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statuetă romană
de bronz descoperită 
in Valea Jiului (II)

Acel Arcs al vechilor eleni, devenit Marte in lumi 
sub stâpînirea Romii, era investit cu un șir de atribuții, 
toate in strinsă corelație cu arta militară. Marte purtind 
apelativul Gradivus era considerat protectorul urmatelor 
pornite in lungi campanii. In tnbrrele oștilor cezarilor. Mar
in Răzbunătorul (Mars t Hor) ferea de aripa violenta a mor- 
ții întreaga oaste și simboliza perpetuarea peste veacuri a 
forței împăraților romani. -Vcmenra statuete, lucr.de in 
piatră sau in diverse metale, existau în țoale taberele mili
tare și sc păstrau la loc dc cinste împreună cu stindardele 
și distincțiile unităților

Prezenta unui monument dedicat lui Martc in cele m 
frec vente cazuri constituie dovada trecerii ori a staționar 
■■nai mult sau mai puțin îndelungate, prin acele locuri a unor 
forrs.iții dc luptători ai Romei Divinitatea, cu legături atît 
dc trainice cu meșteșugul armelor, putem afirma (fiind in 
general cunoscută vehemența bătăliilor pentru cucerirea 
Daciei) că n-a ajuns dc defileul Jiului în mod cu totul in- 
timplător. Mărturiile scriitorului din veacul al lll-lca c.n.. 
Dio Cassius par a fi lămuritoare și pentru cazul nostru. 
In lucrarea „Istoria Romană" ne spune că Traian a fost 
silit „să uree chiar pe culmile munților, blind cu pericole 
munte după munte, și se apropie de scaunul domniei da
cice". Unul dintre acei munți, ce a trebuit să fie cucerit 
eu pericole a fost după cum o confirmă și rezultatele săpă
turilor arheologico, înălțimea cu pante abrupte din preajma 
Bănițci. pe a1 ărei creste se înălța o puternică cetate da
cică E dc presupus că statueta elegantă reprczcntindu-1 pe 
Marte sâ fi aparținut unei foiinații ce a purtat lupte pe 
arealul adiacent fortăreței de la Rănița. Ținînd seama dc 
faptul că centura dc cetăți ale sistemului dc apărare al 
Sarmizcgctusei Regia (Grădiștea Muncelului) din care fă- 
cea parte și fortificația din vecinătatea nordică a Petroșa
nilor. a fost cucerită in cel dc-al doilea război dacic (105— 
106 c.n.), presupunem că statueta a fost pierdută in cursul 
acelor evenimente. Abandonarea unui zeu al cărui ajutor 
era atît de indispensabil, în condiții normale nu parc fi
rească. Foarte probabil că acest lucru s-a petrecut in de
cursul unui atac a) localnicilor daci pe care oștenii lui Tra- 
fan nu l-au putut stăvili.

Liviu MARCHITAN,
Muzeul județean Deva
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Spionajul economic

în antichitate
Este cunoscut faptul că, intre, alte cetăți, Rom 

lagina au luptai veacuri de-a rindul pentru a afla s< 
fabricării și îndeosebi a vopsirii purpurii. Această luptă nu 
s-a dus numai prin căutări, prin experiențe sau, să le zicem, 
cercetări, ci, se pare, s-a desfășurat mai mult pe planul... 
spionajului economic.

Mărturii despre această luptă depune in scrierile sale 
Cato cel bătrin (232—147 i.e n.j, cenzor roman, l-iind trimis 
de către senatul roman la Cai lagina pentru a arbitra in
tr-un conflict iscat intre acest oraș și Masinissa, trece peste 
uzanțe și riscă orice, răpind doi sclavi fenicieni care expe
rimentau pentru cartaginezi prepararea purpurii. Aduși la 
Roma, cei doi sclavi vor începe su-i învețe pe romani tainele 
vopsiri, cu culoarea roșie a purpurii.

Bailh locuiește 
orășelul Darheim (Anglia) 
strada Main-Street la nr. I 
este membru în Liga dușmani
lor paratrăsnetului. Recent, I 
s-a întimplat o mare nenorocire : 
î-a trăznit casa. Pompierii ou 
reușit să stingă incendiul, dar 
Bailh tot nu și-a pus parat 
net A focul totuși ceva. Și-» 
schimbat adresa : Main-Street

c Despărțiri

STADIONUL BALENELOR

In Porto Rico, la Arecibo se construiește încă din anul 
1966 un telescop gigant a cărui antenă parabolică are a- 
proape 145 de m. Telescopul acoperă o suprafață egală cu 
cea pe care ar ocupa-o 56 de blocuri de locuințe.

Cu ajutorul acestui telescop care va fi pus în funcțiune, 
după toate probabilitățile, în acest an, astrofizicienii speră 
să poată verifica una dintre cele mai captivante ipoteze ce 
se referă Ia nașterea universului.

Ipoteza pare a putea fi verificată, deoarece bătaia aces
tui telescop va merge la mai multe miliarde de ani-lumină, 
creindu-se astfel posibilitatea de a se vedea dacă „granița" 
universului este situată la o distanță de circa 12 000 000 000
ani-lumină, așa cum susține una din teorii și anume THE
BIG-BANG THEORY, după care universul a luat naștere
dintr-o explozie, iar resturile acestei explozii continuă să se
deplaseze în spațiu și ar fi ajuns la această „graniță" a uni- 

ersului.

(iu. ocazia unei vinălori 
marine in Canalul Minecli, 
grup de scafandri englezi a 
coperil, in epava unui vas tran
ce/. scufundai cu 15 ani 
urmă, 60 000 de sticle de șam
panie. „Sticlele se aflau în per
fectă stare, dar norocoșii sca
fandri nu mai erau in aceeași 
„condifie fizică la Încheierea 
partidei de vinăloare", a co
menta! cu umor această inlim- 
plare unul dintre membrii e- 
chipei de scufundători.

O companie britanică specia
lizată in recuperarea epavelor 
a anunfal imediat că intențio
nează să readucă la suprafață 
nesperata recoltă, calculînd an
ticipat un profit de 1,20 dolari 
pentru fiecare sticlă. înmulții 
cu 60 000, acest ciștig „modest" 
nu pare deloc neglijabil

Patos Vcrdcs, aceasta pe
ninsulă de lingă Los Angclcs 
din California, poate cea mai 
încîntătoarc regiune a statu
lui, atrage numeroși vizita
tori atît prin pitorescul săli 
cit și prin ceea ce oferă in
teresantul oceanariu și parc 
de dresare a animalelor ma
rine de pe malul Pacificului 
care se întinde pe o suprafa
ță de aproximativ 10 ha.

Oceanariul, sau „Teritoriul 
marin al Pacificului" — cum 
i se mai spune, format din 
trei bazine imense conținînd 
milioane de litri de apă de 
mare fiecare, este populat de 
balene, delfini, lei marini, 
morse dresate care oferă 
spectacole de o atracție ne- 
maiîntîlnită publicului nelip
sit din cele trei amfiteatre 
ce imprejmuiesc... arenele.

In cadrul acestui original 
Complex sportiv se află pri
mul teren din lume unde u- 
riașele animale marine, La

lencle, au fost inițiate 
dresură în... tainele sportului.

Terenul, adică bazinul, a- 
vînd un diametru de 25 ni. 
și o adîncime de 7 m., permi
te batonclor să-și demonstre
ze măiestria, inteligența, 
cunoscută de-acum, prezen- 
tînd publicului diverse punc
te de atracție.

Aplauzele cele mai multe 
se pare că le culege pere
chea Bubbles și Bimbo, a- 
ccstea fiind cele mai mari 
balene capturate pînă acum 
vii, care știu să danseze des
tul de grațios, cintu, sar pes
te obstacole, se avîntă în... 
aer, cu toată greutatea lor, 
pentru a prinde în gură obi
ectele aruncate intenționat 
de către dresor sau pentru 
a poza. Ia dorința vizitatori
lor, care nu mai contenesc 
cu declanșarea aparatelor de 
fotografiat, îndeosebi atunci 
cind aceste mamifere uriașe 
îngină și-un „good-by".

Despărțirile emoționante fn- 
lirzie plecarea avioanelor — 
au stabilit, in urma linei -m- he
lp. unele companii do transpor
turi aeriene. De aceea, pe ae
roportul orașului irlandez Shan
non a apărut de curînd următo
rul anunț ■ „începeți să v3 îm
brățișați din vreme, pentru ca 
avioanele să poală pleca !« 

| timp".

Vînzâtoare 
I .
Ifpmei care privesc șașiu, 

tru a deveni vînzătoare".

Olanda se caută tinere 
pen- 
Din 

do vedere al suprave- 
cump-Tălorilor, i-a cx- 

unui vizitator directoarea 
magazin, soluția osie 1 ar

te practică. Cliențiî can- sînt 
lenlali să fure diverse mărfuri 
expuse nu știu niciodată în 
caro parte privesc v-înzătoarele— 

atunci se abțin.
Intr-unui din raioanele ma

gazinului respectiv, experimen
tarea, pe limp de o lună, a a- 
cestei metode s-a soldat cu re
ducerea în proporție de 95 Ia 

a furturilor.

Spune
Este adevărat că Smith 
este atît de bogat ?

— Și încă cum. Are 
un Rembrandt, un 
Goya, un Velasquez șl sala de spălat rufe 
un Mercedes, nou-nout --

— Măi, măi! Patru 
automobile îd zilele 
noastre... Asta trebuie 
să fie putred de bogat!

