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COMITETULUI CENTRAL

TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

In aceste zile, cind întregul nostru popor își consacră 
cj generozitate eforturile, talenlele și energiile creatoare 
finalizării optime a cincinalului actual, trecerii la înfăp
tuirea exemplară a grandiosului program economic trasat 
de partid în viitorul cincinal, Comitetul județean de partid 
Hunedoara, în numele tuturor oamenilor muncii din indus
tria hunedoreană, raportează conducerii partidului și sta
tului, dumneavoastră personal, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, îndeplinirea integrală cu 4 zile înainte de ter
men a planului de stat și a angajamentelor pe anul 1970.

Prin munca plină de abnegație și dăruire, a zecilor 
de mii de mineri, siderurgiști, energetîcifni. a tuturor co
lectivelor de muncă din județ, industria hunedoreană va 
înscrie in bilanțul rodnic al acestui ultim an al cincinalu
lui realizări suplimentare față de prevederi dc 150 milioane 
lei la producția globală, 200 mil-oane lei la producția marfă 
și un spor de 3 300 lei pe salariat la productivitatea muncii.

Sarcinile de livrări la export au fost, de asemenea, 
depășite.

In această perioadă, pe seama intensificării ritmurilor 
activității industriale, județul Hunedoara, va furniza eco
nomiei naționale peste sarcinile anuale 45 mii tone cărbune 
cocsificabil și energetic, 2 OOf! tone fier în minereu marfă. 
9 200 tone cocs metalurgic, 25 500 tone oțel, din care aproape 
5 000 tone oțeluri aliate. 8 <100 tone laminate finite, 500 tone 
produse de mase plastice. 10 000 mc prefabricate din beton 
2 000 mc cherestea-mobilă in valoare de 1.8 milioane lei 
si alte produse.

Planul anual de investiții pe județ a fost îndeplinit și 
depășit, toate obiectivele productive fiind puse in funcțiune 
înainte de termen. De asemenea, sarcinile economice ale 
Consiliului popular județean s-au înfăptuit înainte de ter
men.

Realizările dobîndite de oamenii muncii în industria 
hunedoreană, constituie o bază trainică pentru asigurarea 
unui demaraj corespunzător a! producției în primul an al 
viitorului cincinal.

Acționînd în lumină sarcinilor și orientărilor date de 
conducerea superioară de partid și de stat, de dumneavoas
tră personal, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ne 
preocupăm stăruitor și cu intensitate ca în noul an economic 
să asigurăm în industria județului dezvoltarea bazei de ma
terii prime, creșterea productivității muncii pe seama folo
sirii mai depline a capacităților productive, modernizarea 
structurii producției și îmbunătățirea calității metalului, 
reducerea consumurilor specifice de materii prime și mate
riale, ridicarea rentabilității, creșterea eficienței întregii 
activități.

Asigurăm partidul și guvernul, pe dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că asemenea întregului 
nostru popor, oamenii muncii hunedoreni, în frunte cu co
muniștii. vor munci cu întreaga lor pricepere, cu abnega
ție și pasiune pentru a înfăptui exemplar mărețele sarcini 
ce ne revin din programul noului cincinal, pentru înălțarea 
pe noi culmi de prosperitate și progres a1 României so
cialiste.

COMITETUL JUDEȚEAN HUNEDOARA AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

28 decembrie 1970.

Un eveniment cultural .le 
seamă a captat, recent, inte
resul iubitorilor de folclor 
din județul nostru. Comitetul 
județean pentru cultură și 
artă, prin Casa creației popu
lare Hunedoara, a organizat 
în zilele de 26 și 27 decem
brie a.c., festivalul dubașilor, 
în cadrul căruia rigurozitatea 
cercetărilor unor renumi'i 
specialiști, talentul și 
pregătire a formațiilor 
dorice participante s-a'

Un

eveniment

folcloric

marcant

Festivalul
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binat intr-un tot armonios. 
Sîmbătă după-amiază, în 
sala de conferințe a Muzeu
lui județean Deva a avut 
loc o interesantă masă ro
tundă pe tema tradiției du
bașilor în județul Hunedoa
ra, unde și-au făcut simțit 
aportul folcloriști, etnografi 
și muzicologi notorii din 
București. Cluj și Timișoa
ra. A doua zi, duminică, că
minul cultural din Almaș- 
Săliște a găzduit parada du
bașilor. festivitatea de săr
bătorire a 30 de ani de ac
tivitate a formației de du- 
bași din Almaș-Săliște, Gu- 
rasada, Tătărăști, Gothatea, 
Săcămaș și Almășel. Frumo
sul festival s-a încheiat cu 
tradiționala horă țărăneas
că și cu urările do bine ale 
colindătorilor din Vărmaj

REVELIOANELE
TINEIiEEII

Comitetul municipal și 
mitetele orășenești U.T.C. des
fășoară intense pregătiri pen- 

revelioanelor 
asigura 
uteciști.

co-

tru organizarea 
tineretului, pentru a 
ca cei mai harnici 
fruntași în producție, la învă
țătură și în activitatea obșteas
că să petreacă într-un cadru 
cit mai plăcut ultima noapte a 
anului. Pentru tinerii din mi 
nicipiul nostru se organizează 
revelioane la Casa de cultură 
din Petroșani. restaurantul 
„Cina“ Lupeni, cluburile munci
torești din Petrila. Vulcan 
Uricani precum și la l 
liceele teoretice 
Iar minier din 
tal peste 1200 
primit invitații 
tineretului.

Programele revelioanelor cu
prind concursuri, momente ve
sele și tradiționalul plugușor.

IU-

Și 
toate 

și grupul șco- 
Lupeni. In to- 
de tineri au 
Ia revelioanele

un bogat conținut dc idei,
o înaltă eficientă

In actuala etapă străbătută 
de țara noastră, cind opera de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate impune ridi
carea pe o treaptă superioară a 
întregii act’vități, îmbunătățirea 
muncii de propagandă, de educa
re politică-idcologică a membri
lor de partid, a tuturor oameni
lor muncii, devine o necesitate 
imperioasă. Inscriindu-se în acest 
context, noul an al invățămîn- 
tului de partid care s-a deschis 
în toate organizațiile de partid 
din municipiu a început intr-un 
climat favorabil, avînd la bază 
o organizare superioară anilor 
trecuți, cu o mai mare diversi
ficare a cercurilor și cursuri
lor în funcție de cerințele și 
specificul local și de pregătirea 
și preferințele cursanților. In a-

Ce este fericirea Ion Vasile ?
Satisfacția împlinirii omului !

iecare an, 
seamnă 
în viața

ca dc propagandă, învățămîn- 
tul de partid au fost în tot mai 
mare măsură subordonate rea
lizării sarcinilor economice, 
pentru încheierea cu succes a 
planului cincinal și crearea 
condițiilor necesare îndeplin:ril 
sarcinilor superioare prevăzute 
pentru următoarea etapă de 3 
ani în care vom păși pesta 
cîteva zile. Totodată, în condu
cerea și desfășurarea învăță- 
mîntului ideologic au continual 
să existe aspecte negative, de
ficiențe care au afectat calita
tea, i-au scăzut din eficiență. 
Inamicul principal al creșterii 
eficienței învățămîntului de 
partid îl constituie persistența 
unor manifestări de formalism, 
ruperea lui dc realitățile con
crete din întreprinderi și insti
tuții, plutirea uneori în anu
mite sfere „teoretice", limita
rea la citirea și memorarea 
mecan:că a unor texte ș.a.m.d. 
Neoferind nimic interesant, u- 
nele cercuri și-au pierdut 
cursanții pe parcurs, iar al- 
lele, nefiind legate de reali
tățile înconjurătoare nu și-au 
adus aportul la ridicarea ni-

celași timp, invățămîntul de 
partid a căpătat în cadrul mu
nicipiului o mai largă bază dc 
masă, cuprinzînd aproape 20 000 
de cursanți, dintre care peste 
16 000 membri de partid. Esen
țialul, problema numărul unu 
care se pune este însă reali
zarea unui invățămînt de înaltă 
calitate și eficient, un invăță
mînt care să ajute efectiv la în
țelegerea aprofundată a politi
cii partidului nostru, a impor
tanței și sensului obiectivelor 
stabilite pentru etapa actuală, 
să ridice nivelul conștiinței ce
lor ce muncesc, să-i mobilizeze 
la realizarea sarcinilor în do
meniul economic, social, cultu
ral și în celelalte compartimen
te ale construcției socialiste.

Pe aceste coordonate majore 
ale muncii de propagandă, or
ganizațiile de partid din Valea 
Jiului au acumulat o experiență 
pozitivă din ce în ce mai bo
gată. In conducerea învățămîn- 
tului de partid accentul prin
cipal s-a pus pe însușirea te
meinică a documentelor Con
gresului al X-lea și plenare
lor C.C. al P.C.R. in strînsă le
gătură cu realitățile din muni
cipiu, din fiecare exploatare 
minieră, întreprindere și insti
tuție; in ultima perioadă mun-Interlocutorul meu 

prinde ideea :
— Nicidecum ! Dim 

potrivă. Fiecare om, 
luat separat e el în
suși, cu personalitatea 
lui. Dar, în același 
timp, toți . împreună, 
formăm întregul ; țara, 
poporul. Eu așa înțe
leg...

O viziune matura, 
o optică sănătoasă 
demnă de un comu
nist asupra rațiunii 
..de a fi", optică ce 
semnifică fiecare fapt, 
flecare moment al 
participării sale la 
viața colectivului al 
cărui membru este. 
Și ultimii cinci ani 
sînt grăitori în acest 
sens — nu doar prin 
demarcația timpului

cil mai ales prin sub
stanța, prin natura, 
prin semnificația lor.

— Ce au înseninat 
ultimii cinci ani în 
viața dumitale, tova
rășe Vasile Ion ?

— Un lanț de con
fruntări cu mine în
sumi, un an de împli
niri. Dar ceea ce e 
mai important, din 
aceste confruntări am 
ieșit bine, am cîștigat 
satisfacții, fără de 
caro, poate, r a- 
curajul să merg mal 
departe.

Vasile Ion, lînărul 
meu interlocutor, zîm 
bește larg, deschis, 
sincer. Poate oarecum 
jenat pentru că spu
ne lucruri care ar pu- 

categorisite

drept „laudă de sine". 
Dar desfășurarea mo
nologului nu denotă 
laudă, ci altceva, un 
lucru’ esențial : ra
țiune. responsabili ta
le în fața imperative
lor vieții.

