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Acțiunea de diversificare a 
fabricației se inscrie la un 
loc contrai in preocupările 
colectivului Uzinei de alumi
niu din Slatina. Nu de mult, 
aici a fost omologat un aliaj 
complex pe bază de alumi
niu, siliciu de fier destinat 
executării de piese prin tur-

OGATEROADE
PE TERENUL FERTIL AL ÎNTRECERII 

PENTRU REALIZAREA SARCINILOR CINCINALULUI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de 
Stat, împreună cu tovaiășii Virgil Trofin, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al 
C C. al P.C.R., președintele Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Producție și losif Banc, membru 
supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Miniștri, a făcut simbâtă di
mineața o vizită de lucru la complexul de creștere a 
păsărilor al întreprinderii agricole de stat „Avicola"- 
Crevedio din județul Ilfov.

Conducătorii de partid și de stat au fost însoțiți de 
Angelo Miculescu, ministrul agriculturii și silviculturii.

Avind loc la puțin timp după lucrările recentei ple
nare a Comitetului Central al partidului, care a adop
tat cele două programe naționale — de dezvoltare a zo
otehniei și creștere a producției animaliere, și cel pri
vind gospodărirea rațională a resurselor de apă, extin
derea lucrărilor de irigații, îndiguiri, desecări și comba
tere a eroziunii solului — programe de o vitală impor
tanță pentru dezvoltarea agriculturii și a întregii eco
nomii naționale, vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu se 
înscrie in preocupările permanente ale conducerii parti
dului și statului nostru pentru perfecționarea continuă a 
activității economice și sporirea eficienței muncii în toate 
sectoarele de activitate, asigurarea condițiilor creșterii ni
velului de trai- al populației de la orașe și sate.

In ansamblul măsurilor luate pentru îndeplinirea 
programului național de dezvoltare a zootehniei și de 
sporire a producției animaliere în țara noastră, un loc 
important îl ocupă dezvoltarea creșterii păsărilor, sector 
care poate asigura sporirea într-un ritm rapid a produc
ției de carne și ouă. Corespunzător orientării date de 
recenta plenară a Comitetului Central al P.C.R., dezvol
tarea producției avicole se va face, în agricultura noas
tră socialista, în special, în complexe moderne cu flux 
tehnologic industrial, atit in întreprinderile agricole de 
stat, cît și în cooperativele agricole de producție.

La sosire, conducătorii de 
partid și de stat au fost salu
tați de tovarășii loan Teșu, ad
junct al ministrului agriculturii 
și silviculturii, șeful Departa
mentului I.A.S., Marin Argint, 
secretar al Comitetului jude
țean Ilfov al P.C.R.. și de teh
nologul șef al I.A.S. „Avicola/- 
Crevedia, Mihai Genoa. Com
plexul de la Crevedia este pri
ma unitate avicolă cu flux teh
nologic industrial din țara noas
tră ; aici se cresc anual 1 350 000 
pui pentru carne. Datorită apli
cării metodelor și tehnologiilor 
moderne, se obțin indici eco
nomici superiori. Consumul spe
cific pe kilogramul de carhe 
s-a redus la 2,95 kg de nutre
țuri combinate. In numai 63 
de zile, anul trecut, puii au 
ajuns la o greutate de 1,340 
kg. asigurindu-se un beneficiu 
de 8 milioane lei.

Vizita a început cu o amplă 
discuție cu specialiștii în creș
terea păsărilor. în fața planșe
lor $i hărților au fost prezen
tate principalele elemente ale 
programului de dezvoltare a 
creșterii păsărilor in întreprin
derile agricole de stat și coope
rativele agricole, măsurile, prio
ritare luate pentru sporirea pro
ducției de ouă și carne de pa
săre în acest an și perspecti
vele acestei activități pînă în 
1975. Inginerul Stan Țîrlea, di
rector general adjunct în De
partamentul I.A.S., a dat expli
cații amănunțite privind cons
trucția in întreprinderile agri
cole de stat a unor mari obiec
tive pentru creșterea puilor dp 
came și a păsărilor pentru ouă.

Sint prezentate etapele de con
strucție și de dare în funcțiune 
a combinatelor de pui pentru 
carne de la Tilu și Galați, care, 
atunci cind vor intra în func
țiune cu întreaga capacitate, 
vor produce anual cite 20 000 
tone de carne fiecare. Tovară
șului Nicolae Ceaușescu îi este 
prezentat un studiu - elaborat 
de specialiști ca urmare a in
dicațiilor conducerii partidului 
— cu privire la devansarea lu
crărilor de proiectare, construire 
și dare in exploatare în etapa 
1870—1973 a acestor combinate. 
Reiese că. prin apropierea cu 
un an și jumătate a termenelor 
initial stabilite, se poate obține 
in plus o producție de 22 mi
lioane kg carne de pasăre. In 
halele de la Titu. de exemplu, 
la intrarea în producție-cu în
treaga capacitate, se vor livra 
săptăminal 213 000 de pui la o 
greutate medie de 1,8 kg.

Secretarul general al parti
dului s-a interesat îndeaproape 
de măsurile luate de Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii in 
vederea creșterii eficienței eco
nomice și asigurarea dezvoltă
rii concomitente a producției 
de carne, atît în unitățile de 
tip industrial, cit și în cres
cătorii de tip gospodăresc. 
Ministrul agriculturii și sil
viculturii informează că. pe 
baza programului întocmit 
și a măsurilor stabilite pen
tru devansarea lucrărilor, pro
ducția de carne de pasăre va 
crește în întreprinderile agri
cole de stat, la 100 000 tone în 
anul 1973, din caro 80 000 tone 
în complexe de tip industrial.

S-a stabilit ca incă in cursul 
acestui an să se utilizeze In
tens spațiile construite care ră- 
mîn libere în timpul verii ; în 
spațiile respective să lie cres
cuți cîteva milioane de pui 
pentru carne.

In continuare tovarășul Ni
colae Ceaușescu se interesează 
de modul cum decurge înlaptu- 
irea programului de creștere în 
întreprinderile agricole de stal 
a producției de. ouă pentru con
sum. Specialiștii au informat că 
soluțiile moderne preconizate 
vor permite ca pe spațiul con
struit in actualele complexe a- 
vicole să se introducă blocuri 
de baterii etajate. Pentru a da 
o imagine a ceea ce reprezintă 
adoptarea acestei soluții tehni
ce, specialiștii arata că densi
tatea păsărilor în halele-tip ale 
complexelor avicole va crește 
de 2.5 ori (de la 6 000 la 15 000 
de găini într-o hală) și în ace
eași proporție se va mări șl 
producția de Ouă. Pentru moder
nizarea tehnologiilor pledează 
convingător și rezultatele obți
nute în 1969 in complexele a- 
vicole de la Mihăilești, Craiova 
și Arad, unde adoptarea aces
tei tehnologii a dus la reali
zarea unor producții de pînă 
la 230—250 de ouă la o găina, 
rezultate apropiate de cele ob
ținute în tari cu zootehnie dez
voltată. O discuție interesantă 
are loc în fața unui grafic ce 
sintetizează măsurile luate pen
tru a se asigura, în anii viitori, 
creșterea ritmică a producției 
de ouă. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu indică specialiștilor 
să restudieze măsurile preconi
zate, în așa fel incit creșterile 
prevăzute pentru anul 1973 să 
fie realizate mult mai devreme. 
Totodată, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, apreciind programul 
întocmit pentru dezvoltarea a- 
viculturii in cooperativele agri
cole. remarcă necesitatea de a 
se preciza de pe acum măsu
rile ce se vor lua pentru a asi
gura creșterea acestui sector în 
ritm susținut de-’a lungul între
gului cincinal 1971—1975.

Un alt grup de probleme a- 
bordal in discuțiile purtate cu 
specialiști este cel legat de or
ganizarea asociațiilor interco
operatiste de creștere a păsă
rilor precum și de cooperare 
a întreprinderilor agricole de 
stat cu cooperativele agricole in 
vederea extinderii și generali
zării elementelor tehnologici 
moderne în avicultură.

Din explicațiile date de ing. 
Ion Toma, directorul Direcției 
agricole județene Ilfov, a re
ieșit că, în județ, folosindu-se 
experiența sectorului de stat, 
în numeroase cooperative s-a 
trecut la aplicarea unor progra
me pentru creșterea păsărilor — 
atit în unități de tip industrial, 
cît și în crescătorii de tip gos
podăresc tradițional. Zece co
operative agricole cresc anul 
acesta, pentru producția de 
ouă, păsări provenite de la 
I.A.S. ..Avicola1' — Mihăilești, 
folosind spații de cazare insu
ficient utilizate anterior. Se 
apreciază eficiența cooperării 
dintre I.A.S. — Mihăilești și 
cooperativa agricolă din Bră- 
nești, unde anul acesta se vor 
obține 1,2 milioane de ouă, 
la un preț de cost redus. Se 
arată că, pînă în prezent, ast
fel de acțiuni au fost întreprin
se în județele Arad, Dolj șl 
altele, unde complexele avicole 
ale I.A.S. au devenit realmente 
centre de difuzare a experinței, 
a tehnologiilor moderne de 
creștere a păsărilor.