•
O doamnă se adre- 
ază soțului ei în 

I \ timpul concertului:
\ ■— John, ia te uită, 
domnul de acolo a 
adormit!

— Dar 
pentru ca să-mi 
asta trebuia să 
trezești ? 

V a tribunal:
\călorul (către un mi- 
\jor care furase) — 
r^u te-ai gîndit la săr
manul d-tale tată cînd 
ai făcut spargerea în 
magazinul de confec
ții ? ,

Acuzatul ; Ba da, \Mac Inlosh, un sco-.
domnule judecători fiaD, intră la o farma- ^„Sfinte
M-am gîndit și la ta- cie și întreabă : exclamă Muller, oprind

în 
și 
a 

două mașini de spălat 
automate în plină ac
țiune. O oră mai tîrziu

se opresc în fala

— Puteti să repa
rați o perie de dinți 
căreia i-a căzut jumă
tate din păr ?

— E mai convenabil 
d-le să cumpărați o 
perie nouă, răspunde 
farmacistul.

— Asta ar însemna 
risipă de bani. Minerul

biae iubito, 
spui 
mă

ANECDOTE
unul dintre ei spune 

! celuilalt :
1 — Hai să plecam.
1 La televizoarele astea 

e un program stupid.
©

. i istoria bîlbîi- 
___ care sughița ?

— Nu.
I — Ți-o spun altă 
! dată, pentru că nu se 

termină niciodată.

Jude-jL „jji/^Cunoști
_  tului cart

UMOR
ț Bărbierii sînt cunoscuți 

ca-limbuți din cele mai vechi 
timpuri. Vorbesc mult și 
sînt setoși de noutăți. De a- 
ceea, cind filozoful Archelaus 
din Atena a fost întrebat de 
către bărbierul al cărui cli
ent era, cum vrea să fie băr
bierit i-a răspuns doar atil :

— Tăcînd.

ț Nancy Astor, prima fe- 
Xpeie care a fost aleasă in 
parlamentul britanic, îi spu
ne intr-o zi lui Winston 
Churchill următoarele :

— Dacă aș fi soția dum
neavoastră, v-aș pune otravă 
în cafea

— Dacă eu aș fi soțul 
dumneavoastră, a răspuns 
Churchill zimbind, aș bea-o !

Cind a îmbrăcat costu- 
nn»L oficial al Academiei 
Fj-anceze, cu prilejul unui di
neu festiv, Jean Cocleau a 
observat de partea cealaltă 
a mesei un general american 
care-i examina curios fracul 
verde cu fireturi aurii, sabia 
și bicomuL

— Artilerie? — La între
bat generalul american.

— Nu. a răspuns Cocleau. 
GENIU !

pe un trecător. Walter, 
cil te-ai schimbat ! 
Ce-i cu tine, măi băie
te, ce-ai slăbit în halul 
ăsta, și cît ești de 
palid, și tras la fală! 
Nu mai ești ce-ai fost! 
Mai-mai să nu te re
cunosc! Ești bolnav?" 

„ScuzaJi-mă zice tre
cătorul, nu mă numesc 
Walter".

„Fantastic! continuă 
Muller. Ți-ai schimbat 
pină

periei mai e încă în-\ 
treg — replică scoția
nul.

— Da! Dar o perie 
nouă vă costă 11 pen
ce și reparația celei 
vechi 9. Ce preferați?

— Nu știu I Trebuie 
să comunic asta pri
etenilor mei — pentru 
că peria 
aparține 
tru

Pe 
două 
in față, 
privesc furioși dar, la 
fel de incăpățînali 
unul și celălalt, 
vor să dea nici i 
înapoi. Pentru a 
mai convingător 
încăpățînarea sa, 
mul sosit scoale un zi
ar din buzunar, opreș
te motorul și începe 
să citească. La care 
cel de-al doilea îl 
apostrofează :

— Cînd termini zia
rul, te rog să mi-1 dai 
și mie !

și numele!"

o stradă îngustă, 
mașini stau față

Șoferii se

și 
nu 

unul 
fi 
in 

pri-

L't

Reclamă 
ingenioasa.

Acum 20 de ani irlandezul 
lleiirv Thomson, stomatolog, 
care făcea pe alunei primi pași 
în meserie, a arunca! In mare 
o stielă in care a introdus ur
mătorul mesaj.- „Repar fără 
plată dantura aceluia care va 
găsi această sticlă". „Este o re
clamă bună pentru cabinetul 
meu" — s-a gîndit tinărul sto
matolog. Vara trecută, poștașul 
i-a adus o scrisoare din Nor
vegia in care se alia mesajul 
lui Thomson, Împreună cu car
tea de vizită a celui care a gă
sit-o : Kunt Olsen — stomatolog 
din Oslo.

/

trambulină

Oare cili dintre noi n-am 
auzit despre acest înfricoșător 
fenomen al naturii care în dez
lănțuirea lui distruge lotul 
în cale? Cîti dintre cei ce iu
besc munții, îi cutreieră cura
joși pe orice timp, n-au auzit 
zgomotul înspăimîntător al a- 
valanșei, sau poale chiar n-au 
privit, mai de-aproape sau mai 
de departe, dezlănțuirea aces
teia, cînd porțiuni întinse de 
zăpadă se pun in mișcare și 
pornesc la vale cu viteze ame
țitoare, ajungînd să depășească 
100 de km pe oră?

Dacă am auzit sau le-am pri
vit ne e deajuns și-i bine să 
reținem că în fala acestor 
stihii, nimeni și nimic nu rezis
tă, chiar și natura înconjură
toare se cutremură și se pră- 
vale.

lată cîteva dale despre catas
trofele provocate de avalanșe 
și înscrise în istorie:

In iarna anului 1518, în lo
calitatea Leueche din Elveția, 
61 de oameDi au (ost prinși de 
avalanșă, toii pierzîndu-și viata, 
iar mai tîrziu, in 1595 o altă 
avalanșă barează apele Rhonu- 
lui la Martigny, ocazie neferi
cită în care peste 1 000 
oameni dispar înecindu-se.

Dintre avalanșele dezlănțuite 
cu citiva ani în urmă, reținem 
pe cea din 1962 cind în Peru, 
de pe muntele Huascaran, se 
prăvălește o masă de gheață 
peste un ghețar aflat chiar sub 
acest vîrf, provocind o catas
trofă de nedescris. Peste 3 \ 
milioane tone de gheață, zăpadă 
amestecată cu pietre și noroi 
pornește la vale cu o viteză 
do peste 100 km pe oră, șler- 
gind de 
sale și 
meni.

Deci, 
curaj cutreierați muncii.

In localitatea montana iugo
slava Planila s-a construit anul 
trecut cea mai mare trambulină 
din lume. Planila a intrat in 
istoria sportului cu sărituri 
încă de acum 30 de ani. Atunci, 
austriacul Sen Bradl a atins, 

skiurile, lungimea de 101 m. 
atunci toată lumea conside-, 
săritura de la trambulin’ 
sport foarte periculos -■ Z 

fost chiar elaborală legea are 
interzicea săritura de peste 
100 in. îp pofida legi, costruc- 
lorii- S. Bludek si I- Grece! au 
terminat de construit o trambu
lină unde in 1938 același Sen 
Bradl a doborîl noul record 
mondial — 107 m. Mai tîrziu, 
în orășelul Obersdorf a fost 
construită o nouă trambulină 
unde austriacul Hantschning a 

iar iugoslavul 
141 m.
noii trambuline

atins 124 m 
Jones Schlibor

Constructorii 
din Planila asigură că aici se
va putea obține fantasticul re
zultat de 160 m — iar săritu
ra limită va fi chiar de... 180 m.

pe fața pămintului 8 
omorînd 4 000 de oa-

atenție, cei care

...Și cerul și-a deschis

o geană...

Foto : J. LEONARD
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Traian POI’A. .l.upcni

VERTICAL

OR1ZONTAL: 1. Matematică; 2. Estrada - Au; 3. DT — 
AT — Țapi; 4. Ira — Ucisă; 5. Tonuri — ICS; 6. EN — Li
cărit; 7. Ros — Zărită; 8. Amirali — Ag.; 9. Nituri — l.T.N. 
10. Ace — Italia.

in urma unor experiențe desfășurate timp de 25 dc zile 
deasupra Groienlandei, la bordul avionului-laborator „Ga
lileo", aparținînd Administrației naționale pentru aeronau
tică .și cercetarea spațiului cosmic (N.A.SA.), cercetătorii 
americani au reușit să găsească secretul aurorelor boreale. 
Ei au stabilit că trei factori contribuie la formarea aces
tora : 1) bombardarea moleculelor și atomilor din straturile 
înalte ale atmosferei de către electronii și protonii proveniți 
din Soare, dirijați către Pol de cimpul magnetic terestru ; 
2) bogăția în oxigen a atmosferei polare; 3) prezența tem
peraturilor înalte in straturile superioare ale atmosferei po-

1) Secături
2) Chip cioplit

— Dă de lucru majorilor 
(sing)

3) Adunare în colt
4) Fală din Ardeal

— în lut I
5) Măsuri
6) Localitate in Japonia

in criptogramă!
— La începutul jocului 1

7) Spusă pe îndelete
— Pește

8) Sau
— Arie mică

9) Așezări rurale
— Piele de taurine

10) Supoil pentru sprîncene

1) Lipicioși
2) Treabă la oraș
3) Cu corăbiile înecate (tem. 

sing.)
4) Cu încetinitorul

— in fundul craterului 1
5) Lezată
(>) Prietenul din Paris

— Făcută mărunt
7) înghesuit

— Antiseptic
8) Primul

— Monedă la Varna
9) Luată pe la colturi

10) Fără judciată (fem.) 
Dicționar : ITO.
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Să nu mai

Jtl

4 Ui mute din pug I

p.-t'păiil 1 enlru zăpadă de un 
raclru și ger dc minus 30 de

Să nu se fi potrivit oare 
■pregătirile ? ,\u i red. Unde 
Doge laic ? Io Fabricu de bri
chete Coiocști. unde ceasul tă
ie iii panglicii 
piuos. |Sra» 
«iiHun. Adică 
1 unea, blocul 
parlamente a 
picda! cu 20 
termen. Faini 
biecth c 
aplomb Dovadă că ol unei 
n oblli/area se lace la concret 
♦V la /o om și nu prin dis- 
p»r/!tii scrise și procese verbale, 
roo-tele nu fnlirzie să se iacă 
mmtite.