— Sînt un simplu 
fiu de țăran din par
tea Brăilei. Am pornit 
in viață cu un singur 
gînd, dar decisiv i să 
învăț, să devin 
Oricine știe, însi. 
un țel, cu cît e mai 
ispititor, cu atît e mai 
greu de atins. Iți cere 
eforturi, strădanii, re
nunțări. Din 1956, de

(Continuare in pag. a 3-a)

ultimii 
viața

om. 
că

cinci 
țării, a 

are 
dulcele grai

Ion DUBEK

muzica

tuturor acelora 
grăim 
românesc! Ce au în
semnat anii aceștia 
pentru fiecare dintre 
noi — luat aparte — 
merită. într-adevăr. 
reflecții. Cele două 
planuri de existență 
— cel individual și 
cel colectiv — se in
terferează, se inter- 
condiționeazâ. Poate 
concepe cineva un zid 
chinezesc care să se
pare viața individului 
de viața marii ( 
tivități în care ti

1970 puncte de rener

DECENIUL
DEZARMĂRII

1, raSar A

In ultimii 50 de ani, cheltuielile militare în 
lume au crescut de aproximativ 10 ori. in timp 
ce produsul social mondial a sporit de numai 
5 ori. Intr-o perioadă dc 6 ani (1964—1969), in 
lume au fost cheltuite pentru arme și forțele 
armate 1 000 de miliarde dolari, adică echivalentul 
a mai mult de 2 ani de venituri al tuturor celor 
93 de țări aflate in curs de dezvoltare.

In 1969, cheltuielile militare pe glob au con
tinuat să crească, atingind cifra de 200 miliarde 
dolari. Ele reprezintă 7 la sută din produsul 
mondial brut și depășesc cu 40 Ia sută cheltuie
lile lumii destinate invățămintului. Media chel
tuielilor anuale per soldat este de 7 800 dolari, 
in timp ce pentru un copil de vîrstă școlară, 
din cei peste 1 miliard de pe întregul glob, se 
cheltuiesc anual numai 100 de dolari.

La fiecare 24 de ore. în lume se irosesc pen
tru arme și armate peste 500 milioane dolari. ,

Cursa înarmărilor se răsfrin- 
ge, fără îndoială, în mod di
rect asupra eforturilor spre 
progres și civilizație, asupra 
condițiilor generale de viață ale 
omenirii. Totodată, ca constituie 
o primejdie permanentă la 
adresa păcii și securității in
ternaționale.

Iată de ce dezarmarea, 
dintre cele mai acute proble
me nerezolvate ale vieții inter
naționale, se impune cu deose
bire în centrul actualității. In 
acest dosar voluminos și vechi, 
anul 1970 înscrie un eveniment 
particular — Deceniul dezar
mării.

Ideea proclamării lui a fost 
determinată de disproporția 
care există in prezent intre vo
lumul și durata negocierilor 
privind dezarmarea, pe de o 
parte, și rezultatele obținute, pe 
de altă parte. Mai mult, așa 
cum- s-a văzut în ultimii zece 
ani, spirala înarmărilor a în
registrat ritmuri și proporții 
tot mai mari. In aceste circum
stanțe, se impune adoptarea 
unor măsuri radicale de înceta
re a cursei înarmărilor. între
prinderea unor acțiuni hotărîle 
în direcția dezarmării, în pri
mul rind a dezarmării nucleare, 
efectuarea unor pași concreți 
pentru diminuarea și elimina
rea, în cele din urmă, a peri
colului nuclear.

In geneza ideii Deceniului 
dezarmării distingem trei etape. 
La 3 aprilie 1969. delegația 
română la Comitetul pentru do

zarmare de la Geneva a avan
sat pentru prima oară ideea 
proclamării unui asemenea de
ceniu, arătind că „eforturile sta
telor tinzînd la realizarea unor 
pași efectivi pe calea dezarmă
rii ar trebui ordonate intr-un 
chip nou, menit să confere tra
tativelor perspectivă, continui
tate, consistență și eficacitate". 
In septembrie 1969, în introdu
cerea la raportul său anual asu
pra activității Organizației Na
țiunilor Unite, secretarul gene-*' 
ral al O.N.U., U Thant, a con-, 
sacrat un capitol substanțial 
dezarmării, propunind ca mem
brii acestui for internațional să!, 
proclame deceniul 1970—1980 J 
— Deceniu al dezarmării. Inj 
decembrie 1969, printr-o rezo
luție speciala. Adunarea Gene
rală a O.N.U. hotărăște să pro
clame Deceniul dezarmării. Re
zoluția adresa statelor membre 
ale O.N.U. chemarea „să Inten
sifice fără întîrziere eforturile 
lor pentru întreprinderea d4 
măsuri eficace privind Începe 
rea cursei înarmărilor*

Coroborat cu cel de-al doilea 
Deceniu al dezvoltării, Intîiul 
Deceniu al dezarmării vrea s3 
plaseze evoluția societății în ur- ' 
maiorii zece ani pe două coor
donate majore : securitate șl 
dezvoltare. In lumea de astăzi, 
cîștigâ tot mai mult teren con-

una
ra — Deva, magazinul cu ar
ticole electrice din Petroșani 
cunoaște o afluență sporită 
de cumpărători. In prima 
săptămînă de la redeschide
re, unitatea a realizat o des
facere de peste 100 000 lei. 
depășind cu 35 Ia sută vîn-

Sesiunea 
de iarnă 

la cursurile 
fără frecvență
Pentru completarea studii

lor generale și liceale, func
ționează și în acest an școlar, 
secțiile fără frecvență care 
vin în sprijinul angajeților 
din întreprinderi și unitățile 
economice. Examenele din 
sesiunea de iarnă încep in 
ziua de 4 ianuarie 1971, ore
le 16. pentru clasele V—VIII 
și se desfășoară la Școlile 
generale nr 1 Petroșani, nr. 
1 Aninoasa, nr. 4 Vulcan, 
nr. 3—4 Lupeni și liceul Uri
cani, iar pentru clasele 
IX—XI — Ja liceele din Pe
troșani și Lupeni.

Pentru 
iubitorii

Recent, în depozitele' 
I.C.R.M. Petroșani a intrat 
un produs nou, cu insistență 
solicitat de cumpărători, și 
anume combina „Traviata". 
conținînd picap și încăperi 
pentru magnetofon și discuri. 
Mult căutatul produs va pu
tea fi procurat în următoare
le zile de la unitățile 
amănuntul ale O.C.L. 
duse industriale.
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FEEREI

Devenite tradiționale în cadrul 
vacanței de iarnă. „Orășelele copii
lor" fascinează imaginația celor mici. 
Organizate în Uricani, Lupeni și 
Vulcan, Aninoasa, Petrila și Petro
șani, aceste terenuri. în care bas
mul se interferează cu realitatea 
imediată, sînt vizitate de sute de 
copii de toate virstele. Seara, cind 
luminile multicolore dau contururi 
fabuloase obiectelor cu care sînt 
populate „orășelele*, veselia și jo
curile înfierbîntate ale copiilor iau 
proporțiile unor feerii. Tonetele cu 
cărți și produse alimentare, per
sonaje din basme figurate pe pa
nouri. brazi falnici simbolizând 
prospețimea și vitalitatea, castele, 
turnuri, mori de vint și galerii, 
jocuri sportive și micro-spectacolc 
artistice — iată doar o parte din lu
mea imaginară a copiilor a căror 
fericire este plenară grație 
griji consecvente și părintești.

NALE v:i

Aurel ZAMFIRESCV

(Continuare in pag. a -l-a)
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Modernizat, după un pro
iect al Institutului de pro
iectări al județului Hunedoa-

HEBER Curente 
în arta plastică

Unitate 
model

realizată în perioada 
similară a anului trecut.

La sporul de vînzare obți
nut au contribuit măsurile 
luate de conducerea O.C.L. 
produse industriale Petroșani 
privind dotarea magazinu
lui cu un mobilier corespun
zător condițiilor de prezenta
re modernă a produselor.

Astăzi, la ora 19. în sal? 
de lectură a Casei de cultu
ră din Petroșani. artistul 
plastic Horea Pop, va 
despre „Fauvism" — c 
în arta primelor decern 
acestui secol. Tema 
parte din cursul rle ..Istorii' 
picturii" Universității

MmeruJ Lupeni poate da mai mult 
Micro-interviu telefonic : Vacanța activă a 
elevilor-sportivi
O competiție pasionantă: „Trofeul Straja
Mergem „iar“ la patinaj !...
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MINERUL LUPENI POATE DA MAI MULT

■ 
K

B

La începutul -ui. 
pionatului 197D—1971. 
Minerul Lupeni a por
nit la drum cu un lol 

valora?. 
?erle la

V-a a divi. iti O în 
caie activează. Lo’.m 
fusese purificat de c 
lemenle'e de «surpri

•are i-au provo 
us pen darea drep- 

oman «Zii 
propriul 

e 6 eta-

cal 
t’slui de a 
meciuri pe 
teren timp d< 
pe de campionat, fiind 
completat cu jucători 
ca Tonta. Râsâde.ann. 
P.albucan. Rănesc i. 
căror vai oare esle re 
cnnoscntă la nivelul 
echipelor în care mi 
•. iiv.it. După un de
maraj mai greu. Mi
nerul l.upeni n intrat 
în.. șut. ad’inînd 
puncte prețioase, 
ales în nar'Mele 
ținute pe teren 
priu din .. Câlan. 
teg și Petroșani

mni 
sus- 
Dro-
Ha- 

In

deplasare. însă, echipa 
a înregistrat rezultate 
■. - ■ : toaare, rapor
tate la vjoarca ci de 
ansamblu si la valoa
rea advers .r.'. r ci. De 
la o vreme a in -epnt 
să circule gluma că 
meciurile Minerului >r 
:rebui sâ dureze nu
mai 80 de minute și 
nu 90, deoarece fot
baliștii din Lupeni au 
pierdut mai multe 
întâlniri in depJasare 
după minutul 80. A- 

•■odește insu
ficienta condiție fizi
că. dovedește insufi
cienta pregu’ire lo an- 

•nente.
Minerul Lupeni a 

încheiat turul campio
natului pe locul IV in 
clasament. Un 'ce 
bun, dar nu pe mă
sura posibilităților o- 
chipei, a ambițiilor ei. 
a optimismului ferm 
al antrenorului Cornel 
Cărare.

Se aude, și e .ău
Loiul Minerul Lupeni înaintea unui antrenament. Jos, in mijloc. Alexandru Laszlo — 
unul dintre animatorii activității fotbalistice la Lupeni. Foto: S. POP

așa, că atmus- 
sînul echi- 
viciată de 
atitudini, câ 
de colegiali- 
sînt dintre 
bune, că în- 

unii 
neîn

țelegeri. suspiciuni. A- 
semenea manifestări 
nu fac altceva decît 
dezmembrează colec
tivele, le conduc la 
eșecuri.

Toate deficiențele ce 
și-au făcut loc in ca
drul echipei Minerul 
Lupeni trebuie anali
zate neîntîrziat și cu 
maximă răspundere, 
pentru ca returul 
campionatului să fie 
abordat cu mai mul
tă hotărîre și încre
dere în forțele pro
prii, pentru ca fina
lul campionatului s-o 
aibă în frunte pe

dacă-i 
fora din 
pei este 
anumite 
relațiile 
taie nu 
cele mai 
tre antrenor și 
jucători există

echipa minerilor 
Lupeni, care va 
bui mai mult susțim 
tâ atît de către 
ducerea minei, de că
tre toți suporterii lo
calnici. Terenul a 
fost regazonat, suspen
darea s-a consumat, 
așa că există depline 
condiții pentru ca Mi
nerul Lupeni să re
devină ceea ce a fost 
cîndva. Este ne-n'r 
însă o atmosferă co
legială, principială în
tre jucători. între ju
cători și antrenor, este 
necesar mai mult spri
jin din partea secției 
de fotbal a A. S. Mi
nerul Lupeni.

