii cețuri lor".

La celălalt capăt al conține litrului in Kenya, se parcurge 
un drum similar Ea iși „vinde" munții, animalele, plajele, 
impune pmii decuplaje colorate imaginea unei Africi sălba
tice unde fiare fabuloase jir fi gata să pozeze aparatelor de 
fotografiat american g unele lacuri imense, pline de pește 
și soare, ii așteaptă pe turiștii obosiți oferindu-lc odihnă, 
liniște și hrană.

Treptat, turismul devine iu cea mai mare parte a țărilor 
Africii o adevărată industrie națională.

(LExpres)

O liotăi*îre a Comitetului special al O. N. U.
NEV.’ YORK 6 (Agerprcs). — Comitetul special al O.N.U. 

pentru apartheid ■■. adoptat o holărirc’ privind stabilirea zi
lei de 21 martie dr< pt Ziua internațională pentru eliminarea 
discriminării rasiale Această zi coincide cu cea de-a 10 a- 
ni*.orsare a masacrului de la Sharpcville (R.S.A.). cind au
toritățile rasiste au ucis 69 de negri.

Comitetul a dat publicității o declarație in cure cerc 
organizarea de ..acțlqni politice fundamentale" împotriva re
gimului rasist din R.S.A. Declarația propune să se acorde 
un sprijin susținut mișcării de eliberare din Republica Sud-

pentru apartheid
Africană. încetarea oricărui ajutor acordat regimului sud- 
african și respectarea embargoului impus de Consiliul de 
Securitate livrărilor de armament către această țară. De
clarația se pronunță, de asemenea, pentru eliberarea necon
diționată a persoanelor deținute din cauza opoziției lor țață 
de politica de apartheid.

pul ședinței de dimineața, dis
cuțiile s-au purtat In jurul li
nei propuneri belgiene, care 
conține ideea posibilității amen
dării de către Parlamentul eu
ropean a hoiărîrilor Consiliului 
ministerial al C.E.E.. obligîn- 
dn-1 să reexomineze problemele 
respective. Propunerea a fost 
respinsă do către ceilalți parte
neri, pe motiv că aplicarea el 
ar duce implicit la anularea 
unor acorduri guvernamentale, 
realizate după lungi și ane
voioase neqocieri.

In ședința de după-amiază a 
zilei de vineri, Consiliul Minis
terial a început să discute di
ficila problemă a finanțării a- 
qricullurii Pieței comune. Par
ticipanta examinează o propu
nere vesl-qcrmană, care preco
nizează fixarea unui plafon a- 
nual pentru finanțarea agricul
turii C.E.E., care să poată li 
schimbat numai printr-o holărî- 
re a Consiliului Ministerial. Co
misia Pieței comune s-a ridicat 
împotriva unei astfel de limitări, 
sustinînd că ea micșorează șan
sele realizării planului Mans
holt, privind reformarea struc
turii agrare a C.E.E.

Lucrările Congresului al XlX-lea 
al P. C. Francez

Pe scurt ■ Pe scurt
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PARIS 6. — Corespondentul 
Agerprcs, Al. Gheorghiu, trans
mite : Vineri, au continuat lu
crările celui de-al XlX-lea Con
gres al P.C Franci'/. In ședința 
de dimineață a luat cuvlntul 
Etienne Fajon, membru al Bi
roului Politic, director al zia
rului „L'Humanite", care a pre
zentat raportul privind „discu
tarea și adoptarea tezelor par
tidului". Tezele C.C. al P.C.F., 
care precizează politica parti
dului, obiectivele și sarcinile 
sale pentru perioada viitoare, 
au fost supuse în prealabil li

in comerțul exterior ungar
BUDAPESTA 6 (Agerprcs). — 

După cum transmite agenția 
M.T.I., Jozsef Biro, ministrul 
comerțului exterior al R. P. Un
gare, a declarat în cadrul u-

----- ★------

Lupte între 
forțele armate 

honduriene 
și salvadoriene

TEGUCIGALPA 6 (Agerpres). 
— Un purtător de cuvînt al 
guvernului hondurian a anunțat 
că între forțele honduriene și 
salvadoriene au avut loc lup
te la 100 km vest de capitala 
Hondurasului, Tegucigalpa, la 
16 km în interiorul acestei țări. 
Cele mai puternice ciocniri s-au 
desfășurat în zona orașului Sa- 
benatas.