Un rol important în cadrul 
discuțiilor, s-a acordat proble
melor privind organizarea ac
tivității în cadrul asociațiilor 
Intercooperatiste, care, prin fon
duri proprii și credite primite 
de la stat, construiesc com
plexe moderne pentru crește
rea păsărilor și a porcilor. Se 
subliniază, in cursul discuțiilor, 
sprijinul prețios pe care îl re
prezintă pentru țărănimea coo
peratistă aceste forme do 
colaborare in producție. Ing.

Natalia Cetățeanu, directorul 
Complexului avicol intercoope- 
ratisl de la Afumați, județul 
Ilfov, arată că la intrarea 
în funcțiune cu întreaga capa
citate unitatea va livra anual 
3 milioane pui pentru carne. 
Acest complex cu mai nulle 
ferme se află în prima fază de' 
construcție, urmînd ca ln 1972 
să asigure cooperatorilor un 
venit do 22 milioane lei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a interesat de măsurile îutre- 
prinse pentru extinderea aso
ciațiilor intercooperatiste și a 
acțiunilor de cooperare între, 
I.A.S. și cooperativele agricole și 
a subliniat necesitatea organiză
rii lor în toate județele, ținînd 
seama că, deși aflate la înce
put, aceste forme de cooperare 
în producție își dovedesc din 
plin utilitatea, ele reprezenlind 
modalități eficiente pentru ge
neralizarea experienței celei mai 
bune, a tehnologiilor moderne 
la scara întregii agriculturi so
cialiste.

Sint vizitate apoi hale ale 
complexului de la Crevedia. 
Șeful fermei, ing. Gheor- 
ghe Cimpcanu, și alți spe
cialiști informează că au 
reușit să mărească producția de 
carne pe mp de hală de la 44 
kg cit era in anii trecuți, la 75 
kg. Deși în prezent complexul 
de la Crevedia este una din 
cele mai mari unități pentru 
producția de carne de pasare, 
gazdele arată că în viitor el 
va deveni „o miniatură", în com
parație cu marile combinate de 
la Titu și Galați.

în discuții s-a subliniat ne
cesitatea ca Ministerul Con
strucțiilor Industriale și Minis
terul Industriei Construcțiilor 
de Mașini să acorde sprijinul 
necesar pentru devansarea unor 
lucrări, îndeosebi în ceea ce 
privește producerea utilajelor 
necesare dotării halelor pentru 
creșterea păsărilor. Totodată, 
s-a subliniat că o dată cu in
troducerea sistemului de" creș-. 
tere in baterii în complexele 
avicole ale I.A.S. este necesar 
ca actualele instalații să fie fo
losite în unitățile avicole de 
tip intercooperatist și chiar in 
multe din actualele hale exis
tente în cooperativele agricole.

Secretarul general al parti
dului a atras atenția asupra im
portantei deosebite pe care o 
au cercetările științifice în do
meniul creșterii păsărilor, în
deosebi în ce privește amelio
rarea raselor în scopul ridi
cării producției de carne șl 
ouă. perfecționarea tehnologii
lor do creștere, optimizarea re
țetelor de nutriție în vederea 
realizării unor indici tehnico- 
economici superiori.

în încheierea vizitei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a cerut 
reprezentanților Ministerului A- 
griculturii și Silviculturii să 
grăbească întocmirea progra
melor privi”'-! acțiunile de co
operare și «sociere și în alte 
domenii ale producției agricole 
și în primul rînd pentru dez
voltarea creșterii porcilor — 
acțiune importantă pentru spo
rirea în timp mai scurt a pro
ducției de carne.

★
Discuțiile ample ‘purtate de 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de ceilalți conducători de par
tid și de stat cu specialiștii, cu 
cadrele de răspundere din Mi
nisterul Agriculturii și Silvi
culturii. indicațiile date de se
cretarul general al partidului 
cu privire la dezvoltarea în 
continuare a sectorului zooteh
nic, in special al aviculturii, 
la intensificarea eforturilor pen
tru realizarea sarcinilor impor
tante din acest sector vin să 
completeze tabloul strădaniilor 
depuse în vederea materializării 
vastului program dc ridicare a 
nivelului agriculturii, pentru rea
lizarea obiectivelor de mare în
semnătate stabilite de plenara 
din martie 1970 a C.C. al P.C.R.. 
pentru asigurarea creșterii stan
dardului de viață al poporului.

(Agerpres)

nare sub presiune, produs so
licitai in industria construc
toare de mașini.

Simbălâ, 2(1 martie, în uni
tățile militare din întreaga 
țară, cci mai tineri ostași ai 
Forțelor noastre armate au 
depus jurămintul de credin
ță față de patrie și popor.

•

Pe baza unor studii și 
cercetări întreprinse dc spe
cialiștii de la Facultatea de 
mecanică agricolă a Institu
tului politehnic din Timișoa
ra. in scopul îmbunătățirii 
parametrilor constructivi și 
funcționali ai unor organe 
dc mușini, a fost realizat un 
nou Lip de elevator pentru 
selecționarea semințelor de 
plan ie cerealiere.

LA COROEȘTI
Prianele 
brichete 

de 
cărbune 

a Se liniei 
a ll-a

Acum 23 de zile la Coroești 
au fost produse primele bri
chete de cărbune de către li
nia a I-a de fabricație.

Alaltăieri, linia a Il-a a 
fabricii și-a imitat „sora" ei 
siameză : a produs primele 
brichete.

Se scontează că înccpînd de 
la 1 aprilie a.c., Fabrica de 
brichete de la Coroești să 
producă din plin, cu ambele 
linii de produc'țic, în trei 
schimburi de lucru.

Sudură autogenă
Foto : N. GHENA

Raportează îndeplinirea, înainte de vreme, 
a planului trimestrial

Prezentăm azi cititorilor noștri succesele altor harnice colective de muncă din muni

cipiu, care, mobilizate activ de organizațiile de partid in întrecerea socialistă pentru rea
lizarea exemplară a sarcinilor majore ale ultimului an al cincinalului, raportează înde
plinirea înainte de vreme a planului pe trimestrul I.

ZONA A III-A A MINEI LUPENI...
Colectivul fruntaș al zonei a 

III-a de la mina fruntașă — Lu- 
peni a înscris în palmaresul 
faptelor sale vrednice de toată 
lauda un nou și frumos suc
ces : realizarea sarcinilor dc 
plan pe primul trimestru cu 6 
zile mai devreme. Fină in ziua

de 25 martie, harnicii mineri ai 
zonei au dat peste planul tri
mestrial 1 709 tone de cărbune 
pe seama unei creșteri a pro
ductivității muncii de 202 kg 
cărbune/post peste sarcina pla
nificată, și au realizat o econo
mic la prețul de cost de 7,80

lei pe tona extrasă (calculai pe 
două luni).

Brigăzile minerilor Mihai Bla- 
ga, Cristian Pompei și loan To- 
molea, ca și colectivele raioa
nelor II și 111 ale zonei au o 
contribuție substanțială la a- 
cesl succes.

-ȘI COLECTIVUL ZONEI I-A A E. M. ANINOASA
In zorii acestei dimineți, o 

dată cu ieșirea la recepție a ul
timelor tone de cărbune extra
se în schimbul III al zilei de 
28 martie, minerii zonei I-a de 
la mina Aninoasa au realizat 
și ei sarcinile de plan ce le-au 
revenit pe trimestrul I. Succe
sul se explică prin cele 75 kg 
cărbune pe post depășire a

productivității muncii pe în
treaga perioadă încheiată, ceea 
ce a permis realizarea unui spor 
de producție de 3 900 tone in 
afară sarcinii trimestriale.

Raionul 1 are o contribuție 
la succesele colectivului zonei 
de 2 400 tone, iar raionul II 
de 1 500 tone cărbune extrase 
peăle plan, în timp ce brigăzi

le minerilor Aurel Cristea, Pe
tru Roman, Ilie Nicolae, Va- 
sile Maxim, Nicolae Prața șl 
Petre Codrea au pus urmărul la 
sporirea producției și depășirea 
planului realizînd randamente 
ce întrec pe cele planificate cu 
una plnă la două tone cărbune 
pe post.

ȘANTIERUL „VALEA JIULUI" AL T.C.M.M.
Acum două zile, după cum ne 

informează inginerul șef al șan
tierului T.C.M.M., Virgil Teo- 
dorescu, constructorii de obiec
tive industrial-miniere de su
prafață din municipiul nostru 
au alins nivelul ..normei" lor

trimestriale — lucrări executate 
în valoare de 13,75 milioane 
în condițiile depășirii producti
vității planificate a muncii.

Colectivele de muncă ce s-au 
evidențiat în obținerea acestui

succes aparțiD loturilor de con
strucții Livezeni, Petroșani șl 
— în luna martie — Uricant 
cît și cele ale loturilor de mon
taj ce-și desfășoară activitatea 
în partea estică a Văii Jiului.

STAȚIA C. F. R. PETROȘANI
Cu cinci zile mai devreme a 

tras linia socotelilor sub indi
catorii principali de plan pe 
primul trimestru și colectivul 
stației C.F.R. Petroșani. Dar ia
tă, punctate pe scurt realizările 
la indicatorii de plan.

® sarcina la tone expediate 
în planul operativ, realizată în 
proporție de 100,41 la sută;

® încărcarea statică, sporită 
cu 1,02 procente ;

© staționarea la înciircarc- 
descărcare, redusă cu 4,58 pro
cente ;

© staționarea în tranzit cu 
manevră, redusă cu 6,33 pro
cente ;

©tonajul brut pe tren marfă, 
sporit cu 6,62 la sută față de 
planul trimestrial.