Noi credem în capa
citatea fotbaliștilor din 
Lupeni, în ambiția 
lor, în dorința lor de 
a realiza ceea ce și-au 
propus.

din 
tre- 
m- 

con-

3

6

G. DUMITRU

sportivi— Alo ! Școala 
Petroșani ?

— Da, noi.
— Cu tovarășul 

Eugen Bartha, am 
vorbim.

— Imediat. Tovarășu 
îector !...

director 
dori să

di-

— Bartha la telefon.
— Bună dimineața. _ Aici... 

(ce) care va semna rînduri- 
le de fată). Mi-am pregătit 
citeva întrebări de sezon re
feritoare la vacanța elevilor 
dv.. irășe director. Ne as
cultați ?

— Da. Și ' ă răspund cu 
plăcere.

sportivă pe care au îmbră
țișat-o cu mulți ani in urmă 
.și speră ca rezultatele pe 
care le vor obține elevii lor 
in competițiile din acest nou 
sezon compctițional de schi 
să fie cel puțin la fel de 
bune ca acelea obținute în 
sezonul trecut.

— Pentru că sînteți și an
trenorul echipei de handbal 
Jiul, v-am ruga să ne spu
neți ce fac în această pe
rioadă elevele dv. ?

— Mai au doar cîleva zile 
de vacanță. Eu am strigat 
deja primul catalog, au răs
puns cu toate, am discutat 
despre pregătirile pe care

I
I

A apărui nr. 13/1970 al revistei

PROBLEME ECONOMICE I
Din cuprins :

ANIVERSAREA SEMICENTENARULUI PARTIDULUI I 
COMUNIST ROMÂN
Dr. Gh. Siclovan — Modernizarea metodelor dc planificare. | 
I. Românu — Investițiile și efectele lor. [
I. Velican — Atribuțiile centralelor și condițiile exerci- ■ 

tării lor. |
A. Rizea — Valorificarea potențialului combinatelor in- ( 

țlustriale,
CREȘTERE ȘI EFICIENȚA ECONOMICA ;
l)r. Gh. P. Apostol — Legitate și eficiență. ț
Paraschiv Bașturca — Confruntări in legătură cu funcțio- I 

narea combinatelor industriale. j
INSTRUMENTAR MODERN DE CONDUCERE Șl 
PLANIFICARE ECONOMICA »
G. Lazarîdc — Extinderea folosirii normativelor în pla

nificare. |
Ion Negură — Premise ale unui sistem informațional mo- | 

dernizat în agricultură.
ONJUNCTURA ECONOMICA

Maria Bălu Cartas — Tendințele pieței mondiale a cerca- ’ 
lelor. I

EFICIENȚA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
Valorificarea creației tehnico-științifice românești — impe- I 

rativ al progresului economic și social (continuaiea | 
anchetei). .

CALCULATOARELE ÎN ECONOMIA NAȚIONALA
Din experiența introducerii prelucrării automate a datelor . 

la fabrica ..Dacia". t
REDUCEREA CHELTUIELILOR MATERIALE
Economisirea resurselor materiale — necesitate vitală a I 

ridicării calitative a activității dc producție (conți- ’ 
nuarea anchetei). [

CONSULTAȚII
I. I. Sapliier și E. V Topala — Prognoza economică — in- | 

strumenl de fundamentare științifică a planurilor, j
IHT1CA Șl BIBLIOGRAFIE

l)r. Roman Moldovan — Interdependența între cercetarea , 
științifică și activitatea economică. 1

Note bibliografice : ‘
DIN VIAȚA ȘTIINȚIFICA
Mircea I. Manolescu — După cinci ani de cercetare so- ’

ciologică prospectivă. [
Sesiunea științifică de la Iași consacrată problemelor efi- I 

cienței economice. j
Metode și tehnici de calcul economic in agricultură. [
înființarea comisiei de istorie a economiei și a gîndirii eco- c

nomice din cadrul Academici de Științe Sociale și Po- I 
litice. J

Micro-interviu telefonic

Vacanța activă
a elevilor sportivi

— Unde-și petrec va 
elcviî-sportivi ?

— In mai multe locuri. 50 
de schiori fond iști se află în 
tabăra de schi a Ministerului 
învățământului din masivul 
Paring. Ei se pregătesc cu 
ivnșliinciozitate sub suprave
gherea profesorilor Virginia 
Peterfi si Gunther Gedeon 
în vederea compel ițjî’or 
sportive din acest sezon care 
vor începe imediat după 1 
ianuarie. De asemenea. 15 
aileți din școala noastră se 
află în tabără la Călimănești. 
iar 12 gimnaști Lși petrec 
vacanța în mod activ în ta
bără la Predeal. Aș vrea să 
mai amintesc că valoroasa 
noastră schioară Gabriela 
Leib se află în tabăra națio
nală de junioare de la Pia
tra Arsă.

— Ge vești aveți de la e- 
levii plecați în tabere?

— Foarte bune. Schiorii 
din masivul Paring răspund 
cu multă conștiinciozitate la 
exigentelor celor doi profe
sori și roadele antrenamente
lor au început deja să se 

Și
lor au început deja să 
vadă. Virginia Peterfi 
Gunther Gedeon sînt. după 
cum se știe, doi profesori 
inimoși, pasionați de ramura

Sah

Ștefan 
Csavlovics — 
campionul 

I.M.P. pe 1970
Timp de mai multe sâplă- 

mim, la Institutul de mine din 
Petroșani s-au desfășurat în
trecerile pentru desemnarea ce
lui mai bun șahist al insti
tutului, care urma să ia parte 
la campionatele naționale uni
versitare care vor avea loc în 
luna ianuarie la Sinaia. In- 
t.-ecerile s-au desfășurat pe pa-
i. j grupe, fiecare grupă fiind 
alcătuită din cite 12 jucători. 
l>:n fiecare grupă s-au cali- 
■ cat primii 3 pentru întrece
rile finale. S-au consumat din 
n ,u partide deosebit de atrac- 
l.ve, de interesante, care au 
s.cs la iveală o serie de jucă- 
l . i talentați care, printr-o mai 
ni nuțioasă pregătire, ar putea 
deveni reprezentant i de nădej
de ai sportului miiTii din Va
lea Jiului.

întrecerile tinaie i au adus 
fată în față la masa cu pa
ir. inele albe și negre pe tine- 
î .i Ștefan Csavlovics și Nicolae 
1-j. Ambii s-au dovedit la fel 
d - bine pregătiți, astfel că in 
clasamentul final ei s-au si
tuat pe primul loc. Pentru de
se.. narea câștigătorului a fost 
ne esar un baraj de patru par
tide. Și de data aceasta s-a ju
cat ■ u multă dârzenie. s-au pus 
în joc toate cunoștințele teo- 
ici te și practice din partea 
<'■ doi combatanți, oferir.d
j. -'-n- roși lor spectatori partide 
deosebit de frumoase. In cele

in■ 
viuvks cu scorul de 3—1. de
venind astfel campionul Insti- 
tulului de mine pe anul 1970. 
Locul secund a rămas lui Ni
colae Popa. Pentru locul III 
s-au întrecut Constantin Vlă- 
d o ia nu. Mircea Ortelecan Ș> 
Ovidiu Crețu. A câștigat ,rug
bistul" Mircea Ortelecan.

Ștefan '’savlovics va repre
zenta Institutul de mine din 
!’<•'Tjșani la camp-■ na tele na- 

nu-irie de la Sinaia.
G. D

vom începe în plin inle .........—r- — *---
data de 4 ianuarie. Atunci 
vom da drumul la toate mo
toarele. astfel îneît reluarea 
campionatului să ne găseas
că bine pregătiți din 
toate punctele de vede
re. Este și normal să fim 
foarte pregătiți deoarece 
anul acesta se va organiza 
o mare competiție handba
listică în Petroșani prilejuită 
de aniversarea a 10 ani de 
cînd pentru prima dată o 
echipă feminină de handbal 
din orașul nostru a promo
vat în prima divizie a țării.

— Vă gândiți cumva să 
reeditați cu echipa dv. aceas
tă performanță în 1971 ?

— Am trecut de jumăta
tea campionatului și acest 
lucru nu mai este posibil în 
acest campionat. Poate In 
campionatul viitor...

— Deci elevii Școlii spor
tive Petroșani petrec o va
canță activă, pregătindu-sc 
pentru competițiile viitoare 
în care vor fi angrenați.

— Da. Și avem certitudi
nea că rezultatele sportivi
lor noștri. în primul rînd 
ale schiorilor, vor fi dintre 
cele mai bune.

Dumitru GIIEONEA

Cîștigătorii concursului 
internațional de pati
naj viteză de la Inzell

MUNCHEN 27 (Agerpres).
— Tn cadrul concursului in
ternațional de patinaj vite
za de la Tnzell. proba de 500 
m a revenit sportivului vest- 
german Erhard Keller, care 
a parcurs această distanlă 
în 39”9/10. La feminin, pe 
primul loc s-a clasat Paula 
Dufter (R. F. a Germaniei)
— 48”5/10. Olandeza Sonia 
Paans s-a clasat pe primul 
loc la 1 500 m cu rezultatul 
de 2'34"9’10. Proba mascu
lină a revenit compatriotu
lui său Jan Pasman în 
2’14"2/10. Zimmerman (R. F. 
a Germaniei) a obținut pri
mul loc la 3 000 m in 
4’35’9/10.

Foto : I. MUSTAȚĂ

1

Masivul Paring. Un scurf popas înainte de coborire

Mergem „iar“ la patinaj!
Elevii au luat vacanță de

10 zile. Iarna a venit însă 
mai de mult. Și, o dată cu 
ea, au venit zăpada, gheața 
— bucurii ale copiilor. De 
fapt, nu a venit gheața, ci 
gerul. Gheața trebuie confec
ționată. O așteaptă mii de 
copii din Valea Jiului, cu 
patinele pregătite să înscrie 
pe oglinzile lucii primele a- 
rabescuri. Dar părinții lor nu 
le oferă acest dar deși nc 
aflăm in luna cadourilor. De 
mulți ani la rind ne facem 
ecoul dorinței copiilor de a
11 se amenaja patinoare, dar 
mai marii sportului din mu
nicipiul nostru aud întotdea
una cu întârziere acest ecou 
de care nu prea se sinchi
sesc. Și sînt doar atîtea locuri 
pentru asemenea terenuri dc 
gheață. Cu siguranță că ar 
ajuta și copiii și părinți ai 
lor la amenajarea dc pati

Elevii din Lupeni, Vulcan 
și Uricani și-au disputat

„TROFEUL
Elevii sportivi aj liceelor din 

Lupeni, Vulcan și Uricani, ai 
Școlii profesionale Lupeni și ai

□Iilor generale nr. 2 și nr. 5 
iclasele IX—X) din Lupeni 
și-au dat înlîlnire simbătă du- 
pă-amiază în sala -Minerul" 
din Lupeni pentru a-și disputa 
întâietatea în competiția dotată 
cu .Trofeul Straja". S-au a- 
flat in întrecere handbalul, șa
hul și tenisul de masă.