Pe de altă parte, însă, Minis
terul Apărării al Salvadorului a 
dezmințit aceste afirmații, ca- 
lificîndu-le „complet false". Un 
reprezentant al ministerului a 
declarat unui corespondent al 
agenției U.P.I. că „în ultimele 
48 de ore din partea salvado- 
riană nu a fost întreprinsă nici 
o acțiune".

Se știe că, în cursul ultimelor 
săptămîni. între trupele celor 
2 țări au avut Ioc mai multe 
ciocniri în zona de frontieră, 
quvernele Salvadorului și Hon
durasului acuzîndu-se reciproo 
de reînceperea ostilităților, sus
pendate după intervenția Orga
nizației Statelor Americane, în 
iulie anul trecut.

In legătură eu 
EVENIMENTELE DIN 

ORIENTUL 
APROPIAT

CAIRO 6 (Agerpres). — După 
cum a anunțat la Cairo un pur
tător de cuvînt militar, o unita
te de comando egipteană a tra
versat Canalul de Suez sub 
protecția unui puternic foc de 
artilerie, atacînd un convoi de 
blindate israeliene într-un punct 
situat la 35 km sud de Port 
Said. Două tancuri și alte cî- 
leva vehicule militare israelie
ne au fost distruse.

★

TEL AVIV 6 (Agerpres). — O 
patrulă motorizată israeliană a 
fost interceptată în partea de 
nord a peninsulei Sinai de că
tre o unitate egipteană care tra
versase Canalul de Suez într-un 
punct situat la aproximativ 10 
km nord de El Kantara — s-a 
anunțai oficial la Tel Aviv. ‘în 
cursul atacului egiptean, un ve
hicul blindat a fost atins, cei 
patru militari israelieni aflați 
la bordul său fiind uciși. Una 
din ambarcațiunile egiptene de 
transport a fost scufundată de 
aviația israeliană caro a efec
tuat, de asemenea, raiduri de 
bombardament in zona Canalu
lui de Suez.

★

Purtătorul de cuvînt al 
O.N.U., a declarat că secretarul 
general al O.N.U., U Thant, „șe 

nei dezbateri in masa membrilor 
de partid.

în cursul zilei de vineri, au 
luat cuvlntul delegați repre
zentând diferite federații alo 
partidului, care s-au referit atft 
la raportul Comitetului Central 
privind „lupta contra monopolu
rilor șl regruparea forțelor de
mocratico și muncitorești, pen
tru o democrație avansată și 
socialism", prezentat de Geor
ges Marchals, cît și la rapor
tul lui Etienne Fajon.

Lucrările congresului conti
nuă.

nei conferințe de presă, că va
loarea comerțului exterior al 
Unqariei a fost, la sfîrșitul a- 
nului 1969, de 47 miliarde fo- 
rinți — valută, depășind cu 5 
miliarde cifra înregistrată la 
sfîrșitul anului 1968. După o 
stagnare temporară, a arătat 
vorbitorul, schimburile comer
ciale au sporit în cursul anului 
trecut, îndeosebi cu țările ca
pitaliste. Cea mai dinamică 
creștere s-a înregistrat la ma
terii prime, produsele agricole 
și cele ale industriei alimenta
re.

Referindu-se la comerțul cu 
țările Pieței comune, vorbito
rul a arătat că exporturile în 
aceste țări au crescut cii 30 la 
sută, iar importurile cu 6 la 
sută. în afara acordurilor cu 
Franța și Italia, încheiate la 
sfîrșitul anului trecut și vala
bile pe o perioadă de 5 ani, a 
spus Jozsef Biro, intenționăm 
să încheiem acorduri similare și 
cu alte țări ale Pieței comune, 
în acest scop, vor avea loc 
convorbiri în cursul anului 1970. 
De altfel, a spus ministrul un
gar, se extinde și cooperarea 
cu diverse firme din țările ne- 
socialisle. Astfel, numărul a- 
cordurilor încheiate cu firme 
capitaliste a crescut în anul 
trecut cu 50 la sută. La dez
voltarea relațiilor cu aceste ță
ri, a spus el, au contribuit și 
unii factori politici, cum ar fi 
tendința spre asigurarea păcii 
și securității în Europa.