Studenții au intrat din plin In 
.focul examenelor. Numai dc-ar 
ieși deplin purificați, adică nu
mai cu note maxime și toată lu
mea integra’istă. Câ și hnrm-l 
Ince pe

Elevii 
timonele 
cadrul 
Bucuria 
cîf mai ___ — ...
cum c $; firesc, cu orolesorii șl 
părinții. Ce părinte nu se lau
dă cu copilul său ? 5ti|i vreu
nul care face altfel ? Chiar 
flocâ... In catalog, mai are și 
cîfe-un trei, ori patru.

Vorbind despic aclivilălde 
culTurole, remarcăm la Teatrul 
dc stat prima piesă „Coana Chi
tită In voiagiu'. o Interesantă 

cu duh adaptare după V. 
Aiecsandri. De unde se vede 
frerdm câ sc pot face și lucruri 
ir bolile în aceeași ordine de 
idei, un colectiv de amatori al 
Cosei de cultură din Petroșani 
o pus In scenă Dieso „Take. 
Janke si Cad'ir". realizind un 
spectacol bun, plăcui.

Pe clnd nare asemenea pre- 
ttî;cîc si la celelalte cluburi 
uin Valea Jiului ? De altfel 
așteptăm cam de mult reluarea 
tradiției brigăzilor artistice s-ire 
alunei de mult, prin 1959 
■aiuns și la București.

Fotbaliștii se antrenează 
rhni In vederea începerii retu
rului. Toți, jucători, antrenori, 
cor-ducăfori î$i doresc o com
portare cit mai bună.

ou

se apropie v c 
fi a<a cum 
cel mai bun.
A 3 cu 20 de 
fost terminal 

dc tile înainte 
i treabă. Alte 
lost atacate

ș/ 
le

cu 
clrtd

<sm.
s-au întrecut pe sla- 
șliinței și culturii In 
„olimpiadei elevilor', 
de a fi ocupat locuri 
bune au Impărțit-o,

a:i

asi-

e
4 (Urmare din pag 1)

uși acum i sc cerc — și nu 
doar modicilor li sc core muncă 
de calitate — dacă nu posedă 
o pregătire superioară, dacă nu 
este la curent cu progresele zil
nice pc care le înregistrează 
specialitatea sa.

Mă voj referi, in continuare, 
la măsurile luate do conduce
rea Spitalului unificat Petro
șani, privind îmbunătățirea de
servirii populației dc către ser
viciile policlinicii din localitate. 
In concretizarea acestei afir
mații voi sublinia că în cadrul 
policlinicii funcționează prin 
grafic dirijat toți modicii spe
cialiști din spital, cu excepția 
anost ozist-roanimatorului care 
arc obligații stricte la stațio
nar. Pc lingă extinderea ser
viciului de fizioterapie, trebuie 
să arăt că. pentru prima dată, 
serviciul stomatologic funcțio
nează după normele Ministeru
lui Sănătății, în centrul atenției 
stind munca dc profilaxie, re
zolvarea urgențelor și calitatea 
lucrărilor protetice. In cadrul 
policlinicii a fost înființat un 
cabinet de triaj, unde sint .re
zolvate toate urgențele stoma
tologice și de unde sint dirijați 
bolnavii spre celelalte cabinete 
de tratament stomatologic. In
teresați de îmbunătățirea cali
tății lucrărilor dentare și de ri
dicarea pregătirii profesionale 
a cadrelor tinere, am format e- 
chipe dc lucru, în care, pe lin
gă un tehnician mai bine pre
gătit, cu mai multă experiență, 
an fost repartizate 2—3 cadre 
tinere care se preocupă să-și în
sușească noi cunoștințe, cît mai 
utile in profesiunea aleasă.

Pe lingă îmbunătățirea mun
cii în policlinică, ronducorca 
spitalului si a policlinicii s-au 
preocupat de crearea unor noi 
unități dl pediatrie, puternice, 
cu posibilități de izolare și do
tare diferențiată. In acest sens 
menționez darea în funcțiune a 
noului centru de pediatric din 
str. Republicii nr. 11, prin reu
nirea circumscripțiilor sanitare 
nr. 1 și nr. 2 pentru copii. De 
asemenea, n-a fost neglijată nici

OPÎiniSl*! RODIȘI
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d>n partea colectivului o astfel 
de atitudine. Planul dc produc
ție nu a fost îndeplinit (99 994 
tone cărbune restanță), toate ce
le trei zone inregistrind minu
suri ac peste 30 000 tone; Ia 
deschideri și pregătiri bilanțul 
arăta o datorie față de plan 
de 61.3 și, respectiv, 1 936,4 
metri: productivitatea muncii 
s-a realizat în proporție de nu- 
m.ii 95.2 la sută, prețul dc cost 
a fost depășit cu 13,48 lei/tonă 
(15 330 mii lei); cheltuielile la 
producția marfă au fost depăși
te cu 75,32 lei/1 000 lei; benefi
ciile realizate sint cu 12 608 mii 
lei sub prevederi. Au fost lip- 
sur’ multe dar colectivul minei, 

.runte cu comuniștii, nu s-a 
lăsat nici o clipă demobilizat, 
înfrint în fața lor. Dimpotrivă.

Ce trebuie făcut ? Cum și 
încotro trebuie acționat ? Aces
tea au fost întrebările ce și 
le-au pus fiecare reprezentant 
a) salariaților minei în aduna
re, ascultind darea de seamă a 
comitetului de direcție asupra 
rezultatelor activității colectivu
lui pe 1969, expusă de tov. 
ing. Tcan Popescu, directorul 
exploatării. Punînd in balanța 
posibilităților și capacității co
lectivului sarcinile sporite de 
plan pe 1970 ce le-au fost a- 
duse la cunoștință, reflectînd 

-asupra tuturor acestor fapte, 
fiecare muncitor, inginer și 
telmician care a luat cuvîntul 
a căutat. în cadrul dezbateri
lor. să dea răspuns la între
bările majore ce frămintă co
lectivul. Printr-o analiză seve
ră dar dreaptă, au fost încri
minate neajunsurile interne și 
externe ce au barat calea suc
ceselor în abataje și galerii ca : 
ncplasarea unei serii întregi de 
fronturi de lucru din lipsă de 
efectiv (în special muncitori ca
lificați): lipsa permanentă a 
unor utilaje în dotare (echipa
ment de susținere modernă, 
mașini de tăiat) și a unor pie
se de schimb: folosirea incom
pletă și ineficientă a fondului 
de- timp disponibil: slaba orga
nizare a unor brigăzi și asis
tența tehnică scăzută acordată 
acestora de cadrele tehnice me
dii, din care cauză au rămas 
sub plan 372» la sută din bri- 
răzi la producție și 20 la sută 
la investiții: aprovizionarea nc- 
oorespunzătoare a locurilor de 
muncă cu materiale: prcocupa- 
Fea insuficientă pentru folosi
rea cu randament bun a ma
șinilor și utilajelor existente: a- 
bateri numeroase de la disci
plina muncii, reflectate în rna-

cu

îirbunfitățirea .iM.slcnței la ni
velul dispensarelor dc întreprin
dere. S-a acordat atenție unei 
dotări materiale corespunzătoa
re — cu medicamente și In
strumentarul necesar — tuturor 
dispensarelor. 1-a Aninoasa, cele 
trei <•< ntre sanitare au fost con
centrate Intr-o singură unitate 
In cadru] căreia funcționează 
două cabinete dc întreprindere, 
o circumscripție sanitară rurală 
și casa dc naștere. In felul a- 
cesta a fost înlăturată risipa de 
materiale, putîndu-se asigura 
o asistență sanitară pe trei 
schimburi, muncitorii avînd ac
cesibilitate indiferent de schim
bul în care lucrează. In același 
timp, prin funcționarea unei 
administrații comune — bucă
tărie, depozit central do alimen
tare. materiale și combustibil, 
uscătorii ctc. — se poate ur
mări folosirea rațională a com
bustibilului, materialelor, ali
mentelor. medicamentelor, cît și 
urmărirea disciplinei în muncă 
a cadrelor modico-sanitarc dc 
aici.