Tura condusă de Ion Bolduri, 
din care fac parte șefii de ma
nevră Dumitru Murăreț și An
drei Didoaică are meritul prin
cipal la realizarea înainte de 
termen a planului de transport 
pe stație.

I. BĂLAN
P. MĂRGINEANU

0 acțiune de larg interes cetățenesc
A

înfrumusețarea localităților
VĂII JIULUI

/ Primăvara aduce întotdeauna cu sine efer- 
1 vescența unei vaste campanii de primenire ur- 
Ibanistică, de înfrumusețare a tuturor localită

ților noastre. Declanșată din inițiativa Consiliu
lui popular municipal, această acțiune, de larg 

ț interes cetățenesc, este menită să dea o nouă 
t față municipiului, să răspundă emulației ce a 

cuprins întreaga țară angrenată în întrecerea 
I devenită astăzi o frumoasă tradiție.

Pentru reușita deplină a campaniei de înfru- 
( musețare și gospodărire 
) mai frumoase. Consiliul

--------------------------------------------------------------------------------------------

„Orizont" — nr. 2
Recent a apărut al doilea număr din acest an al re

vistei „Orizont", editată de Consiliul U.A.S. din Institutul 
de mine Petroșani.

Din sumarul publicației reținem materialele „Adaptarea 
studenților de anul întîi la cerințele învățământului tehnic 
superior" de prof. dr. W. Kecs, „Științele sociale — obiect 
dc studiu și cercetare", de conf. Aurel Pop și „Avem un 

ing. Emil Stoica.

Keîiitinerirea
Elevii Liceului din Uricani, 

coordonați de organizația c- 
rSșenească U.T.C., își aduc in 
acest început de primăvară 
contribuția la reîntinerirea 
parcurilor și străzilor orașu
lui, a spațiilor verzi. în ul-

club, să-i dăm viață !“ de conf.

Derocări masive 
la Banița

Acurn trei zile, la cariera 
Bănița a fost efectuată o 
explozie în masă a pietrei 
prin care a fost dizlocată o 
cantitate de calcar de 10—15 
mii tone. Explozia a fost de
clanșată prin inițierea simul
tană a 1 600 kg. exploziv, in
trodus in patru găuri dc puș- 
câre, adinei de 22—24 metri 
cu un diametru de 24 cm, 
executate cu foreza.

______________________

Spectacole 
de amatori

Din inițiativa Comitetului mu
nicipal pentru cultură și artă, 
formațiile artistice ale cămine
lor culturale efectuează un re
ciproc și util schimb de ex
periență spectaculară. Astăzi, 
la ora 16, grupul folcloric de la 
"Bănită va evolua pe scena că
minului cultural din Cimpa. 
Echipa de teatru din Cimpa va 
susține un spectacol cu piesa 
„Lele Ană, gură multă".
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conducerile întreprinderilor și instituțiilor. 
Iilor din întregul municipiu, toți factorii 
căror aport este nemijlocit, sînt chemați 
sprijine această acțiune cu caracter patriotic, 
să desfășoare o susținută mobilizare a cetățeni
lor, să contribuie efectiv la înnoirea generală.

întreprinderii de gospodărie comunală îi revin , 
în aceste zile sarcini sporite privind partici- L 
parea efectivă la înfrumusețarea Văii Jiului. De / 
asemenea, întreprinderea de gospodărie loca- 
tivă, împreună cu asociațiile de locatari, comite
tele de bloc, trebuie să desfășoare o intens’ 
mobilizare a locatarilor pentru întreținerea co 
respunzătoare a fondului locativ, amenajarea 
părților comune din blocuri.

Acțiunea declanșată din inițiativa Consiliului 
popular municipal-trebuie să cuprindă cit mai 
mulți participanți, să capele un caracter de 
masă.

șco- 
al 
să

i
)

i
I 
i

( musețare și gospodărire a Văii Jiului, pentru 
i ca localitățile noastre să devină tot mai curate, 
? mai frumoase. Consiliul popular al municipiu- 
j lui Petroșani adresează tuturor cetățenilor un 
| călduros apel de a-și aduce contribuția la cură- 
i țirea străzilor, a zonelor verzi, a incintelor de 
* întreprinderi, a cartierelor.
j Consiliile populare orășenești și comunale, 
î deputății, organizațiile de sindicat și U.T.C., 

j Cetățeni ! participați cu toții la înfrumusețarea și gospodărirea Văii Jiului ! i

parcurilor
limele zile s-au intensificat 
lucrările pentru amenajarea 
unei piste de alergări și, cu 
sprijinul profesorului Gheor-
glie Darac, se face un teren 
de handbal.

Seară distractivă
Comitetul organizației U.T.C. de la mina Uricani a pro

gramat pentru simbătă, 28 martie a.c.. o seară distractivă- 
pentru tineret. Au fost invitați să participe numai tineri 
merituoși, care s-au evidențiat in muncă. La reușita serii 
distractive își va da concursul și formația de muzică ușoa
ră a studenților din Petroșani „Diamantele negre".

Schimb de
Comitetul municipal Petroșani 

al U.T.C. a organizat un schimb 
de experiență între secretarii 
comitetelor coordonatoare din 
unitățile economice .și respon
sabilii comisiilor social-profe- 
sionale ale comitetelor orășe
nești U.T.C. din municipiu. în 
cadrul schimbului de experien-

Hărnicie
Răspunzînd chemării Comite

tului Central al U.T.C. de a 
participa la înfrumusețarea ora
șului prin muncă voluntar-pa- 
triotică, elevii din anii I A și 
II E ai Școlii comerciale din 
Petroșani au participat în ul
timele trei zile la amenajări 
gospodărești în cartierul Ae
roport. Pină în prezent ei au 
săpat pe -strada Independenței 
un șanț de 70 ml pentru plan
tarea unui gard viu și 15 gropi 
pentru plantarea unor arbori 
ornamentali pe strada Păcii.

experiență
ță a fost prezentată o ex'punerc 
cu tema „Forme și metode de 
antrenare a tineretului în proce- '
sul de producție". Expunerea a I
fost urmata de fructuoase dis- i
cuții. Participant'll au formulat I
propuneri pentru îmbunătățirea 
formelor și metodelor de muncă 
în rîndul tinerilor, ținîndu-se 
cont de specificul activității din 
întreprinderile Văii Jiului.

Se ridică 
o nouă 
cantină

Lingă noul cămin al E. M. ‘
Dilja a început construcția j
unei noi cantine. Dcocam- (
dată s-au conturat doar lu- J
crârile de zidărie, dar lucrul 
înaintează cu spor. Noua 
cantină va asigura masa pen
tru tinerii nefamiliștl cazați 
la cămin.



DUMINICA 29 MARTIE l»7®

face parte din 
argint — cele 
brățărilor socie- 
inflorire despăr-

lesit in plimbare...
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ideea că întru- 
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O brățara dacică de argint 
descoperită la Peștera Polii
Cerc» 

gâțit pati 
demne dt

(n aria

irii daco

rcirlă\ii

drsco-

de argint. lu< 
in interior iar 
r deformată, 
roșate și prev 

ități) dispuse simetric. Pro 
a „au repousse" (o tehnică 

ența unor ștanțe necesare obține- 
;i ornamentale cu incizii lenticu- 
licc ale obiectului dc podoabă au 

puncte. In exterior, 
namente geometrice 
nărginite pe alocuri 

Forma brățării.

Oliuifâți medicale
n lovire) și ornament! 

Tapetele conice ale obic 
un ornament constituit dintr-un șir di 
pe partea îngroșată a brățării se află 
(arcuri dc cerc, romburi, triunghiuri), 
cu șiruri dc puncte imprimate (ștanțate). 
este ușor eliptică

Brățara descoperită la Peștera Bolii, 
categoria obiectelor de podoabe lucrate în 
mai dos întilnite la daci. Alături dc scria 
tații dacice din cele două secole de maximă 
țite de cumpăna erei vechi de argint, erei noastre îi sint 
caracteristice și alto obiecte sau podoabe 
coliere, inele, pocale, ulăci. catarame, vase etc.

pe 406 bolnavi de diverse for
me de alergie a dus la însănă
toșirea lor completă sau la o 
ameliorare vizibilă in 90", o din 
cazuri. El a avut un efect bine
făcător asupra a cinci din zece 
bolnavi de reumatism articular.

DE ICI, CO
Prima „nova1'

O nouă stea a fost descoperi
tă și fotografiată de astrono
mul japonez Munoru Honda, 
directorul Observatorului astro
nomie din Kyrashiki. Aceasta 
TSte prima „nova** descoperită 
•de astronomii japonezi in ulti
mii 25 de ani.

Aurul negru din 
Turkmenia

Regenerarea obiectelor 
de artă din lemn

La o «coală din Cracovia 
(Polonia) a fost elaborată re
cent o nouă metodă pentru 
protejarea obiectelor din lemn 
cu ajutorul izotopilor radioac
tivi. Astfel tratat, lemnul vechi 
l-și recapătă aspectul și solidita
te,-, ’nițială. devenind totodată 
rezistent la influențele atmos
ferice. și mai ales indigest pen
tru insectele care-1 atacă.