Vorbind despre perspectivele 
comerțului exterior ungar în 
anul 1970, Jozsef Biro a subli
niat în încheiere că Ungaria 
contează pe dezvoltarea în con
tinuare a rezultatelor obținute 
în anul trecut și pe pregătirea 
unor acorduri pe termen lung 
cu țările socialiste.

pronunță, în principiu, in fa
voarea instituirii unui embargo 
asupra livrărilor de arme în 
actualul context al situației din 
Orientul Apropiat". „Criteriul 
unui asemenea embargo — a 
continuat purtătorul de cuvînt 
al O.N.U. — il constituie efica
citatea și aplicarea lui, atît 
pentru armele furnizate de gu
verne, cît și cele obțitlute din 
surse particulare".

★

Ministrul canadian al aface
rilor externe. Mitchell Sharp, 
s-a pronunțat, în Camera Co
munelor, în favoarea unei în
cetări din partea tuturor țărilor 
a livrărilor de arme către sta
tele din Orientul Apropiat. Răs- 
punzînd unei interpelări, Sharp 
a declarat că atît Israelul cit,și 
țările arabe trebuie să respecte 
dispozițiile încetării focului, in
tervenită in urma conflictului 
armat din 1967. Ministrul de 
externe canadian a adăugat că 
cei patru membri pet-manenți 
ai Consiliului de Securitate ca
re se consultă în problemele 
Orientului Mijlociu ar trebui 
„să facă o nouă încercare11 de 
a-1 ajuta pc trimisul special al 
secretarului general al O.N.U., 
Gunnar Jarring, să elaboreze 
un plan acceptabil de pace în 
această regiune a lumii.

PROBIEMELE
PETROLULUI

BOLIVIAN
După Peru, guvernul ins

talat anul trecut în Bolivia 
sub președinția generalului 
Alfredo Ovando Candia este 
al doilea regim din America 
Latină care a hotărit să pio- 
cedeze la confiscarea proprie
tăților petroliere aparținind 
S.U.A. din această țară. Ast
fel s-a ajuns la naționalizarea 
bunurilor companiei „Gulf 
Oii Co/poration", unul din 
marile consorții petroliere 
nord-americane care-și întin
de sfera de activitate în spe
cial în țările Americii Lati
ne. Pentru Bolivia măsura lua
tă are o importantă deosebi
tă. Țară cu 4,2 milioane lo
cuitori, ea sc află la limita 
inferioară pe scara economi
că a Americii Latine. Progra
mele tuturor fostelor guverne 
de ridicare a nivelului de 
trai s-au lovit de o principală 
dificultate ; lipsa fondurilor 
necesare. Or, companiile străi
ne, în rîndurile cărora un loc 
de frunte îl ocupă și „Gulf 
Oii", scoteau din Bolivia în
semnate fonduri sub formă 
de profituri pentru bogățiile 
exploatate. ..Gulf Oii" extră
gea zilnic 32 milioane barili 
de petrol. Aceasta jeprezen-
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Comentariul
zilei
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ta 6 la sută din totalul ex
porturilor bolivienc specia
lizate mai mult pe extracția 
și desfacerea cositorului. A- 
cuin petrolul și gazele din 
tară vor aduce un aport în
semnat la sarcina ridicării 
generale a nivelului de trai. 
„Vrem să demonstrăm — a 
declarat un membru al cabi
netului — că cel puțin de 
data aceasta la putere se află 
un guvern care s-a angajat 
să-și traducă în viată făgă
duielile și care intenționea
ză să îmbunătățească situația 
maselor".