Am subliniat doar citova as
pecte privind preocuparea con
ducerii Spitalului unificat Pe
troșani și a policlinicii de a 
îmbunătăți asistența medico-sa- 
nitară a populației din Valea. 
Jiului, de a căuta noi metode 
care să ducă la creșterea efi
cienței și calității muncii noas
tre, a medicilor, cărora nc re
vine nobila misiune dc a apăra 
prin toate mijloacele sănătatea 
oamenilor.
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cinste a) 
totodată, 

unde-și 
pierdut: 

8, Petro-

cd 
pe

Jiniem exemplul de 
tovarășei Pricop și, 
anunțăm păgubașul 
poate găsi ceasul 
strada Muncii

cu căință, ori 
mai așează

așa toată sea- 
serile urmă-
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cime nu depășea un metru...

La redacție s-a prezentat, 
ieri dimineață, tovarășa Mag
dalena Pricop din Petroșani, 
cu un ceas de mină găsit 
într-o stație de autobuz. Sub-
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Gala, m-am hoiâilt. 
Am calculat lotul, in
clusiv riscul. Dc iapt, 
risc nu există. O sd 
am la dispoziție muși
na 'întreprinderii; o 
să-mi cumpăr un „Fiaf 
al meu; o să-mi con
struiesc o casă. Cc 
c.a'iă ? O v llă, cu șl land 
și eleșteu. Acum mă 
duc să Inc cei ei ca, 
să-i scriu dircclorului 
general că slnt capa
bil, că mă pricep, ce 
mai. că mă simt in 
stare să liu șei. A.șa 
am visai și nu m-abal 
nici o iotă.

...Se făcea că crom 
Umăr absolvent dc la- 
cullale. Aveam in bu
zunar diploma dc In
giner. Toate uzinele 
mă chemau ; mâ oprise 
pe coridor directorul 
unui institut de cerea
lă rl și mă ruga cu 
pălăria In mină să-i 
lac cinstea să lucrez 
in Bucutcșli. Mă che
mau la Galați, la lași, 
dar refuzam in scrie. 
Dc lapl aveam biletul 
de tren in buzunar. 
Valea Jiu.'ui și nimic 
allccva.

Cînd am ajuns la 
Petroșani, mi s-au o- 
leril flori. In spatele 
gării mâ aștepta o 
..Volgă', delegatul scu-

yîndu-se că „Mcrce- 
dcs"-uZ n-a venii inert 
de In Uric a ni. Am tost 
condus direct Io gar
soniera Inimos mobi
lată care ini sr pregă
tise cu \ reo trei luni 
hi urmă. In turnătoa
rele zile am losl plim
bai prin lofllâ Valea: 
Industrie, cultură. tu-

salutat radios dc con
tabilul șCI. „Iți dau un 
slat ini se adresează 
el direct. Fâ roși dc o 
sută și-ți aranjez după 
masă o Intilnire cu 
șeful. Ți-a pus dumne
zeu mma-n cap. Mul 
Iaci dc cllev a ori la 
Ici și ai pace cil al 
sin nici'.

triva celor din vina 
cărora nu ne realizăm 
sarcinile. Atunci ml-a 
pus prima placă: 
„Ușii un pai care plu
tește pe suprafața unui 
lac ; dacă slrrno.se un 
val, le duci la lund .șl 
nu ic mai scoale nici 
dracu dc-acolo'. Acum 
știu bine textul. Am •>

Era s-ajung 
director general

i'lsm. I.a „Rusu“ s a 
dat., o recepție in o- 
noatca mea. Numai 
după vreo săptăminâ 
m-am prezentat la sec
ție. „Ne pare loarlc 
bine c-ai venii la 
noi — m-a inlimpinal 
adjunctul. Nu prea 
avem Ingineri, agrega
tele se modernizează. 
E nevâie de cadre bi
ne pregătite. Dumnea
ta — am auzii cu - 
eșli băiat deștept. Al 
o perspectivă de aut".

Mai schimb eu o 
vorl^ă, două cu adjunc
tul și rămin singur. 
Dar numai pentru cite- 
va minute: mă

„Ai pace dacă știi să 
Iacii — mj.a spus 
mai llrziu inginerul 
Tudorel. Dacă india/- 
neșli sd exprimi tare 
ce v ezi că nu-i in re
gulă, s-a zis cu pacea! 
Așa m-au primii și pe 
mine acum zece ani. 
A lost bine pină in- 
Ir-o zi Cirtd am îndrăz
nit să-l critic pe șei 
că nu ia măsuri impo-

discotecă întreagă. Du- 
<â vrei, ți-o impninvil. 
Dac-o să-ți placă, ia-o. 

lot plec. Am cerul 
liu transferat. $elul 

oară 
A 
in 

me-

Eu

pentru prima
■ - m-a susținui, 
demonstrai că c 
interesul sănătății 
le".

l.-am lăsat pc Tudo
rel să-și Iacă ordine 
in discotecă și m-am 
dus la Intilnire. Cc 
băiat de viață c șclull 
li place grozav conia
cul. Mi-a povestii mul- 

„Viei să cunoști 
succesul? — imi spu
nea el. Pune-lc

nr.

cu cine trebuie. Uită le 
bine la mine, că ai ce 
învăța; Inginerul șei 
c nașul meu și prieten 
hun cu directorul. Con
tabilul șef mi-e fin. 
fia' și el e băiat bun. 
Eu sini inginer in allă 
specialilale, dor asia 
nu contează. Impoi ■ 
lani e altceva : să $ln 
să lucrezi. Vezi 
unul nu slâ bine
scaunul lui, lroge-1 
scaunul! $i-alunci ori 
s-așează

<leloc“.
Și tot 

ra, și-n 
toarc, lecție după lec
ție. l-am plăcuE șefului, 
a aranjat cu conduce
rea, a mai creai 
post dc adjunct 
m-a numit pe mine

„.Dar m-am 
Ce pucal I 
dacă mai ținea 
ajungeam director 
neral. Dar și așa 
bine. Mi-a venit 
idee : vreau să 
șei. Nu pentru altceva, 
dar trebuie neapărat 
să-i detronez pe loți 
șelli ca cei din ' isul 
meu și să-l sancționez 
pe Tudorel. De ce 
naiba dă bir cu luqi- 
Iii ?

N. NOVACEANU

Descliidcrea emisiunii 
de dimineață.
Alatincu duminical pen
tru capii și tineretul 
școlar.
Ora satului.
Concert simfonic. 
De strajă patriei 
Emisiune in limba ma 
ghiară.
Deschiderea emisiunii 
de după-aniiază. Film 
serial ..Rîtil întunecat ' 
(IV).
Campionatul european 
do patinaj artisiic. 
Realitatea ilustrata.. 
Telejurnalul de scară. 
Noutăți cinematografice. 
Rapsodia română. 
Varietăți cu public. 
Telejurnalul de noapte. 
TelcsporL 
Închiderea emisiunii.

der Pfordtcn. De două ori mai 
grea pentru umeri tineri, de 
trei ori mai grea pentru o 
minte tînără în care au clocit 
pină acum cu totul alte lu
cruri..." Lugwin era un visă
tor iremediabil, care a fost 
crescut, educat și răsfățat nu
mai printre femei. Cînd era 
copil, umbla mai totdeauna 
în îmbrăcăminte de fetiță. Se 
juca cu păpuși la vîrsta la ca
re băieții se distrau cu sol- 
dații de plumb. Ca adolescent 
era de o timiditate excesivă, 
un inadaptabil. Nu trăia cu 
picioarele pe .pămint Tatăl 
său, regele Maximilian, și-a 
impus voința mult prea tîr- 
ziu : „Nu mai tolerez această 
lincezeală la un prinț moș
tenitor, printre alitea fuste !". 
L-a supus apoi unei educații 
spartane. Drept rezultat, tînă- 
rul prinț s-a refugiat într-o 
lume a visurilor, a miturilor 
■51:

Iarna sau vara, pe viscol, ploaie sau vreme bună. dru
meții care se abat pe potecile din Paring intilne.se întot
deauna in poarta „Căsuței din povești" o mină întinsă cu 
prietenie. Căldura din- inima lui Vasile Vladulescu rărnbie 
un exemplu de ospitalitate și omenie, de neasemuită fru
musețe sufletească.

IN FOTO: Vlădulescu-baci la 70 de ani. este încă un 
neobosit drumeț, adevărat părinte al turismului montan.

încercase oare regele, care 
fusese declarat bolnav mintal 
și deținut in castelul Berg, 
să evadeze ? După unii, de 
partea cealaltă a lacului, in 
pădure, îl aștepta o trăsură 
cu una din iubitele lui și li
bertatea. La căderea nopții, 
ar fi cerut unui servitor cre
dincios să-i pregătească în 
taină barca, pentru o plimba
re pe lac, singur. Dr. Gudden, 
care era de o statură atletică, 
ca și pacientul său de altfel, 
a aflat dc planul acestuia și 
l-a însoțit în ciuda protestelor 
regelui. In largul lacului s-ar 
fi iscat o luptă, fatală pentru 
amîndoi. Ar fi o explicație 
plauzibilă, ținînd seama de 
faptul că doi uriași s-au putut 
îneca într-o apă a cărei adin-

Frumos ca un zeu - 
dar nu destul de 

puternic

La primul interviu
Micul campion

avea schiuri

la 
în 
fi-

Iegon’delor germanice.

(va urma)

D. G.

Atenție, cupa e
transmisibilă

tu știi ce

îmi spune

0,03—5,00 Estrada noc
turnă.

PROGRAMUL II :

Program muzical de di-

să ne com- 
ani schiază

crai com
pare bine ?

rele număr dc absențe (6 934 
motivate și 6 286 nemotivate); 
încălcarea normelor de sigu
ranță în subteran soldată 
295 accidente de muncă.