înainte, pe pământurile Turk- 
meniei se obțineau anual, prin 
mijloace rudimentare, 
citeva tone de petrol, 
prin folosirea intensă a 
celor cele mai moderne 
fracție, numai în acest 
vor obține 14 milioane tone aur 
negru. Este o cantitate mai 
mare decit producea înainte în
treaga Rusie. De la Marea 
Casnică la Amu-Daria întreprin
derea petrolieră ..Neftadag' a 
descoperit bogate zăcăminte pe
trolifere iar în viitor întreaga 
Turkmen ie va putea fi trans
formată într-o bogată regiune 
producătoare de petrol.

abia 
Acum, 

mijloa- 
de ex- 
an se

Sistem antigel

Smaraldul
Un smarald cu o circumfe

rință de 3 inci (1 inci = 25.4 
mm) a fost găsit in mina Chik- 
vanda din Rhodesia. Valoarea 
smaraldului, considerat ca fiind 
unul dintre cele mai mari din 
lume, este apreciată la apro
ximativ 30 000 de dolari.

In Franța s-a pus la punct 
un procedeu nou de topire a 
zăpezii Și poleiului de pe pis
tele aeroporturilor. Este vorba 
de un vehicul dotat 
turboreactor de avion, 
capacitatea de a sufla 
la teperatura de 600°.
acesta, zăpada poate fi elimi
nată de pe piste intr-un ritm de 
3 pină la 10 km/h iar poleiul 
de 0,5 la 2 km/h.

cu un 
care are 
aer cald 
In felul

JAPONIA. Pentru cei angajați cu diverse 
munci de legătură, respectiv pentru cei care 
transmit știri de la Expo-70, firma japoneză 
Sanyo Electric Co. a realizat o bicicletă electrică 
alimentată de la baterii. Cu această bicicletă se 
pot străbate 50 km cu 7,5 km pe oră, bateria 
schimbîndu-se seara.

Dr. Momoe Soeda, cercetător 
japonez, a comunicat la al 
Vl-lea Congres internațional de 
chimioterapie (Tokio) descope
rirea in urina bolnavilor sufe
rinzi de alergie a unei polipep- 
tide care vindecă alergia și că- 

den urnirea dereia i s-a dat 
,.MS-antigcn*.

In cercetările 
a pornit de la 
cit fenomenele 
provocate dc anticorpii produși 

■ganism ca replică la anti- 
suferinzii de alergie tre
ia elimine prin urină o 

oarecare.
..MS-antigen*‘ reprezintă un 

praf alb. ușor solubil in apă, 
compus din 19 aminoacizi. El 
se obține din urina a patru ti
puri dc bolnavi de alergie. Ex
periențele cu animale au ară
tat că praful nu este toxic, că 
este extrem de eficient împo
triva alergici și, probabil, neu
tralizează anticorpii.

Aplicarea noului „MS-anligen"

V — „Da, da, tinerelul 
de azi, făcu dl. X, la 
coadă la un ghișeu, ca 
să-și mai omoare tim
pul. Păr lung, panta
loni scurți sau 
scurte, uneori 
Ioni lungi și 
scurt — nici 
poți să deosebești pe 
un băiat de o fată. Ia 
uitali-vă ce oribil este 
Îmbrăcat 
colo !*

— „Ce tot vorbești, 
d-lel E

fuste

fiica mea!'
— ..Vai, scuzați, nu 

puteam să știu că sîn- 
teți tatăl ei".

— „Nemaipomenit! 
Eu sini mama!*

Ea : E adevărat, dar...
El: Știi ceva, scum

pa mea, eu cred că al 
tnai mult nevoie de 
minte, decît de bant!

Ea : E adevărat, dra
gul meu, dar, vezi tu, 
eu nu-ți cer decît ceea 
ce ai.> •Z— Am auzit de • 
cremă de față groza
vă, care le întinerește 
văzind cu ochii.

— Cum îi spune ?
— Hormonalin.
— 0 cunosc — ®

folosesc de ani de zile.
— Nu mai spune! Și 

era cit p-acl s-o cum-

Nu mai pol 
suport pe 
meu! In fiecare zi imi 
face viața 
Pînă acum 
zece kg.

— De ce 1 
părți de 
mea ?

— Mai aștept, 
ajung la 55 kg.

BROASCA
INSENSIBILA

credeți. Eu sînt 
care a mai venit 
trei ori.

Z •
0 familie se hola- 

săț rășle să-și pună căsuța 
bărbatul in vînzare și, tD acest 

scop, iau tăblița de 
școală a puștiului, scriu 
pe ea cu creta: „De 
vînzare* și o așează 
la vedere. Nu după 
mult timp cineva sună 
la ușă. Se reped s-o 
deschidă 1 Era un 
băiețel, care îi întrea-

pe

Ac- Ai mult 
/pune un mare 
triaș, adresîndu-se 
emfază unui reprezen
tant. In dimineața asta 
am respins deja trei 
colegi de-ai dumitale.

— înseamnă că am 
mai mult noroc

. bă: „Cit cereți 
tăbliță ?'

i \&ama — Toto
. iptcrzic să te mai J__. 
i cu Jojo, este un copil 
[ rău !

Toto — Bine, dar el 
i poate să se joace 

mine ?

Broasca știa prea bine incă 
Precum că știuca se mănincă, 
Și mai știa de el (săracul) 
Că-i comestibil chiar și.„ racul. 
Doar despre dînsa nu știa 
Că omul va pofti la ea 
Dînd dintr-o poftă-n aialaltă 
Numind-o simplu : „pui de baltă". 
Dc-accca broasca gîndea cum că 
Degeaba ar depune muncă 
La țărm o fabulă să-aducă 
Cu...... racul, broasca și o știuca"
Care așa cum scrie-n carte 
Trăgeau tustrei în altă parte 
De sacul care trebuia 
Să-l care parcă undeva.
(Dar fiindcă nu era unire 
Degeaba orice opintire !) 
Deci broasca foarte afectată 
Nu se credea prea vinovată. 
De chestia cu fabula 
Și zise... rasa tabula !
Unirea e rizibilă 
Că nu sînt... comestibilă.

Rusalin MUREȘANU

i

REBUS•REBUS

O

Fono-cardiograf

Record

Renume mondial

Privire spre cer

Veneția pe Nipru
Și crezi că o să-ți încapa 

toate luminările ?
„Illustre" (Lausanne)

La observatorul astronomic al Academiei 
de Științe din R.S.S. Estonă a fost construit 
un telescop unic, cu o greutate de 56 tone, 
destinat studierii detaliate a spectrelor ste
lare. Acest telescop va mări imaginea parti
culelor de praf cosmic de la 200 la 2 000 
de ori. Sistemul de ’ manevrare este con
struit în așa fel incit tuburile telescoapelor 
să poată fi fixate pe coordonate cu ajutorul 
unor mașini electronice de calcul care, apoi, 
vor prelucra și rezultatele obținute. Pentru 
instalarea uriașului telescop la Tiraver (R.S.S. 
Estonă) va fi construită o clădire specială, 
unde va fi instalat și sediul Observatorului.

frecvenței 
vor putea 

,O î- 
suferă de infarct 

scăzut

Suda Bilalovic. un student din 
localitatea Brcko (R.S.F. Iu
goslavia), a cucerit un record 
in.ibordat pină acum ; el a re
citat, fără întrerupere, versuri 
timp de 80 de ore.

Bulgaria ocupă unul din pri
mele locuri in ce privește ex
portul de struguri de masă, 
atingînd cifra anuală de 260 000 
tone. Suprafața culturilor de 
viță de vie acoperă peste 200 000 
ha. iar în cele mai bune coope
rative. recolta atinge 14—15 
tone la hectar. Vinurile bulgă
rești au cucerit un renume 
mondial fiind importate 
70 de țări.

In cursul ultimilor 
Bulgaria a participat 
concursuri internațioi 
vinuri și a cucerit 530 de 
dalii de aur, 720 medalii 
argint și 37 medalii de bronz.

Rusanov, unul din frumoasele 
cartiere ale Kievului, iși merită 
pe drept cuvint numele dat de 
localnici — „Veneția kieviană**. 
Canalul, Niprul și podurile care 
unesc noul cartier cu restul 
orașului oferă o priveliște incin- 
tâtoare, alături de noile creații 
arhitecturale. Pe lingă cele 384 
locuințe date in folosință anul 
acesta, la Rusanov este în curs 
de construcție o nouă clădire 
cu 17 etaje de formă paraleli
pipedică. proiectată de 
tecții kievienf

Un grup de rebusiști amatori 
ne propun să mărihi spațiul 
afectat rubricii „Rebus** din pa
gina „Magazin", a ziarului nos
tru. Regretăm, dar această do
leanță nu o putem satisface pe 
deplin, dat fiind că, pagina a- 
ceasta fiind săptăininală. trebuie 
să fie cit mai variată. (De aceea 
se și numește „Magazin"...). Nu 
ne putem permite să afectăm 
pentru rubrica „Rebus" spațiul 
de care dispune revista „Maga
zin" (chit că uneori se apropie!).

Amatorii nu trebuie să uite 
că există și revista „Rebus** 
care apare bilunar și care, 
consultată, ar „putea compensa" 
deficiența noastră...

ANDRAȘ ÎOSIF — PETRO
ȘANI : Cele două colaborări 
trimise incă din decembrie anul 
trecut nu s-au învechit — cum 
credeți — datorită unor simili
tudini din partea altor colabo
ratori. Se parc insă că... tot ale 
dv. vor vedea•curînd lumina ti
parului. Mai așteptăm.