Iată rezultatele tehnice înre
gistrate la handbal băieți : Școa
la generală nr. 2 — Liceul Lu
peni 12—15: Școala generală 
nr. 2 — Școala profesională
21—1B; Liceul Lupeni — Li
ceul Uricani 25—14; Liceul U- 
ricani — Școala generală nr. 2 
10—27; Școala profesională — 
Liceul Lupeni 16—19; Școala 
profesională — Liceul Uricani 
31—28. La fete : Școala generală 
nr. 5 — Liceul Vulcan 12—4; 
Liceul Lupeni — Liceul Vul
can 9—1; Liceul Lupeni —• 
Școala generală nr. 5 4—7. Jo
curile susținute au scos în e- 
vidență o serie de talente cum 
ar fi : Dorina Bojin și Viorica 
Costache (Liceul Vulcan), Ma
riana David și Nicolae Pițu (Li
ceul Lupeni), Maria Cernut și 

noare. dar trebuie să vină de 
undeva ideea, inițiativa. Se 
vede treaba însă că ideea, 
inițiativa au înghețat în niș
te capete, pentru că ele, to
tuși, există. Nu vom înșira

ÎNSEMNARE
și in acest decembrie locu
rile din fiecare localitate a 
municipiului unde se pot a- 
menaja patinoare. Se știe de 
atîția ani. Trebuie doar ca • 
cineva să mobilizeze pe alt
cineva, să efectueze un«|e 
mici pregătiri ale locurilor 
respective, să le ude bine 
și să comande meșterului 
Natură o porție de ger, ceea 
ce el ne oferă, de fapt, și 
fără să comandăm.

Felicitări celor de la Pre- 
parația Lupeni care au ame
najat, ca și în anii trecuți, un

STRAJA"
Maria Meszaros (Școala gene
rală nr .5), Nicolae Dudui, Vio
rel Șiling și Arpad Sipos (Școa
la profesională), Gheorghe Pre- 
secan (Liceul Uricani) și Fran
case Nicola (Școala generală 
nr. 2).

Spectatorii prezenți la festi
vitatea de premiere a echipe
lor cîștigătoare (echipa Liceu
lui Lupeni la băieți și echipa 
Școlii generale nr. 5 la fete) 
au aplaudat pe micii sportivi 
pentru evoluțiile lor bune și 
foarte bune, pentru dăruirea 
de care au dat dovadă. Elevul 
Nicolae Pițu a fost declarat 
.Cel mai bun portar", iar Vio
rel Șiling ..Cc) mai tehnic ju
cător".

Turneul de șah a dat loc la 
dispute pasionante, avînd in fi
nal pe următorii trei cîștigă- 
tori : Constantin Ghiorghiu (Li
ceul Uricani), Dumitru Grancea 
(Liceul Lupeni). Gheorghe Ni- 
chitelea (Liceul Uricani).

La tenis de masă primele trei 
locuri au fost ocupate de Pe
tru Jercan, Romică Sandu, am
bii de la Liceul Lupeni și 
Gheorghe Nichitelea.

lacob IMIANG,
Școala generală nr. 4 Lupeni

patinoar elegant și încăpă
tor, pe care se patinează și 
se joacă hochei. De mențio
nat că el este foarte bine 
întreținut.

Copiii, cu zburdălnicia ca
racteristică vârstei, vor să-a- 
lerge, să se joace afară, în 
aer liber. Majoritatea iubesc 
patinajul. Ii vedem cu pati
nele pe străzi, prin cartiere, 
pe trotuare, expunîndu-se pe
ricolelor de accidentare. Nu 
știm cu ce și-ar putea scuza 

.diriguitorii sportului din mu
nicipiul nostru, edilii locali

tăților noastre, conducerile 
'școlilor și profesorii de spori, 

pasivitatea față de această 
latură a mișcării sportive 
care este patinajul... In alți 
ani erau de toate, dar lipsea 
gerul. Acum e destul, brrr... 
De ce se... alunecă pe lingă 
nișLe obligații ?

G. DINU 

___________J

BASCHET
0- Duminică dimineața în 

sala Floreasca, în cadrul tur
neului campionatului republi
can masculin de baschet, 
Steaua a învins cu greu : 
68—63 pe Politehnica Bucu
rești. Politehnica Galați a 
dispus cu 86—82 de Politeh
nica Brașov.

ULTIMELE ȘTIRI
HAGA 28 (Agerpres). — 

In prima zi a turneului in
ternațional masculin de hand
bal de la Utrecht (Olanda), 
selecționata Franței a învins 
cu scorul de 18—15 (10—8)
formația Finlandei. Intr-un 
alt joc,’ reprezentativa Olan
dei a dispus cu 23—15 (9—7) 
de echipa Austriei.

LYON 27 (Agerpres). — 
Numeroși spectatori au ur
mărit la I-yon meciul pentru 
titlul european de box la 
cat ușoară dintre francezul 
Rene Roque și italianul Ro
mano Fanali. După 15 re
prize animate, juriul l-a pro
clamat învingător la puncte 
pe Roque, care și-a păstrat 
astfel centura.

PRAGA 28 (Agerpres). — 
La Prcșov au început între
cerile grupei A a campiona
telor europene de hochei pe 
gheață rezervate juniorilor. 
Principalele favorite ale 
competiției au obținut victo
rii scontate: echipa Ceho
slovaciei â învins cu scorul

Handbalul 
românesc în 
anul sportiv 

1970
Sublinierile redacției 
sportive a agenției 
France Presse

PARIS 28 (Agerpres). — 
Comcntind anul sportiv 1970, 
redacția sportivă a agenției 
France Presse din Paris sub
liniază că handbalul mondial 
a permis României să se a- 
firme din nou și să cucereas
că la 8 martie titlul suprem, 
pentru a (reia oară. In co
mentariu se arată că în fi
nală. împotriva echipei R.D. 
Germane, românii, la capătul 
unui meci excepțional, au 
oferit faze entuziaste. Comen
tatorul subliniază, de aseme
nea, jocul magistral prestat 
de Gruia în această memo
rabilă partidă.

$• Duminică în sala Flo
reasca în cadrul turneului 
final al campionatului națio
nal de baschet masculin, Ra
pid a învins cu scorul de 
80—77 formația Universitatea 
Timișoara.

(Agerpres) |

de 19—3 (7—1, 4—0, 8—2) 
selecționata Norvegiei, iar re
prezentativa U.R.S.S. a dis
pus cu 12—0 (7—0, 3—0, 2—0) 
de formația R. F. a Germa
niei.

MOSCOVA 28 (Agerpres). 
— Cu prilejul unui concurs 
de haltere desfășwat la Tar
tu (R.S.S. Estonă), cunoscu
tul campion sovietic Jan 
Taits a stabilit un nou re
cord mondial la categoria 
grea (stilul „împins") cu per
formanța de 201 kg. Vechiul 
record era de 200,500 kg și 
aparținea aceluiași sportiv.

ZORICH 28 (Agerpres). — 
In cadrul „Cupei Spengler" 
la hochei pe gheață, la Da
vos s-au disputat două întil- 
niri. Echipa cehoslovacă 
Dukla Jihlava a întrecut cu 
scorul de 7—1 (2—0. 5—0,
0—1) formația vest-germană 
H. G. Dusseldorf. In cel de-al 
doilea meci, S.K.A. Leningrad 
a învins cu scorul : 14—1
(3—1. 6—0, 5—0) echipa H. C 
Davos.

Departamentul 
căilor ferate

Cum vom călători în perioa
da sărbătorilor de iarnă _ — 
iată întrebarea foarte des îniîl- 
nită in aceste zile, lîăspunsul 
îl dă Departamentul Căilor Fe
rate, prin măsurile luate în 
această privință. Preocupările 
pentru satisfacerea cît mai 
completă a cererilor de tran
sport și asigurarea unor con
diții bune dc călătorie s-au ma- 
li-ria'izaV in punerea in circu
lație a unor trenuri suplimen
tare și introducerea de noi 
vagoane la garniturile trenu
rilor de călători pînă la atin
gerea tonajului maxim.

In zilele de 30 și 31 decem
brie 1970, precum .și pe 2 și 3 
ianuarie 1971, va fi sporită 
capacitatea trenurilor de călă
tori. Totodată, se anunță că a- 
gențiile de voiaj vor fi închise 
in zilele de 1 și 2 ianuarie, iar 
in ziua de 3 ianuarie ele vor 
funcționa intre orele 7 și 20.

(Agerpres)

Preparația Lupeni.
Funicularul de șist

Foto : N. GHENA

In Editura politică a apărui:

Calendarul de perete 1971
In aceste zile Editura politică oferă cititorilor 

săi Calendarul de perete pe 1971, într-o pre
zentare grafică superioară și cu un conținut 
deosebit de bogat și variat.

Prin materialele alese, referitoare la diferite 
domenii ale științei, artelor plastice, literaturii, 
muzicii, istoriei naționale și universale, la obi
ceiuri și tradiții, la unicate din geografia lumii, 
prin paginile dis' 'riîve sau prin diferitele sfa
turi, acest Calend-'1' este deosebit de interesant 
și atractiv pentru un mare număr de cititori.

Cereți librarului dv. Calendarul de perete pe 
1971 apărut în Editura politică.

NICOLAE CEAUȘESCU
Expunere cu privire la îm

bunătățirea organizării, pla
nificării și conducerii agricul
turii. Ședința de lucru de 
la C.C. al P.C.R., 23 noiem
brie 1970 (in limbile româ
nă, maghiară, germană, sîrbă). 
NICOLAE CEAUȘESCU

Expunere la ședința Comi
tetului Executiv a! C.C. al 
P.C.R. și a guvernului, 25 
noiembrie 1970 (in limbile 
română, maghiară, germană).

U.T.C. — organizația revo
luționară a tineretului din 
România.

Organizații de masă legale 
si ilegale create, conduse sau 
influențate de P.C.R. 1921— 
1944 vol. I.
Lucrețiu Pătrășcanu

Sub trei dictaturi. 
Augustul Dcac

Engels și România.

APĂRUTE 
IN 

EDU URA 
POLITICĂ

Mihu Achitn
Sociologia americană a gru

purilor mici.
Sociologia și practica so

cială.
Scientica sau știința des

pre știință (Contribuții la 
teoria și practica organizării 
cercetării științifice).