Colectivul minerilor de 
Vulcan are de îndeplinit 
anul 1970 sarcini Sporite,
ind prevăzută în plan o creș
tere a producției de cărbune 
de 110 000 tone față de anul 
precedent. Conștienți că reali
zarea acestor sarcini majore re
clamă din partea colectivului 
mobilizarea întregului său po
tențial, participanții la dezba
teri au venit cu numeroase pro
puneri pentru înlăturarea nea
junsurilor. pentru redresarea 
întregii activități din subteran 
în vederea realizării ritmice a 
planului pe 1970. In adu
nare au fost luate angajamen
te. au fost lansate chemări mo
bilizatoare la întrecere. Mine
rul Ton Cărare cu ortacii din 
brigada sa au chemat la în
trecere toate brigăzile din a- 
bataje, iar inginerul Zeno Jur- 
ca, în numele colectivului zo
nei a III-a pe care o conduce, 
a lansat o chemare către co
lectivele zonelor I și a Il-a. Cu 
probleme interesante, cu pro
puneri valoroase însoțite de an
gajamente mobilizatoare s-au 
perindat, dc asemenea, la tri
buna adunării minerii șefi de 
brigadă TI ie Babiuc și Vasile 
Cerceza, lăcătușul Anghel Hoc- 
man, mecanicul de locomotivă 
Dumitru Costea, Carol Lo- 
conagy, șef de echipă la 
serviciul de aeraj, Dumitru Al- 
bescu. secretarul comitetului de 
partid pc mină, loan Pașca, 
președintele sindicalului, Marin 
Cucu, secretarul comitetului 
U.T.C. pc mină. Din partea 
consiliului de administrație al 
Centralei cărbunelui tov. ing. 
Gheorghe Iliescu, director teh
nic cu producția a dat multiple 
indicații comitetului dc direc
ție al minei, cadrelor tehnice.

Tntr-o atmosferă de entu
ziasm general, adunarea a a- 
probat răspunsul minei Vul
can la chemarea la întrecere 
a minerilor de la Aninoasa.

Luînd cuvîntul în încheierea 
adunării tov. Gheorghe Feicr, 
secretar al comitetului munici
pal de partid a făcut prețioase 
recomandări conducerii minei 
Vulcan, organizațiilor de par
tid. de sindicat și U.T.C. de 
modul cum să mobilizeze e- 
ficient resursele energiei co
lectivului pentru îndeplinirea 
planului și a angajamentelor 
pe 1970, pentru ridicarea efi
cienței economice la înălțimea 
exigențelor ce stau în fața mi-

La 10 martie 1864, in bătaia 
tobelor și sunetul trimbițclor, 
heralzii anunțau pe străzile o- 
rașului de reședință urcarea 
pe tron a lui Ludwig al II-lea. 
Are 18 ani, este un om pu
ternic, înalt, zvelt, cu plete 
aurii, ochi negri, frumos ca 
un zeu — dar nicidecum des
tul de puternic și matur pen
tru a conduce un popor și o 
armată.

„Am preluat poate prea de
vreme o povară grea, se des- 
tăinuie el ministrului său von

Episodul
Richard Wagner

In această lume a continuat 
să se complacă și să se izo
leze și după ce s-a urcat pe 
tron. Oricît căuta să se achite 
de îndatoririle sale, el se sim
țea depășit, devenea tot mai 
deprimat

Proba micilor „alpini", năs- 
cuți în 1960, își consuma ulti
mele secvențe. Jos, la „sosire*, 
un dop de om pe schiuri sta 
rezemat în bețe, pasiv ]a tot 
ce-1 înconjura. După ce a sosit 
ultimul concurent — un bucu- 
reștean care a făcut 214,5 se
cunde de la plecare — la scurt 
timp l-am văzut pe omulețul 
acela luat pc sus. Profesorul 
Eugen Bartha, directorul Școlii 
sportive Petroșani, l-a ridicat 
în brațe și l-a sărutat ca pe 
copilul lui. „Ești campion na
țional, dragă Horti ! Tu pricepi 
ce-nseamnă asta ? ! Cel mai bun 
din țară, mă, la vîrsta ta !“ Au 
urmat îmbrățișări și sărutări dc 
la antronoarea sa, Virginia Pe- 
terfi, nespus de fericită că își 
văzuse truda materializată în- 
tr-un titlu de campion. Bucuria 
mamei micului campion a ve
nit ceva mai tîrziu. tot acolo, 
pc pîrtie. Toată lumea era fc- 
rii-ită. Și el era. dar nu arăta. 
Zimbea ușor, parcă incomodat 
de cei din jur. Apoi s-a retras 
în singurătate pe locul dinain
te. M-am apropiat do el. N11-I 
Interesa nimic. Sta sprijinit in 
bețe .Cine știe unde-i zburau 
gindurile L-am abordat cu cî- 
teva întrebări pc col mai mic 
și primul campion național pe- 
troșănean al anului. Tosif 
Krachtus.

— Cum te cheamă știu. Ciți 
ni ai, precis ?
— 8 ani împliniți in luna mai 

anul trecut.
— Deci ești în clasa...
— a IlI-a la Școala generală 

nr. 4 Petroșani.
— De cînd schiezi ?
— De doi ani.

Krachtus 
Petroșani, 
pion național 
schi. pe 1 
catcg. născuț i 196CL

cam- 
1 la 
1970,

Mama sa avea 
picteze că de doi 
organizat, cu antrenor, dar a 
pus pentru prima oară schîu- 
rile în picioare la 4 ani, sub 
supravegherea tatălui sau. in
giner șef la I.G.L. Petroșani.

— Și ești campion, da ?
— Da.
— Credeai că o să cîștigi lo

cul 1 ?
— Nu. că era---unul bun care 

avea schiuri „Elan-, da’ nu știu 
ce-a făcut c-o poartă.

— Iți spun cu : n-a trecut 
prin ea și a fost descalificat.

— Treaba lui...
— Dar tu ce schiuri ai ?
— Nu vedeți ? „Campion".
— E clar: tu aveai schiuri 

„Campion", dar nu 
pion Acum ești. Iți

— Foarte...
— Spune. Horti, 

timp ai scos ?
— Nu știu, dar 

tovarășa profesoară.
— Ai realizat 33 de secunde 

și 3 zecimi, cu 3,4 secunde mai 
mult decît maramureșanul Șan- 
dor Gybrfi care te urmează în 
clasament- “Dar, ia spune, cu 
școala cum merge ?

— Nu foarte bine, da' bine. 
-— Acum, ca un campion ce 

ești, trebuie să faci salturi și la 
învățătură.

— Am să fac. O să vedeți. 
Dar st-iți ce vă rog?

— Nn, nu știu.
— Să scrieți și despre sora 

.. mea Odille. Și ca e bună. Dacă 
ar fi fost in concurs.. Și asa 
a’ mers frumos.

— Bine, Horii, voi scrie. Te 
felicit.. Ia revedere.

— Mulțumesc, nene.

în vîrstă de 11 ani, elevă în 
clasa a V-a, la aceeași școală, 
este și ea o schioară-talentată. 
La întrecerile din Paring a par
ticipat în afara concursului, rea
li zi nd un rezultat bun care ar 
fi situat-o pe locul III in cla
samentul oficial al probei. Mai 
este însă timp pentru afirmare.

Viguroasă înscriere 
în marele concert

economic al patriei
4 Ui mute din pag- l

defășoarâ intre organizațiile 
partid din întreaga țară. Prin 
munca plină de entuziasm pen
tru materializarea obiectivelor 
cuprinse atit in sarcinile de 
plan cit și în angajamentele a- 
sumate, colectivele de salariat» 
din municipiu) nostru vor mar-

ca noi și importante realizări 
in toate sectoarele de activitate 
asigurind înfăptuirea prevede
rilor planului cincinal pe care 
ii încheiem in acest an, ceea 
ce va permite realizarea cu 
succes a programului luminos 
stabilit de cel de-al X-lea Con
gres ai partidului de făurire a 
societății socir’iste multilateral 
dezvoltate în România.

LUNI 9 FEBRUARIE

PROGRAMUL 1 :

Muzica dimineții; 
■9,30 Muzică și actualități; 

Revista literară radio; 
Curs de limba engleză; 
Radio-Prichindel; 11,15 

clavecinistă de-a lungul 
cîntecele 

cu

5,05—6,00
G,05—------
9,30
10,10
11,05
Arta 
secolelor; 12,00 Din 
popoarelor; 12,30 Intilnire

mclodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal; 
13,22 Muzică ușoară; 14,05 File 
de poveste; 15,00 Cronica mu
zicală; 16,00 Radiojurnal; 16,20 
Melodii populare; 16,30 Revista 
economică: 17,05 Antena tinere
tului; 17,30 Soliști do muzică 
populară; 18,30 O melodie pe a- 
dresa dv.; 19,00 Gazeta radio; 
19,30 Săptămîna unui meloman; 
20,05 Tableta de seară; 20,10 
— 3G5 de cintece; 20,20 Ar
gheziană; 20,25 Melodii de ieri, 
interpreți de azi; 20,45 Teatru 
radiofonic : „Cintecul vieții" de 
G. M. Zamfirescu; 22,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic; 
22,20 Sport; 22,30 Concert de

• 6,00
mineață; 7,00 Radiojurnal; 7.10 
Program muzical de dimineață 
(continuare); 8,10 Tot înainte; 
9,10 Curs de limba engleză; 
9,45 Matineu de operă: 10,15 
Caravana fanteziei; 11,10 Cinl 

■ de dragul tău — muzică u- 
șoară; 12,15 Interpreți români 
despre creația muzicală româ
nească: 12,40 Din țările socia
liste; 13,00 Concert de prînz;
13.30 Rampa; 14,03 Auzite din 
bătrini — muzică populară;
14.30 Muzică ușoară; 15,00 De

toate pentru toți; 16,00 Radio
jurnal; 17,00 Evantai muzical; 
17,40 Intilnire la microfon eu 
Elena Zamora; 18,00 Viața de 
concert a Capitalei; 18.30 Curs 
de limba engleză; 18,50 Varie-' 
Iuți muzicale; ’ 19.30 O carto pe 
săptăminâ: 19,50 Noapte bună, 
copii!; 20,30 Universitatea ra
dio; 21,05 Ora discofilului: 22.00 
Muzică de jazz; 23,05 Muzica 
secolului XX.