Naționalizarea petrolului bo
livian s-a lovit însă de obstaco
le, între care pe primul loc 
s-au aflat presiunile exerci
tate de compania nord-ame- 
ricană „Gulf Oii". Se poate 
afirma că magnații americani 
ai petrolului nu s-au dat în
lături de la nimic pentru a 
torpila măsura luată de gu
vernul din La Paz. Nu numai 
că președintele Consiliului de 
administrație al lui „Gulf 
Oil", E. D. Brockett, a califi-, 
cat confiscarea proprietăților 
întreprinderii drept „ilegală 
și nevalabilă", dar au fost 
exercitate presiuni asupra gu
vernului de la Washington 
pentru aplicarea „amendamen
tului Hickenlooper", care pre
vede suspendarea oricărui a- 
jutor economic sau de altă 
natură acordat de S.U.A. u- 
nui guvern ce adoptă „o po
litică inamicală".

I. RETEGAN

Fumatul 
favorizează 

cancerul 
pulmonar

NEW YORK G (Agerpres). — 
După o experiență efectuată pe 
80 de cîini timp de 875 de zile, 
doi oameni de știință ameri
cani au confirmat că fumatul 
constituie un factor care favo- 
rizează cancerul pulmonar. Dr. 
Oscar Auerbach de la spitalul 
din Easț Orange, New Jersey, 
și dr. Cuyler Hammond, vice
președinte al societății america
ne de combaterea cancerului, 
au procedat la „învățarea" cli
nilor să fumeze cu ajutorul 
unor „pipe" speciale, la capătul 
cărora era un tub de cauciuc 
prin care ciinii trăgeau fumul. 
24 de cîini de experiență au de
venit fumători pasionați : 10
dintre ei au murit, cinci s-au 
îmbolnăvit de cancer la plă- 
mini ,iar alți trei au fost decla
rați suspecți de cancer. La 
autopsie s-a constatat că mai 
multi cîini au avut cancer ge
neralizat.

TRIBUNALUL SPECIAL caro 
a judecat cazurile persoanelor 
Implicate în recenta tentativă 
de lovitură de stat din Irak și 
care a pronunțat, după cum s-a 
anunțat, peste 40 sentințe la 
moarte, își va relua curind ac
tivitatea, o dală cu arestarea 
de noi suspepți — a an un ta t șe
ful acestei instanțe, Tabs Al 
Jazrawi.

©
LA INDIANOPOL1S (statui 

Indiana) a avut loc joi o de
monstrația de protest Împotri
va războiului din Vietnam. Or
ganizațiile pacifiste au inițiat 
această manifestație cu prilejul 
sosirii în acest oraș a preșe
dintelui Nixon, care efectuează 
o călătorie in statele din estul 
mijlociu al S.U.A.

©
1NTR-UN INTERVIU acordat 

ziarului argentinian „Clarin", 
președintele Boliviei, generalul 
Ovando Candia, a declarat că 
guvernul său intenționează să 
„elibereze țara de dominația 
străină în toate domeniile — 
economic, cultural, social și 
politic". El a amintit măsurile 
luate anterior de guvern in 
acest sens printre care insti
tuirea monopolului de stat asu
pra exportului zăcămintelor na
turale, a controlului asupra 
sectorului particular, precum și 
stabilirea de relații diplomatice 
cu țările socialiste.

LA WASHINGTON s-a anun
țat că ministrul apărării S.U.A., 
Melvin Laird, va pleca luni în 
Vietnamul de sud, unde va face 
o inspecție de o săptămînă. El 
va fi insolit de generalul Earle 
Wheeler, președintele Comite
tului mixt al șefilor de state 
majore ale S.U.A.

Aceasta va fi a doua vizită 
făcută în Vietnamul de sud de 
Melvin Laird de la instalarea 
sa în postul de ministru al apă
rării S.U.A.

la Începutul lunii fe
bruarie s-a deschis la Khar
tum procesul intentat persoane
lor implicate în complotul anti
guvernamental dejucat de au
torități în iulie anul trecut. Șe
dințele tribunalului se desfășoa
ră cu ușile închise. Procurorul 
general al Sudanului a făcut 
joi o declarație în care a infor
mat presa că participan [ii Ia 
complot, arestați de autorități, 
și-au concentrat activitatea în 
special în capitala țării și în 
regiunea Munților Nouba, încer- 
cind să atragă de partea lor 
triburile din această regiune.