Comitetul comunal de par
tid.
Fr. Engels

Ludwig Feuerbach și sfârși
tul filozofiei clasice germane. 
Ed. a V-a.
FT. Engels

Rolul muncii in procesul 
transformării maimuței în 
om. Ed. a IV-a.
Per Hansson

Riscînd mai mult decit 
viața (traducere din limba 
norvegiană).
Christian Bernadac

Medicii blestemați. (Tradu
cere din limba franceză). 
(Experiențele medicale pe 
oameni în lagărele de con
centrare).
Walter Lord

Pearl Harbour 'Traducere 
H’’n limba engleză).
L. Althusser

Citindu-1 pe M îrx. (Trade 
cere din limba franceză) 
(Colecția ..Idei contempora
ne").
K. S. Allmayer (Austria)

33 de principii de condu 
cere a întreprinderii (mc 
mento-ul directorului).
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Steaqu/ roșu

o înaltă cîiâcnțâ
(Urmare din pag. 1)

n.-.hâ' ilevoiului activității în 
j es active.

lată de ce, principala con
diție care se pune pentru îm
bunătățirea calității și eficien
tei învățămîntului ideologic este 
lupta împotriva formalismului, 
n superficialității, a mersului

i gol". Important este nu 
cigar, zarea unui anumit număr 
de cercuri pentru ca să se 
poată neapărat spune cfi s-au 
organizat atitea cercuri și 
cursuri cu atîția cursanți. ca 
tinerea învățămîntului o dată 
pe lună numai ca să se poată 
smine ă s-a ținut cu rcgula- 
) important este să se des
fășoare realmente o muncă de 
instruire, de educare, de in
formare si mai ales de convin
gere pentru a face pe oameni să 
cunoască 
politicii 
oamenii 
pendent
stările de lucruri 
lor de activitate, 
leze singuri în 
mai optime soluții pentru re
zolvarea sarcinilor ce le revin, 
să-i determinăm să devină fac
tori dinamici, activi in înfăptui
rea politicii partidului.

Obiectivele principale pc ca
re trebuie să le vizeze în acest 
an conținutul învățămîntului 
ideologic sînt indicate în hotâ- 
vîrca secretariatului C.C. al 
P.C.R. ca~e prevede că in a- 
nul 1970—1971 in centrul invă- 
(ămintului de partid, al mun
cii ideologice in ansamblu, se 
află în continuare problemele 
esențiale ale dezvoltării econo
mice, culturale și social-politice 
a societății noastre în
actuală, studiul aprofundat 
hotărîrilor și documentelor 
partid, al legilor adoptate 
Marea Adunare Națională,

și să înțeleagă sensul 
partidului, să ajutăm 
să interpreteze inde- 
faptele. evenimentele, 

din domeniul 
să se orien- 

găsirea celor

etapa 
al 
de 
de 

a
măsurilor ce se stabilesc pen
tru perfedionarea activității in 
Io-'** compartimentele 
riale

Tinînd seama de ! 
Văij Jiului, de gradul < 
de industrializare, în 
atenției învățămîntului de par
tid din municipiul nostru vor 
trebui să stea problemele con
strucției economice, cunoașterea 
sarcinilor stabilite de partid 
privind dezvoltarea industriei 
carbonifere și a altor ramuri 
n’e economiei din municipiu, 
programul de investiții pc ur
mătorii ani. activitatea econo- 
nveo-financiară. comerțul etc., 
căile optime de realizare a a- 
cestor sarcini. Cadrul necesar 
pentru studierea acestor pro
bleme s-a asigurat prin crea
scă unui număr corespunzător 
de cercuri și cursuri cum sînt 
cele de .Știința conducerii so
cietății socialiste*. „Știința con
ducerii întreprinderilor socialis
te*, școlile uzinale, secțiile de 
economie ale universității se
rale de marxism-leninism care 
coresound necesităților reale ale 
municipiului. Scopul acestor 
cercuri și cursuri este însuși
rea teoriei mărxist-leniniște in 
domeniul economiei, clarifica
rea teoretică a acestor proble
me. De aici nu trebuie să se 
înțeleagă însă că studierea la
turii teoretice a problemelor 
economice, a principiilor politi
cii economice a partidului s-ar 
‘imita la repetarea stereotipă, 
Li învățarea ..pe dinafară", la

vieții so-

specificul 
ei ridicat 

l centrul

memorarea mecanică . unor 
texte din opere, a unor teze 
sau a unor cifre din documen
tele partidului. Dimpotrivă. în 
.cecurile și cursurile învăță- 
mintului ideologic participanții 
trebuie ajutați ca. pornind de 
la tezele fundamentale, de la 
ideile care stau la baza docu
mentelor partidului, să reflecte 
asupra 
gîndească mai 
concret, mai aprofundat. Teo
ria, să fie deci, călăuză in ac
tivitatea practică.

Adunările și conferințele pen- 
:.-.i dări de seamă și alegeri ca- 
ie au avut loc in organizațiile 
de partid au scos pe primul 
p'.ai o multitudine de proble
me legate de creșterea eficien
tei economice demonstrind că 
in multe colective nu sînt su
ficient lămurite căile concrete 
care duc la obținerea unei e- 
ficiențe sporite în fiecare uni
tate. In actualul stadiu ol dez
voltării industriei extractive din 
Valea Jiului o deosebită impor
tanță are dezbaterea și cla
rificarea problemelor privind 
organizarea și conducerea ști
ințifică a activității economice, 
extinderea mecanizării comple
xe și automatizării, asigurarea 
condițiilor pentru trecerea la 
programul de lucru pentru mi
neri de 6 ore. asigurarea creș
terii în continuare a producti
vității muncii, reducerii chel
tuielilor materiale ș. a.

întregul nostru popor se pre
gătește în această perioadă să 
întîmpîne sărbătorirea împlini
rii unei jumătăți de veac de 
la crearea Parlidului Comunist 
Român. Invățămintul de partid 
este chemat să 
cunoașterea mai 
rîosului trecut de 
tidului, a rolului 
marile victorii obținute de 
porul român in edificarea 
cialismului.

Sarcinile 
dezvoltare 
impune ca 
cursurile de partid 
plice mai aprofundat politica 
externă a partidului 
tului nostru, principiile funda
mentale ce stau la baza ei. să 
se acorde o mai marc atenție 
educării socialiste a maselor 
largi ale poporului, dezvoltării 
concepției științifice materialis
te despre natură și societate, 
combaterii prejudecăților misti
co, cultivării patriotismului so
cialist și internaționalismului 
proletar.

Factorul hotăritor al ridică
rii nivelului și creșterii eficien
tei învățămîntului ideologic este 
îmbunătățirea conducerii și în
drumării, controlul permanent 
din partea 
t:d. Intr-o 
modului în 
activitatea 
rile de 
Comîte’ubii 
tid. apreciind că organele și or
ganizațiile de partid și-au 
îmbunătățit preocuparea în a- 
ceastă direct ie a subliniat ne
cesitatea intensificării și îm
bunătățirii controlului și îndru
mării învățămîntului de partid, 
antrenîndu-se în mai mare mă
sură membrii comisiilor de pro
pagandă. ai comitetelor de par
t'd și birourilor organizațiilor 
de bază pentru a se efectua 
un 
într-un număr cit mai mare de

cestor probleme, să 
departe, mai

contribuie la 
largă a glo- 
luptă al par- 
său în țoale

po- 
so-

deactualei etape
a societății noastre 
prin cercurile 

să
Și

se ex-

și sta

organelor de par- 
recentă analiză a 
care iși desfășoară 

cercurile și cursu- 
partid. secretariatul 

municipal de nur

con'rol permanent, concret

Cinci sugestii
1. O viață interesantă. — In- 

tilnire cu anumiți oameni a 
căror viață este pildă de mo
destie, perseverență, hărnicie, 
dăruire socială, umanism și 
optimism : mineri, ingineri, 
activiști, oameni simpli, fe
mei casnice, medici, construc
tori care iși povestesc viața. 
Un ghid viu, convingător pen
tru alegeri a idealului de 
viață, a viitoarei profesiuni.

2. Colocviile felelor. — Du
pă modelul rubricii din re
vista „Cutezătorii" — întil- 
n'-ri periodice ale felelor din 
clasele mai mari pentru dis
cuții interesante, practice, u- 
tile despre preocupările lor, 
despre îmbrăcăminte și tre
burile casnice, despre unele 
relații și semne de întrebare 
cm e in. ep să apară la 
tă vîrstă. Invitatele de 
re ale colocviilor — 
soare, m.ime, medici.

aceas- 
onoa- 
profe-

munca cu pro- 
există încă multe 

printre care cea mai 
participarea nccores- 

la pregătire. Din

cercuri și cursuri. In acest sens 
este necesar să se acorde mai 
multă atent ie pregătirii anali
zelor periodice asupra di sfășu- 
rării învățămîntului de u'id 
caro au loc in comitetele ie 
partid orășenești, din întreprin
deri și instituții precum și in 
birourile organizațiilor de ba
ză. O latură esențială în con
ducerea învățămîntului de par
tid este asigurarea pregătirii 
temeinice a propagandiștilor. 
Se știe că in ultimă instanță 
conținutul, calitatea, eficiența 
învățămîntului, nivelul de pre
dare și gradul de însușire a 
cunoștințelor depind de pregă
tirea politică și pedagogică de 
conștiinciozitatea și responsabi
litatea propagandistului, care se 
înscrie astfel ca o figură cen
trală in invățămintul ideologie. 
Din păcate, în 
paeandiștii 
deficiențe, 
acută este 
punz.ătoare
constatările făcute frecvent re
zultă că tocmai acolo unde e- 
xislă fisuri in pregătirea pro- 
pa-jandistului se practică me
tode bucheriste, activitatea în 
cerc se rezumă la simpla ci
tire a unui text sau la un 
număr de întrebări stereotiue 
care, departe de a face învă- 
lămintul interesant, atractiv, de 
a-1 transforma într-un mijloc 
de asimilare a cunoștințelor și 
de stimulare a gînd'rii crea
toare îl sărăcesc și îl lipsesc 
de eficientă.

Pentru a crea un plus de 
garanție in asigurarea unei cit 
mai temeinice pregătiri 
pa“nndiștilor. 
miletului 
a stabilit ca 
tăr-le care se 
cosi seor> să 
ai organelor 
pînd cu membrii 
municipal de partid nrecnm și 
alte cadre cu munci de răspun
dere care vor prezenta în fața 
propagandiștilor scurte infor
mări asupra problemelor con
crete din economia municipiu
lui. din întreprinderi și insti
tui ii. îmbunătățirea conținutu
lui și ef’cienței învățămîntului 
de partid necesită din partea 
propagandiștilor o preocupare 
pătrunsă de răspundere pentru 
a-și împrospăta în permanentă 
cunoștințele politice și ideolo
gice, pentru folosirea unor me
tode adecvate care să trezeas
că interesul cursanților și să 
facă mai accesibilă însușirea 
cunoștințelor. Experiența a do
vedit câ metoda răspunsuri
lor la întrebări elimină în ma
re măsură formalismul, confor
mismul, șablonismul. De ase
menea, folosiîva mai largă a 
schimburilor 
lerile, dau o 
ajută la o 
a materiei.