B’JI ETINE DE ȘTIRI : Pro
gramul I : 5.00; 6,00: 9,00; 10.00; 
11,00; 17,00; 18.00: 20,00; 24.00; 
2,00; 4,00. Progr.m-ul II : 6,05; 
12,00; 14,00; 21,00; 23,00; 0,55.

Dumitru GlIEONEA

Sala dc tenis de masă dc 
la Vulcan a fost rcamenajată. 
Comitetul U.T.C, de la E. M. 
Vulcan împreună cu asocia
ția sportivă Minerul au gă
sit dc cuviință să-i facă i- 
naugurarea printr-o competi
ție sportivă de mare anver
gură. Mai multe după-amieze 
la rind 40 de tineri iubitori 
ai sportului cu mingea de 
celuloid de la mină și liceu, 
s-au întrecut cu ardoare. 
Primilor clasați, printre care 
se numără loan Lungu și 
Victor Tivdă de la Liceul din 
Vulcan. Dumitru Durnea, 
Ghc-orghc Szeghedv și Nico- 
lae Dudui de la mină, li s-au 
oferit diplome, cărți și o cu
pă. Atențiune, insă, sportivi. 
Cupa este transmisibilă și va 
fi repusă in joi l.i viitoarele 
întreceri preconizate a avea 
hv' luna aceasta.

a

P. S. Ii satisfac dorința lui 
Horti. Sora sa, Odille Krachtus,

Iacub 1.ML1NG
corespondent

slrrno.se
intilne.se
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intilnit fiare sălbatice, ci 
numai animale nepriinej di oa
se pentru om $1 mai ales 
păsări do toate neamurile: 
„Păsările paradisului’ cu pe
najul strălucitor, puzderii do 
papagali $i păsările Moa fără 
aripi, misterioase ca și insule
le izolate de lumea continen
telor prin imense întinderi 
de apă. Maorii și-au durat 
primele așezări pe litoral, 
in imediata apropiere a ocea
nului, și pe malurile rîurilor 
și lacurilor Noii Zeelande. Cu 
bărcile lor iscusit construite, 
ei pescuiau in largul oceanu
lui sau cultivau pămintul ro
ditor. Orientîndu-se după ste
le. interpretînd strigătele ani
malelor si sensibilitatea flo
rilor, ei știau cum se schim
bă anotimpurile șl in ce di
recție se abat ciclonii.

După 500 de ani de la de
barcarea masivă pe pămintul 
Noii Zeelande. societatea
Maori intrase în stadiul de 
destrămare a orînduirii pri
mitive. Numele temerarilor
navigatori care au descoperit 
insulele nu au fost nicicînd 
date uitării, urmașii acestora 
fiind prin tradiție desemnați 
șefi ai triburilor. Ei erau ve
nerați și considerați de mem
brii triburilor intangibili. de
oarece. potrivit credinței ma- 
ore. orice atingere le-ar fi 
întinat darurile spirituale. Di
ferențierea între oamenii co
munităților tribale avea la 
bază un criteriu universal 
pentru această etapă a civili
zației umane. Categoria fa
vorizată era aceea a primilor 
născuti „ariki", aflați într-o 
situație specială fată de ur
mătorii născuti — „rangatira* 
și mai ales față de a treia ca
tegorie, dependenta — „vare".

In decurs de cinci secole, 
maorii au îmboqătit și cris
talizat tradițiile transplan
tate de strămoșii lor poline- 
zieni pe pămîntul Noii Zee
lande. îndrăgostiți de frumos, 
ei prelucrau cu măieslrie și 
ingeniozitate lemnul și jadul. 
Figurile de oameni sau cele 
de duhuri sculptate sau pic
tate de maori sînt stranii, 
ele sugerînd multiple sim
boluri. (Toate chipurile o- 
meuesti au ochii încrustați, 
potrivit formei scoicilor, iar 
mîinile sînt înfățișate tot
deauna numai cu trei degete). 
Tatuajul — _moko“ — deve
nise la maori o spectaculoa
să sculptură pe viu, fiind 
considerat o tradiție sacră și 
o formă de apropiere a omu
lui de natură. Dansurile și 
cîntecele lor sînt o adevărată 
dezlănțuire de sentimente. In 
mijlocul codrilor, în lumina 
Lunii, cernută printre ramu
rile contorsionate, maorii se 
adunau pentru a petrece îm
preună marile momente ale 
vieții. Fete cu părul lung. în 
care iși împleteau flori albe 
de koarera. cu cercei și alte 
podoabe de jad, os și lemn, 
purtind costume viu colorate, 
și bărbații cu vesminte origi
nale, cu părul prins în coc în 
creștetul capului și cu pene 
de albatros, moa sau papagal, 
se prind în vîrtejul amețitor 
al dansului. In ritmurile cînd 
lente, melancolice, cînd fre
netice, dezlănțuite, ale cînte- 
celor. dansatorii sugerau prin 
mișcările trupurilor și ex
presia fetei o variată gamă a 
sentimentelor umane : bucurie, 
durere, speranță, extaz...

Cînd primii navigatori eu
ropeni au poposit în a doua 
jumătate a secolului al 
XVIII-Iea pe insulele de la 
capătul Pămintului, indigenii 
nu bănuiau cît de aproape 
era sfirșitul lumii lor. Necu- 
noscind decît tradițiile lor e- 
tice, maorii i-au întîmpinat pe 
noii veniti cu daruri, cîntece 
și dansuri. încrezători, ei 
le-au vîndut apoi străinilor 
pămînt pentru un pumn de 
praf de pușcă si felurite o- 
biecte lipsite de valoare. Cînd 
au înțeles intențiile căutători
lor de aur. care în decurs de un 
secol au invadat pur și sim
plu insulele, era deja prea 

lirziu. Intre timp fusese în
cheiat oșa-numitul tratat de 
la Waitangi, prin care maorii 
neiniliali în procedeele juri
dico, acceptaseră cu ușurință 
să devină supușii Coroanei 
britanice în schimbul „pro
tecției” pe care aceasta urma 
să le-o asigure. Alungați de 
pe pămînturile lor de colo
niști. maorii au început a- 
tunci o luptă sîngeroasă ca
re pentru ei ora de la înce
put pierdută. Numai cîteva 
cifre ilustrează întreaga lor 
tragedie; în anul 1796, căpi
tanul Cook apreciase că în 
Noua Zcclandă trăiesc 400 000 
de maori j în 1835 numărul 
lor scăzuse la 200 000; în 
1846 la 120 000.

Totuși, „Fiii Norului Lung 
și Alb" (așa își spuneau mao
rii) au qăsit puterea de a 
renaște, iar tragica lor expe
riență a constituit prefața li
nei noi istorii a arhipelagului 
nco-zeelandez. Chiar dacă as
tăzi ei reprezintă consiliul 
de administrație local a ob
ținui dreptul, în 1955, de a 
stabili legile tării. Presiunea 
forțelor democrate interne a 
determinat ca în anul 1960 
tara să aibă și prima sa cons
tituție. In anul 1964, convor
birile de la Londra dintre li
derii batuso și oficialități
le britanice au dus la fixa
rea datei acordării indepen
dentei „tării orizontului pier
dut' ; 4 octombrie 1966. Dar 
obținerea independentei nu a 
însemnat și realizarea speran
țelor poporului din Lesotho. 
Economia tării n-a ieșit din 
punctul său mort : industria 
a rămas practic inexistentă, 
singura ramură — creșterea 
animalelor — a bătut pasul 
pe loc. Totodată. scurgerea 
miinii de lucru spre statul 
vecin, fenomen permanent, 
continuă să aibă în acum e- 
fecte grele asupra dezvoltării 
tînărului stat african. Situația 
de dependență economică față 
de R S A. se reflectă și în 
peisajul politic al stalului 
Lesotho. Dacă în fruntea ma
selor s-a situat Partidul Con
gresului (creat în 1952), o 
altă grupare politică — Parti
dul național — exprimînd in
teresele unor vîrfuri bogate, 
mai ales șefi de triburi, a 
fost și continuă să fie spri
jinit de Republica Sud-Afri- 
cană și Anglia. Așa se face 
că și recentele alegeri des
fășurate la sfirșitul lunii ia
nuarie au dus la crearea 
unei stări de tensiune în 
țara. La cîteva zile însă după 
alegeri, primul ministru Lea- 
bua Jonathan, lider al Parti
dului național colaboraționist, 
a anulat rezultatele alegeri
lor, a instituit starea de ur
gență pe întregul teritoriu și 
a respins ca false declarațiile 
liderilor celei mai mari gru
pări din opoziție — Partidul 
Congresului — potrivit căro
ra acesta din urmă a obținut 
in urma scrutinului 32 de 
locuri din cele 60 ale Adună
rii legislative.