SIMION CETEAN — LU- 
PENI : Jocurile dv. (in afara 
celor apărute in ziar) sînt prea 
simple, o parte, iar restul nu 
au sorți de apariție fiind repe
tate și de alții care au „gindit 
la fel“. încercați să fiți sin
gur ! !... Sintem convinși 
imaginația dv. creatoare...

Prof. I. IVANESCU — LU- 
PEN1 : Tot ceea ce am reținut 
de la dv. rămine valabil pentru 
o dată potrivită la... sezon. Din 
motivul că au sosit mai tîrziu, 
o parte din careuri sînt depăși
te. Așteptăm ceva cu... izul 
primăverii. Cînd dispuneți de 
timp treceți pe la redacție.

ION MOGOȘ — ELEV URI- 
CANI : Nu nc îndoim că vă 
place rebusul, dar ne in<>
că ați reușit să conslruiți mai

de

■n

— Tovarășe di
rector, c foarte 
bine așa, dar vă 
rog puțin... nasul 
mai jos ! ! !

r ? ?
Desen de 

Simion POP

multe careuri de diferite dimen
siuni, așa cum ne scrieți. In 
primul rind se vede că, incă nu 
cunoașteți regulile de construc
ție. Trebuie să știți că un 
careu e necesar să întrunească 
maximum 15 la sută puncte ne
gre și minimum 60 la sută să 
fie tematic. Careul dv. are apro
ximativ 80 )e sută temă dar ce 
ne facem cola 1- sută

puncte negre ? Să nu credeți 
că persistăm numai în îndoieli. 
Avem și certitudinea că veți 
reuși, exersînd in acest sens, 
dar, nu neglijind școala. Cînd 
credeți că ați reușit (puteți să 
vă consultați și cu amatori mai 
rutinați), trimiteți-ne mai multe 
careuri să avem ce alege. Ca
reul a căzut la prima probă.

GH. TODEA : Ne-am bucurat 
primind colaborarea dv., spe- 
rind să avem un careu la... se
zon. „Păcălici", insă, ne-a păcă
lit mai devreme prin numeroa
sele greșeli pe care cu toată 
insistența noastră nu le-am 
putut repara spre a-1 face publi
cabil. „Rostu" l-am transformat 
in „Rosti" dar... AER1. ERIBI- 
LE, RGA, OPRELIȘTEA, RES
PONSABILII, ESIRI, 1ULE, 
UTATI. ALIFIILE, PRONOEX- 
PKESUL, IBRE, UCIGAȘII, 
AN1L1N, ș.a.m.d. sini cuvinte

Inginerul M. Stephens și 
cardiologul Robert Adolph de 
la Universitatea din Cincinnati 
(S.U.A.) au pus la punct un 
fono-cardiograf cu ajutorul că
ruia. prin analiza 
bătăilor inimii, se 
diagnostica infarcturile. 
nimă care 
produce un sunet mai 
decit una care funcționează nor
mal", a explicat inginerul 
Stephens. Examenul propriu-zis 
este foarte simplu — pe pieptul 
pacientului se instalează 
microfon care înregistrează 
transmite bătăile inimii.

Insă verdictul lui cutare
Că broasca-i bună de mîncare 
Și că Ia gust e prea înaltă 
Sub denumirea „pui de baltă' 
Iși zise broasca întru sine : 
„Nu ar fi rău să mă pun bine 
Cu știuca și cu racul — ca să 
Nu nimerim toți fripți la masă...*

MORALA:
E prea tîrziu să fii grozavă 
Cînd te trezești ,.pane“ la tavă !

ORIZONTAL : 1) Lună a păcălelilor... — ...și 
a trcizccea parte din ca : 2) Păcălit (mai ales 
de nevastă) — Absolut nimic; 3) „-.meseriei** 
film în care profesorul e cam „păcălit" de ele
ve...; 4) In păcăleală ! — La început atrage ! — 
Servește o... păcăleală ! 5) Dulceață păcălită — 
Domeniu cosmic ; 6) înaintea zilei păcălelilor — 
Coordonate agrare ; 7) Păstrează în ele atitea 
păcăleli !_. — A păcăli în centru ! 8) Loc de 
muncă minier — Păcăleală pentru unii ; 
Păcăliri in sfirșit ! — As în păcăleli; 10) 
suportă păcăleli (fig.).

Dicționar : 1LO 
Ion LEONARD

Dezlegările „Simplu de tot“

careurilor apărute
„Vrute și nevrute“

ORIZONTAL : 1) Acoperi
tă ; 2) Taxator - D ; 3) Ap - 
Lelițe ; 4) Sitar — Tiv ; 5)
Atot - Sape ; 6) Bc - Hatii ; 
7) H-cil - Zi : 8) L - Dă-.unat ; 
9) Ademenită.

care n-au Ce căuta in construc
ția careurilor. Doar știți bine, 
cuvintele articulate nu sint pre
văzute în regulament. De ase
menea, cuvintele fără început 
sau sfirșit se admit numai pînă 
la 3 litere : UTAȚI în loc de 
MUTAȚI, sau ERIBILE sint 
deja exagerate.

Dovediți talent in încruci
șare dar sînteți tributar în 
consecvența regulilor rebusis- 
tice cu care ar fi bine să vă 
puneți la punct.

Colaborarea dv.. deci. n-a 
făcut altceva decît să inspire 
pe colaboratorul nostru I. Leo
nard care, la repezeală, a cons
truit un careu pe aceeași temă 
(noi contind pe careul dv. ca 
binevenit la... sezon) și care, 
ca drept pornire a folosit pri
mele două cuvinte din grila 
dv.

Sintem convinși că încercările 
dv. viitoare vor fi mai eficien
te. E bine să țineți seama de 
un amănunt : cuvintele articu
late au acces in grilă numai 
cu o condiție. Să fie titluri de 
cărți filme sau alte opere. Și 
un exemplu. îl veți putea lua 
chiar din careul lui 1. Leonard 
din acest număr.

Așteptăm colaborarea dv, 
itoare.

în nr. 6344 
/

VERTICAL : 1) întind momeala (fig.) ; 
Ocazii de a păcăli cum e cea de la 1 aprilie 
3) După o păcăleală bună — Vin păcălit; 4) 
A da naștere unei păcăleli — Un nimic păcă
lit de un mic ! — Salut; 5) Cobză — Hidrocar
bură ; 6) Litri păcăliți pe extreme! — Lipsiți; 
7) Interogat spre a fi păcălit ; 8) Rid mult — 
Asteroid păcălit ca planetă ; 9) L-a păcălit, se 
zice, pe Mișu St. Popescu — Ce păcăleală iți 
trage cind... nu sună 1 ; 10) Păcălește și 
trunchi — Păcălit— în cuptor.

ORIZON IAL: 1) Canaliza
tă ; 2) Asemănător ; 3) Li 
Atamani ; 4) Inari - Aci< 
5) F - Tino — Aci ; 6) Iși 
Ari - .It ; 7) Cotă - Avută ; 
8) Anatemizat ; 9) Totalitate ; 
10) Ereditate.
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PEKIN 28. — Coresponden
tul Agcrprcs. I. C-ălfițeanu. 
transmite : La 28 martie a fost 
semnat la Pekin acordul pri
vind schimbul do mărfuri și 
plățile între Republica Socia
listă România și Republica 
Populară Chineză pe anul 1970. 
Tratativele dintre delegațiile 
comerciale guverna men talc alo 
celor două țări s-au desfășurat 
într-o atmosferă do prietenie 
și înțelegere reciprocă.

Potrivit prevederilor noului 
acord, in 1970 schimburile co
merciale intre Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Chineză vor continua

I Să se diversifice, 
livra R. P. Chineze 

?, utilaje și insta- 
autocamioanc, 
laminate și 

5c plastice, in- 
• chimice și

inașini-unclte 
lății petrolic 
uleiuri minerale, 
țevi de oțel, mai 
sccticidc, produși 
alte mărfuri.

In schimbul acestora. Româ
nia va importa din R. P. Chi
neză diverse mașini-unclle. me
tale dure, laminate 
produse chimice și 
produse textile din 
lină și mătase, diverse produ- 
s? agro-alimentarc, bunuri in
dustriale de larg consum etc.

Din partea română, acordul

Presa americană 
despre masacrul 

de la Song' My

feroase, 
minerale, 
bumbac.

JAPONIA : Muncitori pur-

tind pancarte prin care cer

avut loc

exterior 
Burtică, 

în R. 1’.

a fost semnat de Cornel Burti
că ministrul comerțului exte
rior, iar din partea chineză do 
Lin Hai-yun, ministru ad-in- 
terim al comerțului exterior.

O
In aceeași zi, premierul Con

siliului de Stat al R. P. Chi
neze. Ciu En-lai, l-a primit pe 
ministrul comerțului 
al României, Cornel 
care se află în vizită 
Chineză.

Convorbirea caro a 
cu acest prilej s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, prie
tenească.

BRAZZAVILLE 28 (Agcrprcs). 
— Luînd cuvintul la postul de 
radio „Vocea Revoluției Con
goleze", președintele Republicii 
Populare Congo, Muricn N'Goul 
abi, a declarat, după cufn r< - 
levâ agenția TASS, că pbporul 
congolez s-a pronunțat pentru 
calea nccapitalistă de dezvolta
re, pentru înlăturarea tuturor 
formelor de exploatare și nici 
o forță nu-l va abate de la 
această calc.