Depunînd 
sigurarca 
bogat, unei calități mai înalte, 
unei eficacități sporite învă- 
țămintului ideologic, organizații
le de partid vor imprima un 
plus de eficiență întregii lor 
activități — mijloc hotăritor în 
ir făptuirea sarcinilor ce 
vin în noul cincinal, 
transpunerea în viață a 
țelor obiective stabilite 
de-a) X-lea Congres al 
dului.

a pro- 
secrelariatul Co- 

municioal de partid 
la toate manifes- 
_organizează in a- 
participe membri 
de partid. înce- 

Cnmitotului

de păreri, dezba- 
nolă mai atractivă, 
mai bună însușire

eforturi pentru a- 
unui conținut mai

pentru o activitate pionierească
3. Vești din cele cinci con

tinente. — Jurnal periodic, 
întocmit in funcție de pa
siuni, interese, preocupări, in 
fiecare săptămină de către 
alți pionieri din detașament. 
Evenimente politice, curiozi
tăți, știri, evenimente cultu
rale, din domeniu) științelor. 
Un jurnal de actualitate vor
bit și ilustrat. Dezvoltă in
teresul și necesitatea de in
formare, lărgește orizontul 
de cunoaștere, de cultură.

4. Băieții despre fete — fe
tele despre băieți. — O dis
cuție deschisă sinceră, lipsi
tă de ..mici răutăți", un fel 
de joc al adevărului aștep
tat Și acceptat mai ales pen
tru virsta de 12—l-t ani. Iși 
vor spune cu acest prilej, 
cunoscindu-sc bine după ati- 
ția ani de cînd sînt colegi, 
multe adevăruri, sfaturi care 
vor prinde bine.

o poate lansa 
unității pentru 

școlar. Deta- 
s-a dovedit a 

mai vesel,

5. „Detașamentul vesel" sau 
„Campionii veseliei*. — O ac
țiune pe care 
comandantul 
un întreg an 
șamentul care 
fi cd
pus. optimist în activitatea 
de fiecare zi dar și în 
creații, la serbări 
reuniun 
luri și 
primi 
școlar 
vesel “ 
seliei" 
bilă. Se 
menea detașamente nu-și gă
sesc loc supărăcioșii, bosum- 
flații, mofturoșii.

re
ia serbări școlare, 

ii pionierești, carnava- 
focuri de tabără, va 
la sfîrșitul anului 
titlul „Detașamentul 
sau „Campionii vc- 
și o cupă transmisi- 

ințelege că in ase-

Prof. Gligor IIAȘA,
Președintele Consiliului 
județean Hunedoara al 
Organizației pionierilor

inlrecerea cu „arogantul

pult 
din 
toc- 

pe

in toarce, 
care, după

noapte. 
Specta-

face ?
el iși vede 
spulbera- 
in i/ol a re,

ț 
unor copii

Ing. Otto ABRAHAM 
director economic comercial al 
Centralei cărbunelui Petroșani

demon- 
mu/ica- 

centrului auditiv

exprimat 
inspirații 

o

in 
ca
de 

mai
Beethoven s-a hotă-

„Văpăi,
nu sentimentalisme"

Este
„Caraghioși ! Muzica 

nu 
Cine poate 

atit

$
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18,00

2::,oo

pentru

bine dis-

i

realizeze

22,35
22,-15

le re- 
pentru 
măre- 

de cel 
parti-

18,30 
19.00 
Jejul

ab- 
în 

lui.

sale 
de 
3. 

sub 
ne-

cost se cifrează la 210 000 
iar beneficiile la 60 000 
întreprinderea e cxecu- 
in acest an Ia unitățile

de 
Un 
a-

prevă- 
inarfă

cincinalului 
prevederile 

pe anul 
colectivului

fost greu ?
întrebarea

altă 
e 

face 
mai

termina, peste 
institutul, voi 

in mină, la 
vreau să fac

la 500 000 lei, iar 
de apartamente 

peste prevederi sc 
22.

Ne... îndrumătoarele în sală..

Cu sarcinile
de plan îndeplinite 
înainte de termen
Colectivul I.G.L. Petroșani

5

Ieri ne-a parvenit la re
dacție vestea că muncitorii, 
inginerii și tehnicienii aces
tui colectiv, sub îndrumarea 
organizației de partid, au în
deplinit cu trei zile mai de
vreme sarcinile 
ce se încheie și 
planului de stat 
1970. Realizările
din anii cincinalului la pro
ducția globală întrec cu 2,618 
milioane Iei nivelul 

iar la producția

cu 8,24 milioane. In 
indicatorul realizat depășește 
sarcinile cu 1 la sută la pro
ducția globală, economiile 
realizate de colectivul între
prinderii peste plan la prețul 
de 
lei. 
Iei. 
tat 
economice și instituțiile de pe 
raza municipiului lucrări în 
valoare de 4 497 (100 lei, iar 
pentru populație de 1 380 000 
lei.

nămeți pc Valea Slătinioarei

Deschiderea emisiunii. 
Ateneu — emisiune de 
actualitate muzicală.
Vacanța... continuă !
Concert festiv cu pri- 
împlinirii a 150 de .mi 
de la înființarea pi i- 
melor fanfare din Ro
mania. Transmisiune 
directă de la Sala P i-

latului. In pauză : 
lejurnalul de seară. 

20,50 Premieră de teatru TV.
„Febre" de Horia Lo
vi nescu.

22,05 Prim plan : Eroul Mun-
Ștefancii Socialiste

Trip.șa.
Telejurnalul de
Canzonissima : 
rol de varietăți.
Închiderea emisiunii.

(filme.
PETROȘANI — 7 Noiembrie : 

Hei. tu (28—30 decembrie); 
1 ONEA — Minerul : Marele 
semn albastru (28—30 decem
brie); VULCAN : Testamentul 
dr. Mabuse (28—30 decembrie); 
LUPENI — Cultural : Patricia 
și muzica (27—29 decembrie): 
Muncitoresc : Nu fi trist (29—30 
decembrie): BARBATENI : Fuga 
buicstrașului (29—30 decembrie): 
PAROȘENT : Marele semn al
bastru (30—31 decembrie).

Constructorii șantierului 3 Vulcan
Printr-o scrisoare expedia

tă pe adresa ziarului de că
tre Consiliul popular al ora
șului Vulcan, sîntem infor
mați că și harnicii construc
tori ce dau acestei vechi lo
calități miniere înfățișarea 
modernă, demnă de epoca so
cialismului, au raportat în
deplinirea înainte de termen 
a sarcinilor cincinalului 1966- 
1970 și totodată a planului 
pe anul de față. Producția

realizată pe șantier suplimen
tar sarcinilor din acest an se 
cifrează 
numărul 
predate 
ridică la

In anii cincinalului ce se 
încheie constructorii de obiec
tive social-culturale au con
struit la Vulcan 1 992 apar
tamente depășind cu 145 de 
apartamente planul fizic și 
cu 2.6 milioane lei planul 
valoric.

La fiecare magazin cu au
toservire, sini citeva lucră
toare — fete tinere, in spe
cial eleve sau absolvente ale 
școlii comerciale — care au 
rolul de a îndruma clienții, 
a-i conduce către rafturile 
cu mărfurile care-i interesea
ză, a le recomanda sorti
mentele noi, cu calități și în
sușiri încă necunoscute de 
cumpărători.

Cîtc din aceste fele, co
merciante, se achită de rolul 
ce-) au în magazinele cu 
autoservire ? Le vezi cum

stau admirînd forfota clien- 
ților de la un raft la altul 
in căutarea obiectelor dorite. 
Ori adunate 2—3 și sporo- 
văind însuflețite despre vreun 
film, ori... căscînd plictisite, 
așteptînd să treacă orele !

Ce ajutor dau ele in acest 
fel conducerii magazinului ? 
Dar conducerea magazinului, 
lor ? De ce nu este folosită 
această adevărată rezervă 
internă a comerțului pentru 
îmbunătățirea continuă a de
servirii populației ?

fl’e uratele materialelor publicate

„încălzirea centrală 
și temperatura ei internă"

In urma publicării recentu
lui serial de articole intitu
lat „încălzirea centrală și tem
peratura ei internă", în care 
erau analizate deficiențele pri
vind exploatarea eficientă a 
centralelor termice ce deservesc 
încălzirea locuințelor in blocuri 
din orașul și municipiu) nos
tru, între care și faptul că — 
în ciuda posibilităților — l.G.L. 
Petroșani nu reușește să reducă 
cqstul încălzirii centrale la un 
nivel mai acceptabil 
locatarii în cauză, la redacție 
ne-au sosit răspunsuri de la 
foi urile vizate. Din partea Cen
tralei cărbunelui, pe marginea 
articolelor din serial, publicate 
în numerele 6 537, 6 538 și 6 539 
ale ziarului „Steagul roșu* am 
primit următorul răspuns :

„Ca și pînă acum, sortul de 
cărbune ce se livrează pentru 
toți beneficiarii amintiți in ar
ticol, respectiv I. 
tibilul, alocații, 
trale, este 
prepara ț ia 
granulație 
respunde 
Caracteristicile calitative 
produsului se urmăresc zilnic, 
prin analize de laborator. Men
ționăm aici, că, luarea și for
marea probelor se execută cu 
respectarea STAS-uhr 1 375/57.

Referindu-ne la perioada a- 
prilie — octombrie 1970. vom 
arăta că rezultatele analizelor 
de laborator confirmă valori ale 
puterii calorice cuprinse între 
5 590 și .3 690 kcal'kg. in i mp 
ce STAS-ul prevede 5 250—5 5.50 
laal'kg, iar granulația sui) 10 
mm admisă de STAS este 20 
la sută, in timp ce cărbunele 
livrat a avut 9,3—14,7 la sută.

Pentru a se realiza o cît mai 
bună uniformizare a granula- 
ției, C.C.P. a asigurat încărca
rea tuturor camioanelor cu ex
cavatorul, care ia cărbunele la 
rind așa cum s-a descărcat din

R. Combus- 
încălziri cen- 

huila spălată de la 
Petrila care are o 

de 10—80 mm și co- 
STAS-Ului 299'60. 

ale

vagon. Pen ti u transportul
Cărbunelui de la depozi
tul de alocații, sc folo
sesc aceleași camioane. La a- 
cestea s-au făcut cîntăriri de 
probă. încărcarea făcîndu-se cu 
excavatorul, se practică același 
număr de cupe la aceeași ma
șină. In acest fel greutatea în
cărcată in camion este (sen
sibil) aceeași de fiecare dată.

Problema ridicată in articole 
înțelegem s-o tratăm cu toată 
seriozitatea, motiv pentru care 
vă asigurăm și pentru viitor 
de concursul nostru într-un ca
dru legal, în scopul reglemen
tării acestui deziderat.