Știrile din îndepărtatul Le
sotho arată că situația este 
încă departe de a se re
glementa. Masele populare, în 
rîndul cărora se află și mun
citori, resping încercările de 
forță ale oficialităților. Ală
turi de ele se află, pe pozi
ția cea mai înaintată, parti
dul comunist, creat în anul 
1961. Reprezenlînd interesele 
reale ale poporului, P.C. din 
numai 7 la sută din cei 2,7 
milioane locuitori ai Noii 
Zeelande, maorii, demni șl 
înzestrați, își apără cu fermi
tate dreptul de a se realiza 
in diverse domenii de activi
tate. Ei s-au integrat treptat 
fluxului vieții moderne, re- 
nunțînd nu numai la veșmin
tele împodobite cu pene, dar 
și la vechile ritualuri magi
ce. la tatuarea corpului. Nu
mai muzeele mai pot oferi 
acum vizitatorilor curioși o 
întilnire cu lumea maorilor 
de altădată. Iar timpul va 
face poale, ca trista istorie 
a maorilor să pară cîndva 
doar o legendă născută lîn- 
qă apele albastre ale nemăr
ginitului ocean.

Intîlnirea tovarășului 
Paul Niculescu-Mizil cu 
comuniștii din Ancheres

PARIS 7. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite ; Vineri seară, delegația 
P.C.R. la cel de-al XlX-lea Con
gres al P.C.F., condusă de to
varășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., a 
avut o intîlnire cu comuniștii 
din localitatea Ancheres, situa
tă in împrejurimile Parisului: 
Ancheres este un important 
centru feroviar, condus de 25 
de ani de o municipalitate co
munistă, ale cărei eforturi puse 
în slujba intereselor populației 
muncitoare s-au materializat in 
numeroase construcții de locu
ințe, școli și alte amenajări so-, 
cial-cul turale.

Delegația P.C.R. a fost întâm
pinată la Ancheres dc tovarășii 
Joan Dupont, primarul locali
tății, Bernard Guilleron, secre
tarul Secției din Ancheres a 
P.C.F., Francoisc Hilsum și 
Jean Tricart, membri ai C.C. 
al P.C.F., Raymond le Goff și 
Georges Renaud, adjuncți ai 
primarului, de reprezentanții 
celor 10 celule do partid din 
localitate.

In cursul întîlnirii. caro s-a 
desfășurat intr-o atmosferă de 
prietenie frățească, tovarășii 
Jean Dupont și Bernard Guillc- 
ron, au rostit calde cuvîntări 
dc salut la adresa Partidului 
Comunist Român, a poporului 
român, a rezultatelor sale în 
construcția socialistă.

A răspuns tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil, care, aducînd

Pe scurt ■ Pe
WASHINGTON — Secretarul 

de stat al S.U.A., William Ko
gers, a părăsit simbătă Wa
shingtonul la bordul unui avion 
special cu destinația Kabat. 
Marocul urmînd să reprezinte 
prima etapă a turneului de 10 
zile pe care șeful diplomației 
americane îl va întreprinde în
tr-o serie de țări din Africa.

TOKIO. — Vulcanul subma
rin Myopinslio, situat la apro
ximativ 350 kilometri de Tokio, 
a erupt din nou, pentru a doua 
oară în ultimele zece zile.

Toate navele aflate în apro
pierea Japoniei au fost averti
zate să ocolească zona vulcanu
lui; erupțiile sale nu sînt deo
camdată primejdioase, dar se 
reamintește că anterior una din 
ele a surprins un vas de cer
cetare, ucigînd toate cele 31 de 
persoane care se aflau la bord 
— savanți și membri ai echi
pajului.

®
BERLIN. — Agenția A.D.N. 

informează că Ministerul fede
ral al Transporturilor din K.F. 
a Germaniei a acceptat o invi
tație a Ministerului Transpor
turilor din R. D. Germană de 
a continua la 13 februarie, la 
Berlin, tratativele cu privire la 
reglementarea prin acord a 
transporturile peste frontiera 
dintre cele două state.

•
PARIS. — O puternică ex

plozie a avut loc la bordul pe
trolierului grecesc „Aries“, în 
timp ce se afla în apele Gol
fului Biscaya. Căpitanul vasu
lui și-a pierdut viața, iar mai 
mulți membri ai echipajului au 
fost răniți. „Aries", cu un de
plasament total de aproximativ 
12 000 tone, aparține societății 
grecești „Transoceanica Cano
pus" din Pireu. 

un salut participanților și tu
turor comuniștilor din locali
tate, a informai despre preocu
pările actuale ale partidului și 
despre activitatea desfășurată 
do oamenii muncii pentru dez
voltarea Republicii Socialiste 
România.

Intîlnirea a constituit o vie 
expresie a legăturilor de prie
tenie dintre cele două partide 
comuniste, dintre popoarele ro
mân și francez.

Prezentarea mrilor de erredilare

CANBERRA 7 (Agerpres). -*■ 
Ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii So
cialiste România în Australia, 
Iosif Gheorghiu, a prezentat 
scrisorile de acreditare guverna
torului general, Sir Paul Hasluck.

La ceremonie au participat 
senatorul R. C. Wright, minis-

GENEVA. — Conform unui 
raport al Secretariatului gene
ral al O.N.U., populația lumii 
se va ridica, în 1985, la aproape 
5 miliarde suflete. Se aprecia
ză că nivelul mortalității va 
scădea în toate țările. După 
ultimele calcule, populația lumii 
va fi de 3 622 milioane în 
1970, de 4 022 milioane în 1975, 
de 4 457 milioane în 1980 și do 
4 934 milioane în 1985.
9

LAUSANNE. — Simbătă di
mineața s-a deschis la Palatul 
Beaulieu din Lausanne cel de-al 
12-lea Salon internațional al 
turismului și sporturilor. Parti
cipă 15 țări, printre care și 
România. Reprezentanții autori
tăților locale, care au vizitat 
expoziția după ceremonia inau
gurării, și-au exprimat interesul 
pentru standul românesc, care 
prezintă pe larg posibilitățile 
turistice ce le oferă țara noas
tră. La inaugurare a fost pre
zent Ion Georgescu, ambasado
rul României la Berna.

Războiul cu substanțe defoliante
Dezvăluirile săptămînalului american „The New Yorker Magazine"

NEW YORK 7 (Agerpres). — 
în ciuda pericolului de a pro
voca mutații genetice în rîn- 
durile populației, trupele ameri
cane din Vietnamul de sud au 
aruncat din 1962 și pînă acum 
cantități imense de substanțe 
defoliante pe suprafețe uriașe, 
totalizînd aproape 12 la sută 
din teritoriul sud-vietnamez, 
scrie săptămînalul „The New 
Yorker Magazine". Revista pre
zintă o dare de seamă detaliată 
asupra utilizării acestor sub
stanțe în Vietnamul de sud, su
bliniind că, deși timp de opt 
ani Pentagonul a inclus pro
gramele de operațiuni tactice 
de defoliere la capitolul „arme-

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

PARIS 7. — Corespondentul 
Agerpres. Al. Gheorghiu, trans
mite : Simbătă au continuat la 
Palatul sporturilor din Nanterre 
lucrările celui de-al XlX-lea 
Congres al P.C.F. Delegații ca
re au luat cuvintul la discuții, 
pe marginea rapoartelor pre
zentate, au evocat, printre al
tele, probleme privind unitatea 
stîngii și, în special, cu Parti
dul Socialist, situația muncito
rilor imigrați în Franța, poli- 

tru al lucrărilor publice, repre- 
zenlind pe ministrul afacerilor 
externe, inalți demnitari, pre
cum și R. I. Budura, consul ge
neral al Republicii Socialiste 
România la Sydney.

Cu această ocazie, guverna
torul general al Australiei a avut 
o convorbire cordială cu amba
sadorul român.

scurt
NEW YORK. — Un purtător 

dc cuvint al secretarului gene
ral al O.N.U a anunțat că U 
Thant va pleca la 17 februarie 
Ia Geneva, pentru a participa 
la redeschiderea lucrărilor Con
ferinței pentru dezarmare, ce 
urmează să aibă loc la 18 fe
bruarie. Secretarul general al 
O.N.U. va rosti cu acest prilej 
un discurs.

®
LAGOS. — Compania petro

lieră americană „Mobil" va în
cepe exploatarea primelor sale 
puțuri din Nigeria la mijlocul 
lunii februarie, a anunțat la 
Lagos un purtător de cuvint al 
companiei. Primele puțuri care 
vor intra în exploatare se gă- 
sesâ pe țărmul sud-estic al Ni
geriei. Două alte cîmpuri pe
trolifere vor începe să producă 
în cursul acestui an. Se pre
vede ca pînă la sfirșitul lui 
1970, producția zilnică de petrol 
a companiei amintite să atingă 
7 500 tone.

lor biochimice",a căror utiliza
re a fost interzisă recent de 
președintele Nixon, militarii în
cearcă o nouă definiție și se
pararea lor de armele biochi
mice pentru a putea fi utilizate 
in continuare în Vietnamul de 
sud.