Relcvînd că încercarea de 
lovitură de stat din 23 martie 
.a fost finanțată de imperia
lismul american*, președintele 
N'Gouabi a cerul membrilor 
Partidului Congolez al Muncii 
și întregului popor să-și spo
rească vigilența.

Odiosul masacru de la Song 
My a revenit din nou pe pri
mele pagini ale presei ame
ricane, după trei luni și jumă
tate dc la dezvăluirea lui pu
blică, timp în care o comisie 
special numită de către Pen
tagon a întreprins investigații 
privind aceste atrocități.

In urma acestor investigații, 
conduse de generalul locote
nent William Peers, a fost în
tocmit un raport amănunțit de 
225 pagini. Intervievat de pre
să, generalul William Peers a 
declarat că la Song My ..s-a 
petrecut o tragedie dc propor
ții enorme*. Această lapidară 
declarație este interpretată dc 
cotidienele americane ca repre- 
zentînd concluzia esențială a 
raportului comisiei Pentagonu
lui. Ea reprezintă a rccunoaș-

din Liban
BEIRUT 28 (Agerpres). — 

Vineri seara, la Beirut a avut 
loc o reuniune a Consiliului 
libanez pentru securitatea in
ternă, care — sub președinția 
ministrului de interne Kamal 
Jumblatt — a examinat si
tuația creată în țară in ur
ma ciocnirilor care au avut 
loc intre Fedayinj și adepți 
ai -Falangelor libaneze*. Du
pă cum s-a mai anunțat, in 
urma acestor incidente mai 
multe persoane au fost ucise 
sau rănite. Kamal Jumblatt. 
relatează agenția France 
Presse, a lansat un apel popu
lației să-și păstreze calmul 
și _să nu acorde nici un cre
dit știrilor tendențioase care 
urmăresc să semene haosul 
și anarhia in țară14. Totodată, 
el a anunțat că orice persoa
nă înarmată care va circula 
pe străzile capitalei va fi a- 
restată și deferită tribuna
lelor militare.

Pe de altă parte, tot din 
Beirut se anunță că vineri 
noaptea la reședința primu
lui ministru Rashid Karame 
a avut loc o reuniune la ca
re au participat mai mulți 
membri ai cabinetului, pre
cum și reprezentanți ai or
ganizațiilor palestiniene.

Ultimele informații parve
nite de la Beirut atestă că 
situația a revenit la normal, 
iar activitatea in capitala 
libaneză și-a reluat cursul 
cotidian.

tcrc deschisă a atrocităților co
mise dc militarii americani in 
Vietnam, infirmînd astfel toate 
declarațiile făcute de unii ge
nerali ai Pentagonului, în sen
sul că știrile privitoare la ma
sacrul de la Song My ar fi 
..pure invenții", „exagerări* sau 
„fapte cotidiene ale războiu
lui".

Potrivit informațiilor presei, 
intr-un raport trimis superio- 
riior săi din Saigon dc loco
tenentul Tran Ngoc Tan, șeful 
districtului militar Sonlinh, la 
11 aprilie 1968. „aproape 100 
dc civili din Song My au fost 
adunați in grupuri de către a- 
mcricani și impușcați in tim
pul unei singure operațiuni dc 
curățire". Deși in știrile ante
rioare, oficiale și neoficiale, sq 
vorbea de masacrarea unui nu
măr de 100—300 oameni, prin
tre care mulți bătrini. copii și 
femei, in raportul generalului 
Peers se pare că nu se pome
nește nici o cifră. Unele surse 
insă, consideră că in această 
omisiune deliberată s-a pornit 
de la faptul că oricare ar fi 
fost numărul victimelor masa
crului de la Song My. o dată 
amintii intr-un document ofi
cial ar fi dezlănțuit reacții din 
cele mai neplăcute, atit in 
S.U.A. cit și în străinătate. Alte 
surse apreciază că lipsa unor 
astfel de cifre din raport s-ar 
datora faptului că numărul vic
timelor este atit de mare incit 
nici nu poate fi dezvăluit opi
niei publice, cu toate că mili
tarii îl cunosc foarte bine.

Raportul face responsabili, 
pentru asasinatul de la Song 
My. 14 militari. Direct răspun
zători sint considerați a fi unii 
militari cu grade mai mici, în 
timp ce doi generali, trei co
lonei. doi locotcnenți colonei și 
trei maiori sint învinuiți dc 
ncîndeplinirea datoriei, neres- 
pectarea normelor legale și ju- 
rămint fals.

Dr. Denton Cooley ș/ dr. 
Domingo Liotta, creatorii pri
mei inimi artificiale care a 
lost încercată pe oameni, ou 
anunțat că au pus la punct 
un nou aparat mai pcrlcc/io- 
nat pe care 
menta peste 
pe animale.

îl vor experi- 
două sdptâmini

Q

localitatea me-Poliția din ...
xicană Pueblo a anunțat că 
25 de persoane au murit in
tr-un accident rutier. Acei-

PHENIAN 28 (Agcrprcs). 
— După cum informează a- 
genția ACTC, la 26 martie 
au fost trase sute de focuri 
cu armament greu asupra u- 
nui post al R.P.D. Coreene, 
în partea de vest a zonei de
militarizate. In ziua următoa
re, în regiunea de est a aces
tei zone un spion înarmat, 
care a încercat să se infil
treze in R.P.D. Coreeană a 
fost împușcat de sentinelele 
forțelor armate ale acestei 
țări.

DIVERSE
denlul s-a produs pe o șosea 
din munți, cînd' un autobuz 
Încărcat 
prăbușit 
dincă de

cu muncitori 
într-o prăpastie 
25 m.

s-a
a-

O

si-Frank Coppola, una din 
nistrele figuri ale Mafiei ita
liene și a „Cosei Nostra" ~ 
mericane, a fost arestat vi
neri după-amiază de poliția 
italiană, în timp ce se afla 
la vila sa din Pomezia de 
lingă Roma. Motivele arestă
rii sale nu au fost comuni
cate.

„Bcnnett“

a-

Locuitorii Romei și cei din 
împrejurimile sale vor putea 
asista in dimineața zilei de 
4 aprilie la un 
toiul neobișnuit, 
tea observa cu 
una din -marile
„Bennett" — a cărei lumino
zitate va ii deosebit de in
tensă. In prezent, cometa se 
află pe o traiectorie ioarle 
apropiată de cea a Soarelui.

lenomen cu 
Ei vor pu- 
ochiul liber 
comete —

ROMA 28 (Agerpres). — Re
constituirea coaliției de centru- 
stinga in Italia pune capăt u- 
neia din cele mai lungi crize 
politice italiene, care a durat 
48 dc zile. In cercurile poli
tice italiene se subliniază că 
formarea guvernului a salvat, 
în ultimă instanța, sistemul de 
centru-stinga bazat pe alianța 
politică dintre P.D.C., P.S.I., 
P.S.U. și P.R.I. Dar, subliniază 
aceiași observatori, condițiile 
în care a fost realizată această 
operație trezește serioase în-

doieli in ce privește coeziunea 
noii coaliții. Divergențele care 
împiedicaseră o soluționare mai 
rapidă a crizei au fost regle
mentate printr-o serie de com
promisuri. Mai curînd sau mai 
tirziu, unele din aceste diver
gente. printre care și problema 
relațiilor cu P.C.I., vor apare 
din nou. După cum relevă unii 
observatori, acest lucru se va 
întîmpla foarte probabil la în
ceputul verii, cînd vor trebui 
constituite administrațiile 
nicipale și regionale.

mu-

NAȚIONALIZĂRI ÎN ECUADOR
QUITO 28 (Agerpres). — E- 

cuadorul a naționalizat vineri 
serviciile de telecomunicații a- 
parținind societății „AII Ameri
ca Cables and Radio" " 
o filială a corporației 
ne ..International Tel. 
legraph Co" (T.T.T.).

Președintele țării. Jose Vc-

(A.A.C.), 
america- 
and Te-

lasco Ibarra, a declarat națio
nalizarea in baza prevederilor 
constituționale care il autori
zează să întreprindă o aseme
nea acțiune in cazul cînd un 
serviciu public este monopoli
zat de o societate particulară.

In decretul de naționalizare 
s-a precizat dacă guvernulnu

a luat măsura in urma unui 
acord cu A.A.C. sau a acțio
nat unilateral.

Agenția U.P.I. reamintește că 
salariații A.A.C. hotăriseră să 
declare la 7 aprilie o grevă 
generală dacă guvernul nu va 
naționaliza această societate:

Greva lucrătorilor din 
serviciile poștale ale S.U.A. 

riscă să reizbucnească
WASHINGTON 28 (Agcrprcs). — Greva perlată a con

trolorilor traficului aerian din S.U.A. continuă : vineri, in 
cea dc-a treia zi a grevei au trebuit să fie anulate peste 200 
de zboruri. In calitate de funcționari ai statului, ei sint 
privați de dreptul de grevă. De aceea ci motivează absența 
de la lucru prin oboseala cauzată de lipsa de personal su
ficient.

Acțiunea grevistă a lucrătorilor din serviciile poștale, 
încheiată după intervenția armatei, riscă să reizbucnească. 
Liderii sindicali au fixat ziua de 2 aprilie ca termen limită 
pentru încheierea negocierilor în curs, dcclarînd că în ca
zul în care nu va fi găsită o soluție pînă la data respectivă 
vor declanșa o nouă .grevă pe scară națională.