DELEGAȚIA CONSILIULUI 
NAȚIONAL AL organizației 
PIONIERILOR din Republica So
cialistă România, condusă de 
președintele consiliului, Virgiliu 
Radulian, adjunct al ministrului 
învățămîntului, și-a încheiat 
vizita oficială pe care a efec- 
luat-o în Polonia la inivitația 
Uniunii Pionierilor din R. P. 
Polonă. Cu acest prilej, au fost 
purtate convorbiri și s-a făcut 
un schimb util de experiență 
pe teme legate de activitatea 
celor două organizații, au avut 
loc vizite la Ministerul învăță- 
mîntului și au fost vizitate ora
șele. Cracovia și Katowice. între 
cele două organizații a fost sta
bilit un program de colaborare.

Cu acest prilej, ambasadorul 
României la Varșovia, Tiberiu 
Petrescu, a oferit o gală de 
filme inspirate din viața și 
activitatea pionierilor din Ro
mânia, urmată de un cocteil.

Pe scurt i» Pe scurt
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ÎN UZBEKISTAN a început 
construcția unei uzine de zinc, 
care se va număra printre cele 
mai mari din Uniunea Sovieti
că. Noul obiectiv Industrial ur
mează să înceapă să producă 
peste numai o jumătate de an. 
Uzina face parte din complexul 
combinatului metalurgic de lin
gă Tașkent. Aici, din subsolul 
masivului muntos Kuraminsk se 
extrag minereuri de metale ne
feroase. Pînă acum, minereu) 
do zinc obținut din aceste mi
ne era transportat pentru a fl 
prelucrat in alto regiuni.

©
PREȘEDINTELE COMISIEI SE

NATORIALE pentru afaceri ex
terne, William Fulbright, a a- 
nunlat că la 16 februarie vor 
începe audieri in cadrul comi
siei respective asupra progra
melor de asistență ale S.U.A, 
în Vietnam.

•

COMISIA pentru energia 
ATOMICA A S.U.A. a anunlat 
efectuarea unei explozii nuclea
re subterane — cea de-a patra 
din anul acesta — la poligonul 
din statul Nevada. Explozia a 
avut o putere de 20 pină la 
200 de kilotone.

Președintele companiei de 
transporturi aeriene „Pan 
American Airways** a decla
rat că, în perioada anilor 
1980—2000, această societate 
va executa transporturi co
merciale spațiale. El și-a în
temeiat afirmația pe faptul 
că, in prezent, se fac eforturi 
pentru perfecționarea unor 
vehicule „navetă**, care sâ a- 
sigure legătura între Terra și 
nave spațiale aflate pe orbite 
spațiale. „PANAM" se pregă
tește să organizeze călătorii 
de acest gen chiar și pen
tru pasageri particulari, a 
adăugat Najeeb Halaby, pre
ședintele companiei.

BIROUL FEDERAL de Inves
tigații a anunțat arestarea li
nei a patra persoane inculpate 
în asasinarea liderului sindica
tului minerilor din S.U.A,, Jo
seph Yablonski, care a fost gă
sit împușcat împreună cu soția 
și fiica sa în locuința lor din. 
Clarksville (Pensylvanîa). Es
te vorba de Lucy Gilly, soția 
lui Paul Eugene Gilly, arestat 
deja sub aceeași învinuire. In 
mandaUț} de arestare se pre
cizează că Lucy Gilly „a încer
cat, prin intermediul forței, să 
împiedice exercitarea drepturi
lor unui lider sindical".