La cele ce s-au scris pînă 
acum, am adăuga doar că, a- 
vind în vedere construcția și 
exploatarea nu lipsită de ca
rențe a cazanelor microcentra- 
lclor, precum și faptul că nu 
se 
ți re 
granulaț iei 
nevoilor s 
giătarelor 
avantajele 
li za rea de 
granulaț ie 
mai scăzute), sînt net superioa
re și opinăm pentru acest din 
urmă mod de rezolvare, și nu 
pentru proliferarea microccntra- 
lelor. Pentru aceasta poate nu 
atît de curaj este nevoie, cit 
de responsabilitate, de dorința 
unei mari împliniri în folosul 
tuturor oamenilor muncii care 
trăiesc și vor trăi, care mun
cesc și vor munci pe aceste 
meleaguri. Atunci și splendo
rile turistice ale Văii Jiului vor 
putea fi cu adevărat izvoare 
de satisfacții mai mari și de 
bogății, alături de cele incomen
surabile ale subsolului. spre 
folosul și satisfacția tuturor*.

poate garanta o imbunătă- 
radicală și de durată a 

i cărbunelui, potrivit 
specifice construcției 

cazonelor existente, 
termoficării (cu uti- 
cărbune inferior, de 
mică, costuri mult

Satisfacția împlinirii omului!
(Urmare din pag. 1'

cînd sînt la mină, ii 
)• Petrii 1. n-am avut 
a ;ă pro? tipare decît 
-ă parcurg treptele 
spre realizarea telului 
propus. Și. după multe 
/ile și nopți de mun- 
ă. pot să spun că în 

ultimii cinci ani am 
început să culeg roa
dele i am devenit mi
ner, am fost numit 
șef de brigadă. am 
luat bacalaureatul și 
am reușit la admite
rea în institui.

Să întrerupem dia
logul <' 
te va 
vîrsta 
1 inert!
Petrila 
muncilor 
t’a lucra, 
i:'-a.
na.

și să facem 
precizări, 
de 18 ani 

I venit la n 
î se

cî- 
T.a 
un 

Tiina 
angajează 

necaiiti< at. 
se va ca'i- 

va cunoaște m - 
cu greutățile ei.

va cunoaște oamenii 
minei cu sufletul lor. 
Ajunge să cunoască să 
înțeleagă un fapt, 
deși elemental-, indis
pensabil pentru afir
marea fiecărui indi
vid : că respectul, o- 
inenia, stima semeni
lor se cuceresc prin 
munca, prin respectul 
față de cei din |n>-, 
față de strădaniile lor 
Vasile Ion se califică, 
devine miner. Se în
scrie la liceu și înva
ță la cursurile 
frecvență. Tși 
calaureatul și 
student. După 
de mumă 
cursurile și asistă 
amfiteatre, 
luare, la 
profesorilor. De 
multi ani. nopțile 
le transformă în 
s-a deprins să mînu-

tura 
ia ba- 
devim 

orele 
iși ia 

în 
în labor i 
prelegerile 

mai 
si 

zi :

iască la fel de abil ri
gla de calcul, stiloul 
sau echerul ca și cio
canul de abataj.

L-am întrebat daca 
nu i-a fost greu, dacă 
n-ar fi preferat o 
muncă mai ușoară, 
mai... la un birou 
undeva.

— Greu ? Mi-a fost. 
Și posibilitate de a 
schimba abatajul cu 
un loc de muncă unde 
nu se cere efort 
sebil aș fi găsit, 
vă spun sincer i 
cit am învățat 
mult, cu atit am 
truns mai adine
nele mineritului m-am 
simțit și mai atras, 
și mai legat de mină. 
Mai mult : conduc o 
brigadă. Oamenii mc. 
încrederea și stima 
lor mă fac să țin mai 
mult la meseria meu

deo-
Dar 

cu 
mai

l.i mină. Și încă ceva. 
Unii vorbesc în ter- 

pciorativi de 
de miner. Ji 
Dar părerea 

alta ; de fapt

meni 
munca 
detest, 
mea e 
identică cu cea a mi
nerilor bătrîni 
m-au crescut și 
mine : „Mina nu 
nu admite în 
ei pe cei leneși 
porniți doar pe 
tuială*. ' 
devotat 
lor mei 
dru de

Oricine e de 
că a fi miner, 
prezent zi de zi, înar
mat cu ciocanul de 
abataj, în fața fron
tului de cărbune și-n 
același timp a petrece 
ore in șir în amfi
teatre sau într-o în
căpere aplecat asupra 
cursurilor sau schițe-

care
pe 

iartă, 
sinul

i și 
căpă- 

\șa că rămm 
minei, i 
și sînt 
meseria

ortaci- 
mîn- 

i mea.
acord 
a fi

lor și să răspunzi la 
ambele solicitări cu 
cinste, nu e o între
prindere tocmai facilă, 
fără momente de ten
siune, de răscruce. 
Mai ales câ brigada 
minerului \'asile ’un 
se bucură de un bun 
renume la sectorul 1 
al Petrilei, iar stu
dentul brigadier e 
stimat de profesorii și 
colegii lui pentru re
zultatele obținute în 
cei 4 ani de studen
ție.

Da. Momente 
răscruce există, 
caz în primăvara
cestui an : sesiunea de 
examene a coincis cu 
mutarea brigăzii 
într-un nou loc 
muncă, pe stratul 
Abatajul înainta 
un tavan fragi),
rambleiat. Presiunea,

necunoașterea stratu
lui au pus oamenii 
brigăzii in fața multor 
dificultăți. Dar acestea 
nu au ținut mult. Stu
dentul brigadier, după 
o săptămină de 
sență. a revenit 
mijlocul ortacilor 
și-.i luat și examene
le și și-a ajutat și 
ortacii să biruie greu
tățile, să-și 
sarcinile.

— Dacă a
— repetă 
tînărul miner. Da 
fost ; a fost și 
dată. Dai-, omul 
creat pentru a 
pentru a lupta și 
ales pentru a învinge. 
De aceea, chiar cînd 
voi 
doi ani. 
rămine 
Petrila.
ceva pentru mineri ca

să lucreze 
mai cu spor fără 
ceste eforturi fizice 
încă mari.

— O ultimă între
bare. Sînteți fericit?

— Da, sînt, chiar 
foarte fericit.

— Ce este fericirea, 
tovarășe Vasile Ion ?

— Satisfacția împli
nirii omului — să 
simți că te realizezi 
ca om. că devii ceva 
prin propriilc-ți efor
turi.

...Ascultîndu-1 pe 
tînărul minei- Vasile 
Ion mi-am amintit de 
o maximă a lui Goethe 
„Iși merită viața, fe
ricirea — acela nu
mai, ce zilnic și le 
cucerește neîncetat".

Minerul Vasile Ion 
și le merită cu pri
sosință I

II
importante, astfel incit in re
alitate s-a pierdut mai puțin 
decît s-ar crede".

In
jongler" al pianului Steibelt, 
Beethoven, îndreptindu-sc spre 
pian, smulge de pe lin 
partitura violoncelului 
cvintetul lui Steibelt. care 
mai fusese cîntat. o pune
dos in fața sa, formează o te
mă din citeva note neînsemna
te, culese la întîmplarc, apoi 
trece Ia un joc atit de demo
nic al fanteziei, incit Steibelt, 
copleșit, părăsește sala pe ne
observate, pentru a nu mai da 
niciodată ochii cu Beethoven.

In legătură cu aceste impro
vizații, multi și-au 
temerea că multe
prețioase se pierd, dispar 
dată cu nașterea lor. Intr-o zi, 
după ce a încheiat o fante/ie 
improvizată la pian, un prieten 
i-a împărtășit cu regrete a- 
ccastă idee. Zimbind cu supe- 
riori'ate, Beethoven s-a reașe
zat imediat la pian și. spre 
uimirea ascultătorilor, a repro
dus fidel întreaga improviza
ție... Acest fenomen remar
cabil. poale mai enigmatic 
decît darul improvizației în 
sine, demonstrează lucidilatea 
fantastică cu care acționa ge
niul lui Beethoven, 
clipele de spontană 
lă fantezie. După 
exprimat unul din 
săi. Paul Bekker. 
„era prea gospodar
pentru a risipi in vint comori 
o dată cîștigate. Ceea ce ii pă
rea că merită să fie păstrat, 
rezerva pentru scopuri

chiar in 
și înaripa- 
cum s-a 

biografii 
Beethoven 
ca artist,

încheierea turneului din Ber
lin a fost marcată de un epi
sod semnificativ pentru violen
ța sentimentelor lui Beethoven. 
Folosindu-se de prilejul pre
zenței sale în acest oraș, A- 
cademia de canto l-a invitat 
pe Beethoven la una din repe
tițiile sale. Corul a executat 
printre altele Mcssa in zece 
voci și Psalmul 119 de Fasch. 
Apoi oaspetele s-a așezat la 
pian și a improvizat pe una 
din temele corale executate. 
După ce a terminat, nimeni nu 
a îndrăznit să aplaude. Toți 
s-au îmbulzit in jurul lui 
Beethoven .pentru a-i strînge, 
muți, mina. Lacrimi, suspine. 
L’n omagiu emoționant. Dar 
Beethoven vrea uragane de 
aplauze , vrea să fie sărbătorit 
zgomotos. Este auzit bom
bănind : 
trebuie să smulgă văpăi, 
sentimentalisme 
trăi in mijlocul 
de stricați ?"

Beethoven se 
sfirșit, la Viena 
lătoria obositoare, ii este 
două ori, de zece ori 
scum pă. 
rit. .Aici avem o viață muzicală 
la care participă tot poporul, 
spune el prietenilor săi. El știe 
că va rămine la Viena. Pentru 
totdeauna...

„Duc o viață 
mizerabilă"

Cea mai strălucită și mai fe
cundă perioadă de creație a Iui 
Beethoven începe o dată cu 
primele simptome ale celei 
mai crunte suferințe ce poate 
fi rezervată unui muzician : 
surzenia. Forța sa de creație 
crește cu fiecare obstacol ; din 
fiecare durere, din fiecare u- 
inilmță. el iese mai îndirjit, se 
înalță tot mai mare, tot mai 
strălucitor prin muzica sa. S-ar 
putea spune că viața plină de 
vicisitudini a acestui geniu, 
prin comorile muzicale pe care 
le-a dăruit a fost spre benefi
ciul omenirii.

Primele simptome ale boiii 
sale se ivesc în jurul anului 
1798. Beethoven urmărește tot 
mai îngrijorat aceste simpto
me, și speră in vindecare. La 
început iși maschează infirmi
tatea față de cei din jur. Dar 
cit timp o va putea

La nici 30 de ani 
marile speranțe 
te — și se refugiază 
dedieîndu-se total compoziției. 
Se știe, astăzi, că era vorba de 
îmbolnăvirea aparatului audi
tiv intern, de afectarea orga
nelor de percepție a sunetelor 
dar — după cjuiri o 
strea/ă creația sa 
lă — nu și a 
din creier.