Tot săptămîna viitoare expiră termenul fixat de au
toritățile federale pentru reglementarea conflictului de mun
că început cu 15 luni în urmă la căile ferate. Un even
tual eșec ar putea atrage după sine o grevă de amploare, 
în acest conflict fiind implicați 45 000 de feroviari.

Pînă la 31 martie 
muncă al celor 425 000 
dar, după cum anunță agenția Associated Press, negocie
rile se află în impas.

trebuie reînnoit și contractul de 
de șoferi de camioane din S.U.A.

MOSCOVA 28 (Agcrprcs). — Intr-o știre consacrată 
turneului Teodorei Lucaciu la Vilnius, agenția TASS sub
liniază că în capitala Lituaniei artista română s-a bucurat 
de o caldă primire. Vocea artistei, a declarat dirijorul tea
trului. Ionas Alexa, 
vîrșil.

După spectacole 
Lucaciu va pleca la

are rezonanța unui instrument desă-

date ta opera din Vilnius Teodora 
Odcsa,

De asemenea, 
vorțului, precum 
vizuini concordatului pe ,, care^ 
aceasta o Implică riscă să pro-, 
voacc nemulțumiri în sinul 
coaliției, mai ales cînd guver
nul va trebui să intre în con
tact cu Vaticanul sau cînd de- 
mocrat-cre.știnii vor solicita par
tenerilor lor din coaliție să 
examineze legea referendumu
lui. Cu-ajutorul acesteia, ei vor 
încerca să abroge legea ‘divor
țului, aprobată de Came/h De-iț 
putaților, urmînd să fie Qxami-, 
nală și în Senat.

problema di- 
și cea ,a re-

In ce privește problemele e- 
conomice, se crede că politica 
de austeritate a lui Emilio Co
lombo va întîmpina atit opo
ziția P.S.I., cit și a ministrului 
muncii, Carlo Donat Cattin. Se 
crede că opoziția P.S.I. va fi 
cu atit mai accentuată cu cit 
sindicatele, mai unite ca ori- 
cînd, vor cere o politică de re
forme sociale și vor revendica 
dreptul de a fi consultate asu
pra tuturor problemelor legate 
de locuințe, salarii, sănătate, 
impozite etc.

A

încordarea domnește
în Cipru

NICOSI/A 28 (Agcrprcs). — 
Potrivit declarațiilor unui re
prezentant al poliției cipriote, 
conspiratorii care au pus la 
calc, în ziua de 8 martie, ten
tativa de asasinare a preșe
dintelui Ciprului, arhiepiscopul 
Makarios, intenționau să lichi
deze alte cîtcva persoane a- 
propiate guvernului de la Ni
cosia. Aceeași sursă a preci
zat că autoritățile cipriote se 
află in posesia unei liste cu- 
prinzind persoanele ce urmau 
a fi ucise după moartea pre
ședintelui.

Poliția a intensificat opera
țiile de cercetare pentru a sta
bili dacă există o legătură in
tre această ultimă dezvăluire și 
descoperirea unui masiv depo
zit de arme intr-un 
Nicosia.

Pe de altă parte, 
tor de cuvînt oficial
că. in ciuda situației încor
date care domnește pe insulă 
după asasinarea fostului minis
tru de interne, Polycarpos 
Gheorghadjis, guvernul inten
ționează să organizeze alegeri 
generale in iunie .sau iul.ie a.c.

garaj din

un purlă- 
a anunțat

I

i
l

I
I

I

I
I
I

TRANSPORTURILE
ÎN R. D. VIETNAM

I
l

O informație lapidară, trans
misă de Agenția Vietnameză 
de informații, a reținut, to
tuși, atenția. Pentru că, une
ori, o cifră sau o situație sta
tistică pol să exprime foarte 
mult, „in anul 
transporturilor

196.9, volumul 
în R.D. Viet-

însăporul vietnamez a știut 
să treacă peste aceste distru
geri ia iei cum a trecut și 
peste altele. Munca sa desfă
șurată adesea sub ploaia de 
bombe, a dat roadele scon
tate. El a construit in condi
ții extrem de vitrege peste

Notă externă
nam a crescut cu 18,4 la su
tă, față de 1967. Pentru 1970 
creșterea prevăzută este de 
23 la sută"...

tn anii războiului, care a 
provocat nenumărate victime 
și distrugerea unor valori ma
teriale inestimabile, aviația 
S.U.A. a efectuat peste 60 000 
de raiduri, aruneînd mai mult 
de 1 300 000 tone de bombe 
asupra diferitelor căi de co
municație din R.D.V. Po-

162 000 kilometri de noi căi 
de comunicații, prestînd peste 
222 milioane zile-muncă. Ci
frele prin ele Insele sini im
presionante. Drumurile — a- 
ceste artere vitale ale țării 
renasc miraculos peste noap
te, datorită muncii pline de 
abnegație a unui popor care 
luptă pentru independența și 
libertatea sa.

Mihai FABIAN
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CELE 6 ETAPE ALE CIVILIZAȚIEI ANZILOR
Cînd se vorbește despre 

vechea civilizație din America 
de Sud, adesea se are in ve
dere numai împărăția incașilor 
care, in secolele XIV—XV/, au 
stăpînit întinse zone din Anzi 
și din care se trag puținii băș
tinași ce mai trăiesc astăzi in 
Peru. Bolivia și Ecuador. A- 
ceasta s-a datorai în bună 
parte necunoașterii popoarelor 
care au locuit in această re
giune înaintea incașilor care a- 
'junseseră la o civilizație înflo
ritoare. Cînd au venit spanio
lii in America, incașii și-au a- 
sumal dreptul dc unici creatori 
a lot ceea ce exista acolo, dind 
asigurări că viața șl civiliza
ția, intr-un cuvînt tot ceea ce 
s-a creat, au început o dată cu 
ei, înainte existînd sălbăticie 
deplină.

Munca asiduă a arheologilor 
’din ultima jumătate de veac, 
o dat la o parte vălul care as
cundea trecutul, conteslînd cele 
afirmate de incași. Acum se 
știe, de pildă, că au existat 
șase etape diferite în dezvol
tarea civilizației Anzilor într-o 
perioadă de 2 800 de ani. cure 
a culminat cu domnia „repre
zentanților Zeului Soarelui' — 
incașii.

Popoarele din regiunea Anzi
lor au dezvoltat cu mult timp

în urmă măiestria culturii plan
telor. Acum 4 500 de ani, ei știau 
să cultive porumbul. piperul, 
mazărea și bumbacul. De ase
menea. cultivau carloiii și ro- 
șile, iar lama le furniza lină 
de calitate.

Popoarele antice din Ame
rica de Sud nu au cunoscut de
loc scrisul și nu au lăsat nici 
un fel de documente scrise. Tot 
ceea ce se știe este rezultatul 
descoperirilor arheologice și al 
analizelor lor. Ceea ce se știe 
în mod sigur este că popoarele 
Anzilor, care au trăit înainte 
de incași, au dezvoltat agricul
tura. construcțiile și o arlă de 
o calitate și frumusețe excep
țională.

Dar care au lost popoarele 
ce au trăit pe meleagurile a- 
ceslea înaintea incașilor, pio
nierii triumfului vieții asupra 
naturii aspre, care au silit plan
tele să crească acolo unde nu 
au existat, au adus apa pe te
renuri aride și din fauna săl
batică au făcut animale domes
tice ?

Chavin este prima dintre cele 
șase culturi care a primit nu
mele de Ja ruinele Chavin de 
Juanlar, templu vechi de 2 800 
de ani, așezat pe podișurile 
înalte din nordul Perului. A- 
cest templu este un exemplu

al arhitecturii antice cu trei e- 
taje, străbătut de culoare și 
încăperi care au un sistem spe
cial de ventilație. Cele mal 
importante sint sculpturile în 
piatră și plăcile gravate, așe
zate pe zidurile polizate cu 
grijă. Caracteristica acestor de
sene este capul și gura de 
pisică. Acest motiv se află 
pretutindeni Ja oameni, păsări 
și animale, pe diferite lucrări 
și obiecte. Acesta era simbolul 
venerării Zeului-pisică, Chavin 
era un centru religios, unde în
tr-o anumită perioadă a anului 
\ eneau pelerini din toate re
giunile, ajutau la acțiunile grele 
de transportare a uriașelor 
sllnci și plăci de piatră șl a- 
șezarea lor la locurile nece
sare. Urmau artiștii speciali
zați care executau detaliile și 
desenele.