®
PROCESUL DE LA CHICAGO 

intentat împotriva a șapte lideri 
ai unor organizații pacifiste din 
S.U.A., sub acuzația de a fi 
„complotat în vederea provocă
rii de tulburări" în timpul con
venției Partidului democrat din 
toamna anului 1968, a intrat în 
cea de-a cincea lună. Inciden
tele din sala unde se desfășoa
ră procesul au devenit frecvente 
datorită netemeiniciei acuzațiilor. 
Judecătorul Julius Hoffman a 
recurs la o nouă măsură extre
mă împotriva unuia dintre in
culpați, David Dellinger — pre
ședinte al comitetului mișcării 
moratoriului pentru Vietnam — 
sub pretextul că acesta a adus 
insulte instanței și personal 
judecătorului. El a ordonat ares
tarea lui Dellinger, după ce a- 
cesta strigase că mărturia unui 
polițist este falsă.

ÎN CADRUL UNEI CONFE
RINȚE DE PRESA, ministrul 
afacerilor externe al Mexicului," 
Antonio Carrillo Flores, a de
clarat că tara sa se pronunță 
pentru interzicerea tuturor ex
periențelor nucleare, inclusiv 
cele subterane, o producerii 5I 
stocării armelor chimice și 
bacteriologice, pentru interzice
rea folosiri teritoriilor submari
ne în vederea stocării armelor 
atomice $1 de distrugere în ma
să. Fl a arătat că MexirTH i 4 
exprimă speranța că convorbiri
le dintre U.R S S. si S.U.A. pri
vind limitarea armelor strate
gice -vor li utile și folositoare 
pentru pacea întregii omeniri.

PREȘEDINTELE REPUBLICII 
AFRICA CENTRALA, Jean Bedel 
Bokassa, a anunțat o remafijere 
guvernamentală. Funcția de mi
nistru al afacerilor interne, cu
mulată pînă în prezent de șe
ful statului, i-a fost încredințată 
acum lui Louis Kpado. Postul 
ministru de finanțe, Antoine 
Guimall. a fost numit ministru 
al justiției, iar portofoliul fi
nanțelor a fost preluat de Fran
cois Gon.

©
AUDIERILE DIN COMISIA 

PENTRU AFACERILE EXTERNE 
A CAMEREI Reprezentanților 
au dezvăluit noi amănunte cu 
privire la acțiunile trupelor a- 
mericane in Vietnamul de sud. 
în stenograma dată publicității 
joi la Washington se arată iă 
încă din 1962 trupele americane 
au folosit arme chimice și bac
teriologice în Vietnamul do 
sud, în această perioadă ele 
fiind răspindite pe o suprafaia 
de 100 milioane de acri de pă- 
mînt. Cu ajutorul unor aseme
nea substanțe, trupele america
ne au distrus a 10-a parte din 
terenurile cultivate.

Reprezentantul Departamentu
lui de stat, care a fost audiat 
în cadrul Comisiei, a recunoscut 
că în unele cazuri substanțele 
chimice și bacteriologice au fost 
folosite și pe teritoriul Cam- 
bodgiei.

©
O DECLARAȚIE a Ministeru

lui etiopian al Afacerilor Ex
terne califică drept „lipsite de 
orice fundament" afirmațiile fă
cute la 4 februarie de către 
ministrul de interne al Suda
nului unui corespondent al 
companiei engleze -de radio și 
televiziune B.C.C. în legătură 
cu sprijinirea cu arme de către 
Etiopia a mișcării de guerilă 
din sudul Sudanului. „Neames
tecul în treburile interne ale 
celorlalte state, se spune în 
declarație, constituie unul din 
principiile politicii externe a 
guvernului etiopian11.

PREȘEDINTELE GAMAL AB
DEL NASSER a semnat decretul 
privitor la crearea primului Tri
bunal Suprem al R.A.U., ai 1 “ 
cotidianul „Al Ahram". Preșe
dinte al tribunalului a fost nu
mit Ibrahim Hammouda, fost 
ministru de justiție. El este a- 
sislat de un colegiu format din 
doi vicepreședinți și șase mem
bri.

e
SOCOTIND. PROBABIL, că 

iarna este mult prea rece, un 
tînăr japonez a găsit un mod 
original de a se încălzi: el a 
provocat peste 40 de incendii 
în capitala niponă.

Cel puțin aceasta este expli
cația pe care originalul incen
diator a oferit-o poliției în mo
mentul arestării sale. ,