Operațiunile de defoliere au 
crescut într-un ritm impresio
nant, arată revista citată, de la 
„tratarea" în 1962 a aproxima
tiv 2 000 hectare pînă la 
565 000 hectare în anul 1967. 
Din 1962 și pînă în prezent 
suprafața devastată prin utili
zarea acestor substanțe totali
zează peste 2,1 milioane hectare, 
adică peste 12 la sută din te- 

tica partidului comunist in do
meniul educației șl proiectul 
său de reforme democratice pe 
plan universitar.

Congresul a adoptat, în una
nimitate, o rezoluție asupra săr
bătoririi centenarului lui Lcnin 
în Franța do către partid, în 
cursul anului 1^970. Simbătă 
după-amiazfi, au fost discutate 
amendamentele la Proiectul dc 
teze ale partidului. In aceeași 
zi, scara s-au încheiat discu
țiile asupra celor două rapoar
te prezentate de Georges Mar- 
chaise și Etienne Fajon. care 
au fost aprobate în unanimitate 
dc către participanții la Con
gres. Proiectul dc teze elabo
rat dc C.C. al P.C.F. cu amen
damentele propuse a fost, ast
fel, adoptat în unanimitate de 
către participanții la congres.

Lucrările Congresului vor 
continua duminică dimineață, 
cînd va avea loc alegerea noi
lor organe conducătoare de 
partid.

Ceremonia inaugurării la Roma a Expoziției

Civilizația romană in România
ROMA 7. — Corespondentul 

Agerpres, N. Puicea. transmite : 
In capitala italiană a fost inau
gurată simbătă Expoziția ..Ci
vilizația romană in România". 
Organizată de către Ministerul 
Instrucțiunii Publice al Italiei 
și Ambasada Republicii Socia
liste România la Roma — în 
colaborare cu primăria capita
lei Italiei —‘ expoziția cuprinde 
peste 1 000 de piese, dc marc 
interes, provenind din 23 de 
muzee românești. Alcătuită în
deosebi din material arheologic

Construirea sistemului 
„Safeguard" și convor
birile sovieto-americane
WASHINGTON 7 (Aqcrpres).

— Luînd cuvintul in cadrul 
dezbaterilor din Comisia sena
torială pentru afacerile externe, 
George Kennan, fost ambasador 
al Statelor Unite la Moscova, a 
declarat că construirea siste
mului „Safeguard" ar putea a- 
vea o influență negativă asupra 
continuării convorbirilor șovie- 
to-americane privind limitarea 
armelor strategice. „Este ciudat, 
dacă nu regretabil, a Spus Ken
nan, că Statele Unite constru
iesc un nou sistem de rachete, 
cum ar fi „Amb"-ul în ciuda în
ceperii convorbirilor privind li
mitarea armelor strategice. Ex
periența a arătat, a spus el, că 
folosirea armelor ca instru
ment al politicii externe și-a 
demonstrat ineficacitatea, iar în 
ceea ce ne privește, limitează 
libertatea noastră de acțiune 
în cadrul negocierilor".

ritoriul Vietnamului dc sud, 
inclusiv o mare porțiune a zonei 
de frontieră cu Cambodgia.

★
SAIGON 7 (Agerpres). — 

După o pauză de 24 de ore, a- 
vioanele americane „B-52" și-au 
reluat bombardamentele între
prinse asupra unor regiuni sud- 
vietnameze, unde se presupune 
că ar staționa unități ale for
țelor patriotice.

Pe de altă parte, se mențio
nează că pauza hotărîlă de 
unitățile guvernului revoluțio
nar provizoriu din Vietnamul 
de sud cu ocazia anului nou 
vietnamez continuă pînă luni 
dimineața.

Demisia 
guvernului 

Italian
ROMA 7 (Agerpres). —- PrP 

mul ministru italian, Mariano 
Rumor, a inminat demisia gu
vernului său lui Giuseppe Sa- 
ragat, președintele republicii, 
conform hotărîrii luate sîmbă- 
tă dimineața de către Consiliul 
dc Miniștri.

Potrivit uzanțelor, șeful sta
tului „și-a rezervat dreptul do 
hotărîrc" și l-a solicitat lui 
Rumor să asigure, împreună cu 
ceilalți membri ai fostului cabi
net, „rezolvarea problemelor 
curente". Guvernul demisionar. 
compus numai din demoerați- 
creștini. a fost format la 6 au
gust 1I>69.

Giuseppe Saragut, președinte
le republicii, va începe consul
tările sale luni in vederea al
cătuirii unui nou guvern.

Demisia guvernului era aș
teptată de vineri scara și ea ar 
urma să deschidă calea recon
stituirii unei coaliții guverna
mentale de contru-stînga la ca
re să participe Partidul demo
crat creștin, Partidul Socialist 
Italian, Partidul Socialist Uni
tar și Partidul republican.

rezultat din săpături și din o 
bogată documentație — hărți 
sinoptice, tabele, _ fotografii și 
texte explicative — expoziția 
reprezintă o amplă ilustrare a 
trecutului îndepărtat al poporu
lui român, originea și conti
nuitatea sa pe teritoriul actual 
al țării.'

La ceremonia inaugurală au 
participat Mario Ferrari Ag- 
gardi, ministrul instrucțiunii 
publice. Dionigi Coppo, subse
cretar dc stat la Ministerul A- 
facerilor Externe, Clelio Dari- 
da, primarul general al Romei, 
Stefano Velrano, secretarul ge
neral al Asociației pentru dez
voltarea relațiilor dintre Italia 
și România, deputați și sena
tori, membri ai corpului diplo
matic. rectori și alți oameni de 
știință, reprezentanți dc frunte 
ai vieții culturale italiene, zia
riști.

Au luat parte, dc asemenea, 
acad. prof. Constantin Daico- 
viciu, membru al Consiliului de 
Stat, Iacob Ionașcu, ambasado
rul României la Roma, prof. 
Hadrian Daicoviciu, Alex. Bă
lăci, directorul „Accademia di 
Romania" din capitala Italiei, 
membri ai ambasadei române.

0 declarație a Comitetului
Executiv al C. C. al P. C. 

din Columbia
BOGOTA 7 (Agerpres). — 

Comitetul Executiv al C.C. al 
Partidului Comunist din Colum
bia a dat publicității o decla
rație în care cheamă pe cetă
țeni să se abțină de la vot 
la alegerile generale ce vor 
avea loc la Î9 aprilie a.c. De
clarația subliniază că Mihael 
Pastrana Borrero, candidatul 
partidului de guvernămint, 
Frontul Național ..reprezintă in
teresele marelui capital, strîns 
legat de corporațiile financiare 
din S.U.A.".

Acord comercial intre Iugoslavia 
și Piața comună europeană

BRUXELLES 7 (Agerpres). — 
La Bruxelles a fost încheiat 
acordul comercial general între 
Iugoslavia și Piața comună eu
ropeană. Acordul încheiat pe o 
perioadă de 3 ani urmează să 
intre în vigoare după ce va fi 
aprobat de_ guvernele intere
sate.

OHIEHUI 
A PBOPIAT
• întrevederile avute 
de U Thant cu ambasa
dorii U.R.S.S. și S.U.A.
NAȚIUNILE UNITE 7 (Ager- 

preș). — Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a avut vineri 
întrevederi cu ambasadorii la 
O.N.U. ai S.U.A.. Charels Vost 
și U.R.S.S., Jakob Malik, care 
l-au informat asupra unor pro
bleme referitoare la situația din 
Orientul Apropiat. Secretarul 
general al O.N.U. a decimat 
unui corespondent al agenției 
Associated Press că are im
presia că poziția șa în favoa
rea instituirii unui embargo 
efectiv asupra livrărilor dc ar
me către țările din Orientul 
Apropiat „s-a bucurat de o 
primire bună" din partea re
prezentanților celor două țări,

★
CAIRO 7 (Agerpres). — Yasser 

Arafat, președintele Organizației 
pentru eliberarea Palestinei a 
sosit la Cairo unde urmează să 
aibă o serie de convorbiri cu 
oficialitățile egiptene, relatează 
agenția France Prcsse, citind 
ziarul „Al Ahram".

Situație 
confuză

in
Lesotho

MASEUR 7 (Agerpres). — In 
Lesotho situația continuă să se 
mențină confuză. Măsurile a- 
doplate de premierul Jonathan 
după anularea recentelor ale
geri nu au dus la aplanarea 
conflictelor intre partidul de 
guvernămînt și opoziție. Criti- 
cile formulate de organele de 
presă împotriva politicii inter
ne și externe a premierului 
Jonathan și a măsurilor adop
tate de acesta au fost urmate 
de interzicerea unor ziare și 
reviste. In baza unui^ecret al 
premierului Jonathan â fost 
interzisă majoritatea publi
cațiilor partidelor de opoziție. 
A fost interzis, de asemenea, 
organul de presă al Partidului 
Comunist din Lesotho, ziarul 
„Maja-Moho" anunță agenția 
Maghreb Arab Press.

Partidul Frontul național -r 
re reprezintă o coaliție a n 
delor liberal și conservai.>i, so 
află la conducerea țării din 
1957.

Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C. din Columbia a chemat, dc 
asemenea, populația să aleagă în 
organele locale ale puterii pe 
candidații comuniști și să spri
jine pe candidații partidelor de 
stingă in alegerile pentru Se
nat și Camera ReorezentanIilor 
ale Congresului columbian (Par
lamentul).

Se prevede ca o comisie mixtă 
să urmărească aplicarea preve
derilor acestui acord comer
cial, prin care se asigură li
beralizarea exportului de pro
duse industriale, precum și li
beralizarea exportului din Iu
goslavia în țările membre ala 
C.E.E. a cărnii de bovine.