La sud de Lima, pe litoralul 
arid, începînd cu anul 400 î.e.n. 
se dezvoltă o cultură puterni
că și expresivă care nu a creat 
mari construcții. Tema domi
nantă a acestui popor era res
pectul față de strămoși și morți, 
remarcată prin textilele lucra
te, despre care se afirmă că 
erau lucrul cel mai fin creat 
cîndva de mina. omului. Ceea 
ce se știe despre acest popor 
vine de la obiectele găsite in

mormintele subterane din Pe
ninsula Paracas, dc la care 
provine și numele acesldi cul
turi. Culorile țesăturilor în care 
erau înfășurate cele 400 de mu
mii continuă să strălucească și

după 2 200 de ani. Țesăturile 
erau împodobite cu motive re- 
prezentînd oameni înaripați, cu 
un șarpe încolăcii în jurul o- 
chilor, cu condori finind pești 
în gură sau oameni cu laja de 
pisică. In această societate nu 
erau cunoscute diferențele dc 
clasă. Au fost găsite morminte 
în care erau înmormîntați Ta 
un loc războinici, preofi. oa
meni simpli, bărbați și femei.

in cea de-a treia perioudă, 
între anii 400' și 1000 e.n., po

poarele Mochica au instaurat 
societatea împărțită în clase în 
care domnea un sistem de 
castă. Acesta era un popor ori
ginal, dinamic și agresiv. Mo
delul său de organizare a so
cietății a fost folosit mai tirziu 
de incași. In această perioadă, 
au fost ridicate mari temple ca 
„Piramida Soarelui", construită 
din 130 milioane cărămizi arse 
la soare, ceea ce demonstrează 
complexa organizare socială, 
care a făcut posibilă realiza
rea unui asemenea proiect. In 
acest timp era cunoscută me
dicina, iar medicii practicau Ire- 
panația craniului. Au construit 
drumuri solide și aveau un sis
tem de curieri dezvoltat. Cu 
1 000 de ani înainte de incași," 
popoarele acestea cunoșteau ar
ta prelucrării aurului, tn a- 
ceeașl perioadă, se dezvoltă o 
altă cultură numită Ica-Nazca, 
dc la care a rămas întinsa re
țea de linii vechi de 1 500 dc 
ani, care îndeamnă pe unii să 
dea ffiu liber fanteziei, consi- 
derîndu-le aerodromuri sau 
puncte de orientare pentru na
vele ființelor inteligente de pe 
alte planele.

împărăția Tiahubnaca este ci
vilizația dominantă a celei de-a 
4-a .perioade (1 000—1 300 e.n,). 
La sud de lacul Titicaca, la o

altitudine de 4 000 metri, se 
află ruinele centrului ceremo
nial Tiahuanaca. Uriașe con
strucții și statui din piatră sini 
risipite pe acest podiș, iar o 
piramidă nelerminată este ceva 
mai mică decîl marea piramidă 
din Egipt. Este impresionantă 
„Poarta Soarelui", lucrată în 
andezită și decorată cu desene 
abstracte, dintre care se re
liefează iigura Zeului Soare
lui, „Zeul care plînge", încon
jurat de capete stilizate de pu
ma și figuri de om cu aripi.

Perioada a 5-a aparține îm
părăției Chimu (1 460 e.n.), care 
se menține pînă la venirea in
cașilor. Aceasta a fost ultima 
mare cultură care opune o re
zistentă serioasă incașilor. Ca
pitala se afla la Chan-Chan (în 
apropiere de actualul oraș Tru
jillo) și era venerată Luna. 
Capitala se întindea pe 8 mi
le pătrate, unde se aflau mari 
piramide in trepte, șiruri de 
case, grădini cu un sistem spe
cial de irigare și mari rezer
voare de apă. Despre acest po
por se știe ceva mai mult, de
oarece spaniolii au Intrat în 
contact direct cu ol înainte ca 
incașii să-i eclipseze-.

Așadar, multe din ace-r'e po
poare aveau o cuțluul țoiule 
dezvoltată, și de la ele incașii

au luat multe lucruri ut tie pen
tru a dezvolta cultura lor ma
terială. Arheologia a răsturnat 
afirmațiile incașilor că tonte 
popoarele dinaintea lor au fost 
sălbatice. S-a stabilit că ei au 
venit mai tirziu pe aceste me
leaguri pe care le-au cucerit.

Folosind în mod iscusi! ceea 
ce au creat alții înaintea lor, 
incașii au fost organizatorii și 
nu creatorii civilizației peru- 
viene. Acest popor a ridicat 
tehnica materială a vieții la un 
înalt nivel — planificarea ma
rilor orașe, rețelele de irigații, 
construcțiile de drumuri, teh
nica de război, sistemul comu
nicațiilor. Incașii deci au fost 
ultimii dintr-o serie de popoare 
din Anzi ale căror realizări 
deosebite pe lărimui artei, a- 
griculturii, construcțiilor și or
ganizării politice au dat naște
re la una din cele trei mari 
civilizații ale America.

Si probabil că indienii de 
astăzi sini descendența acestor 
popoare, care au populat zona 
.Anzilor, ațungînd la un înalt 
grad de înflorire a culturii pî
nă ce cuceritorii spanioli au 
pus capăt pentru totdeauna a- 
ceslei civilizații prospere.

S. MORCOVESCU

• In Marca Britanic a în
ceput tradiționalul ma“ș tic 
primăvară pentru dezarma 
rea nucleară. Demonstranții 
au pornit vineri clin locali
tatea Crawley spre Londra. 
Marșul, care va continua 
duminică și tuni, este oraa- 
nizat de mișcarea „Campania 
pentru dezarmarea nucleară", 
precum și de organizațiile 
sindicale din Surrey și Sus 
sex. Localitatea Crawley a 
fo-.( aleasă in acest an ca 
punct de plecare datorită 
prezenței a numeroase uzine 
care fal»ricâ armament nu
clee*- l»rllnn'*e

A» R'-prezcnliintiiI pcrnvi- 
n'-nt al partidului Neo Lao 
I!-':s;»i In Vientiane. Smith 

'isi, a anunțat că colo
ri Pradhit Thionlhiim, ca
re d n însărcinarea prințului 
Sufanuvong. președintele < o-, 
al Frontului Patriotic din 
Laos a transmis un nv-sjiț 
prințului Suvanna Fuma, pri
mul ministru ol LsmsUluI. 
.și-a încheiat mis’unca

• La Sofia a fost semnat 
primul protocol pentru ex
tinderea colaborării tehnico- 
.științificc directe in dotne- 
meniul agriculturii pe anul 
1970 între Ministerul Agri
culturii și Silviculturii din 
România și Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimen
tare din Bulgaria.

• La Moscova au luat sfir- 
șit vineri convorbirile dintre 
copreședinții Comisiei sovieto- 
francezc pentru colaborarea 
in domeniul televiziunii in 
culori. Au fost discutate pro
bleme legato de producția in 
scrie a unor tuburi catodice, 
precizează agenția TASS.

• Corespondentul Ager
pres. I. Dumitrașcu, trans
mite : In 1969, Italia s-a pla
sat pe locul al treilea — 
după Anglia și R.F.G. — in 
ce privește valoarea globală 
a schimburilor cu Polonia 
și pe locul al patrulea (du
pă R.F.G.. Anglia și S.U.A.) 
la capitolul valorii exportu
lui polonez.

© Teatrul de Păpuși .Țăn
dărică" și-a început turneul 
pe care îl întreprinde în In
dia cu spectacolul de varie
tăți „Cabaretissimo", prezen
tat la Delhi. La acest spec
tacol, care s-a bucurat de o 
bună primire din partea pu
blicului indian, au partici
pat : V. K. Kao, ministrul e- 
ducației si prob’emelor tine
retului, Bhakt Darshan, mi
nistru de stat în același mi
nister. oameni de cultură și 
artă, un numeros public.

• In Ceylon vor avea loc 
la 27 mai alegeri generale. 
Potrivit presei ceyloneze, 
principalele grupări politice 
care vor participa la aceste 
alegeri sint Frontul Unit — 
din care fac parte Partidul 
Libertății, Partidul Comunist 
din Ceylon și Partidul Socia-

, list — și gruparea condusă 
dc Partidul Național Unit.

® Senatorul democrat din 
partea statului Maine, Ed
mund Muskie, a criticat ad
ministrația republicană pen
tru lipsă de inițiativă în 
cadrul convorbirilor cvadri- 
partite de la Paris in pro
blema Vietnamului. Intr-o de
clarație făcută in Senat, el 
a cerut ca președintele Ni
xon să numească un diplo
mat de prestigiu în fruntea 
delegației americane pentru 
a se putea face pași concreți 
în reglementarea conflictului 
pe calea tratativelor.

Agenția de presă Khao- 
san Pathet Lao relatează că 
în zonele eliberate din Laos 
viața și-a reluat cursul nor
mal. depunindu-se în conti
nuare eforturi pentru mări
rea producției, precum și 
pentru extinderea și îmbu
nătățirea învățămîntului.

@ Cuba a realizat cel dc-al 
cincilea milion de tone de za
hăr din cele 10 milioane cit 
se prevede să so obțină în 
campania dc recoltare a tres
tiei de zahăr în acest an. 
Prima etapă a ..Zafrei celor 
10 milioane" nu a fost ușoa
ră. dar munca entuziastă a 
celor peste 170 brigăz* do 
maeheteros (tăietori de tres
tie do zahăr) si a muncito
rilor din fabricile do zahăr 
de pe întreg teritoriul Cubei 
a fost încununai^ do succes.

© La Budapesta a fost 
semnat protocolul celei de-a 
9-a sesiuni a Comisiei un- 
garo-bulgare dc colaborare 
economică și tehnido-științifi- 
că. Comisia a dezbătut pro
bleme legato de dezvoltarea 
relațiilor economice dintre ce
le două țări.

< Intr-o statistică publica
tă la Washington se arată 
că populația Statelor Unite 
s-a cifrat la 1 iulie 1969 la 
203,2 milioane de locuitori. 
Potrivit statisticii, în S.U.A. 
există 96,4 bărbați la fiecare 
100 de femei. S-a precizat că 
înainte de anul 1940 raportul 
acesta era invers.

...
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