4 Steagul roșu

DECENIUL
DEZARMĂRII

«Urmare din pag. 1)

vinderea că există un raport ne- 
mijlocit intre dezarmare și secu
ritatea popoarelor, orice progres 
pe calea dezarmării și adopta- 
r. i unor măsuri efective în 
at •. -t sens puțind determina în
tâi nea climatului de încredere 
și de cooperare între țări. Ra
portul dintre dezarmare și pro
gresul fiecărei națiuni apare și 
mai evident. Adoptarea unor 
măsuri efective de dezarmare 
ar elibera uriașe fonduri și re
surse. acestea puțind fi tran
sferate în sfera activității prac
tice. productive.

In opinia țării noastre, alcă
tuirea unui program de nego
cieri și măsuri de dezarmare 
care să cuprindă acțiuni ime
diate și de perspectivă ar sti
mula voința politică a statelor, 
ar deschide un orizont vast ne
gocierilor de dezarmare, ar per
mite o precizare judicioasă a 
priorităților, precum și fixarea 
unor termene de realizare în 
timp a diverselor măsuri în ve
derea apropierii obiectivului 
major — dezarmarea generală. 
România pornește de la ideea 
că alcătuirea unui program 
complet de lucru, structurat pe 
asemenea coordonate esențiale, 
deschide orizont negocierilor de 
dezarmare și permite o judici
oasă ierarhizare a priorităților, 
fixîndu-se unele termene pre
cise de realizare în timp a di
verselor măsuri. Programul con
cret al Deceniului dezarmării 
trebuie să cuprindă. în orice 
caz. elaborarea unui tratat de 
dezarmare generală și comple
tă. ca obiectiv general. De ase
menea. el trebuie să aibă in ve
dere adoptarea neîntîrziată a 
unor măsuri de frânare a cursei 
înarmărilor. încheierea unor a- 
corduri privind interzicerea și 
distrugerea armelor nucleare și 
a mijloacelor de transportare a 
lor la țintă, interzicerea și li-

chidarea celorlalte arme de dis
trugere în masă (chimice și 
bacteriologice), adoptarea unor 
măsuri eficiente de dezarmare 
și securitate pe plan regional. 

Proclamarea Deceniului de
zarmării ilustrează. înainte de 
toate, preocuparea comunității 
internaționale de a se da un 
impuls nou și concret negocie
rilor de dezarmare. Elaborarea 
programului este considerată de 
majoritatea membrilor Comite
tului pentru dezarmare de la 
Geneva ca o acțiune de mare 
utilitate și actualitate, capabG 
lă, în cazul în care va fi fina
lizată într-un document de sub
stanță, să relanseze tratativele 
asupra dezarmării, să cristali
zeze o abordare de ansamblu, 
în care diferitele măsuri par
țiale să fie subordonate înain
tării spre obiectivul major — 
dezarmarea generală. In urma 
unor consultări neoficiale ce 
au avut loc intre unele dele
gații din Comitet. în luna a- 
prilie a. c. s-a făcut un început 
promițător in schițarea conți
nutului programului. S-au des
prins unele idei și propuneri 
concrete privind structura lui. 
Acestea, precum și altele care 
vor rezulta din viitoarele dez
bateri. ar putea alcătui progra
mul Deceniului dezarmării.

Dat fiind caracterul colateral 
al măsurilor adoptate pînă în 
prezent în acest domeniu, ca
re, prin natura lor nu afec
tează problemele de fond ale 
dezarmării si nu dim;n""nză 
primejdia războiului, „este ne
cesar. după cum sublinia 
varâșul Nicolae Ceaușescu.
se acționeze cu mai multă in
tensitate. ca toate popoarele 
lumii să-și ridice cu mai nvltă 
hotărîre glasul, să oblige gu
vernele să treacă în mod con
cret la realizarea dezarmării 
și. în primul rind, a dezarmă
rii atomice".

to-
- să

MARȚI 29 DECEMBRIE 1970

iordaniene
(Agerpres).

• Reducerea numărului
observatorilor militari
străini aflați în Iordania

• Reuniunea cabinetului
egiptean

• Satul libanez Yatar
atacat de o unitate heli-

Orientul Apropiat

R.A.U. ar fi 
de încetare a

unitățile palestiniene staționa
te la Yatar împotriva localită
ților de frontieră israeliene 
Arith și Chtoula.

• Apelul Confederației 
sindicatelor

AMMAN 28 . ... . 
Confederația sindicatelor iorda
niene a adresat guvernului de 
la Amman și organizațiilor pa
lestiniene un apel de a aplica 
cu conștiinciozitate acordurile 
încheiate în vederea asigurării 
securității și stabilității în ța
ră. Intr-o declarație publicată 
după conferința sindicatelor, 
convocată pentru examinarea 
..deteriorării situației" din Ior
dania, se spune că respectarea 
acordurilor iordaniano-palesti- 
niene ar permite să se pună 
capăt „acestei tragedii dureroa
se caro divizează țara”.

purtată israeliană

AMMAN 28 (Agerpres). — 
Numărul observatorilor mili
tari, din cadrul Comitetului 
Superior Arab însărcinat cu 
supravegherea aplicării acor
durilor iordano-palestiniene. va 
fi redus la jumătate în ianua
rie 1971, se anunță din cer
curi apropiate Comitetului din 
Amman, citate de Agenția 
France Presse.

In prezent, în Iordania se 
află 33 de ofițeri din R.A.U.. 
Libia, Kuweit, Arabia Saudită. 
Sudan și Tunisia.

rului Gunnar Jarring anunță 
un comunicat oficial.

Decizia guvernului va fi su
pusă marți dezbaterii și apro
bării Parlamentului. Cu acest 
prilej, premierul Golda Meir va 
face o declarație asupra atitu
dinii pe care reprezentanții Is
raelului o vor adopta la con
vorbiri.

După cum se știe. Israelul 
și-a suspendat participarea la 
convorbiri la 6 septembrie a.c., 
sub motivul că 
încălcat acordul 
focului.

BEIRUT 28 (Agerpres). — O 
unitate israeliană helipurtată i 
atacat, în noaptea de duminică 
spre luni, satul Yatar din sudul 
Libanului, a anunțat un’ pur 
tător de cuvînt militai’ liba
nez. Cîteva persoane au fost 
ucise, iar mai multe case dis
truse. Potrivit aceluiași purtă
tor de cuvînt, citat de agenția 
France Presse, unitatea israe
liană s-a retras după un schimb 
de focuri cu forțele libaneze.

Confirmînd atacul, un purtă
tor de cuvînt militar israelian 
a arătat că este vorba de o 
operațiune de represalii, ca 
urmare a atacurilor lansate dc

• Guvernul israelian va
participa din nou la con
vorbirile de sub egida 
ambasadorului Gunnar
Jarring

TEL AVIV 28 (Agerpres). — 
Guvernul israelian a hotărit 
luni să participe din nou la 
convorbirile cu privire la so
luționarea pașnică a conflictu
lui din Orientul Apropiat, des
fășurate sub egida ambasado-

CAIRO 28 (Agerpres). — 
Cabinetul egiptean s-a reunit 
d nrnică srb președinția pri
mului ministru, Mahmoud Fa- 
wzi, pentru a examina rapoar
tele prezentate de delegațiile 
care au vizitat U.R.S.S., Iugos
lavia și țările Africii occiden
tale. După cum se știe, aceste 
vizite au fost consacrate expu
nerii poziției Republicii Arabe 
Unite față de situația din 
Orientul Apropiat.

La sfîrșitul reuniunii, minis
trul orientării naționale, Mo
hammed Fayek, a declarat că 
rezultatele acestor acțiuni di
plomatice ale R.A.U. sînt satis
făcătoare.

In perioada 25—27 decembrie 
a avut loc la Kladovo întîlni- 
rea de lucru a președinților ce
lor două părți in Comisia mix
tă de colaborare economică 
româno-iugoslavă — Emil Dră- 
gănescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, și Du- 
șan Gligorievici, membru al 
Vccei Executive Federale a 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia.

Cu acest prilej, s-a examinat 
stadiul realizării înțelegerilor 
convenite la întîlnirile care au 
avut loc între cei doi președinți 
ai Comisiei mixte în perioada 
decembrie 1969 — decembrie

1970 și s-au analizat posibi
lități și forme noi de creștere 
și diversificare a colaborării și 
cooperării româno-iugoslave. O 
atenție deosebită s-a acordat 
folosirii în continuare a poten
țialului hidroenergetic al Du
nării în sectorul comun, livră
rilor reciproce de materii pri
me pe o perioadă de lungă du
rată; colaborării în domeniul 
energeticii, cooperării in indus
tria chimică ețc. S-a convenit 
totodată programul activității 
Comisiei mixte pentru perioa
da următoare. Convorbirile s-au 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială și de deplină înțelegere 
reciprocă.

Iarna în Europa

Plenara Comitetului voievodal

Willy
Brandt
despre 

preocupările 
guvernului

R. F. a
Germaniei

VARȘOVIA 28 (Agerpres). — 
Agenția PAP transmite; La 

28 decembrie, la Katowice a 
avut loc ședința plenară a 
Comitetului voievodal al 
P.M.U.P. din Katowice. La lu
crările plenarei a particip.it 
primul secretar al C.C. al 
P.M.U.P. Edward Gierek, care, 
la cererea sa. a fost eliberat 
din funcția de prim-secretar 
al Comitetului voievodal de 
partid, în legătură cu alegerea 
sa ca prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P. la Plenara a 7-a a 
Comitetului Central.

Primul secretar al C.C. al 
P.M.U.P. a rostit o cuvînku
în care a subliniat necesitate

A

latifundiarii se dedau

la acțiuni violente

în 1971
c.

dezvoltării 
lor inițiative 
otice, care servesc creșterii 
vuției naționale și, prin acea; 
îmbunătățirii condițiilor de 
muncă și de viață ale poporu
lui.

In legătură strînsă cu clasa 
muncitoare, a spus Edward 
Gierek, conducîndu-se după în
țelepciunea și experiența sa 
bazîndu-se pe încrederea și 
sprijinul ei. partidul va rezolva 
problemele economice complexe 
și va conduce activitatea de 
dezvoltare a bazei materiale, 
folosind inițiativa, capacitatea 
și energia poporului, spre bine- 
’e Poloniei populare.

permanente a noi- 
creatoare, patri- 

a-

SANTIAGO DE CHILE 28 
Agerpres). — După cum în
armează agențiile de presă, 
r» anumite regiuni chiliene, la- 
«undiarii se dedau la acțiuni 
>«*olente împotriva țăranilor, în 
încercarea de a instaura un 
rliinat de teroare și de a ză- 
lărnici transformările progre
siste pe cale de a fi înfăptuite 
[n această țară. O situație deo
sebit de încordata s-a creat în 
provincia Cautin, unde merce
nari plătiți de moșierii locali 
au atacat pe țărani în timpul 
cînd aceștia celebrau „sărbă
toarea natalității11.

Ca urmare a evenimentelor, 
ministrul de interne chilian,

Jose Toha, a organizat o con
sfătuire cu conducătorii corpu
lui de carabinieri și cu repre
zentanții organelor 
in urma căreia a declarat 
vor fi luate măsuri 
pentru ca cei vinovați 
carea țăranilor să fie 
răspundere. Guvernul, 
ministrul, va avea grijă 
provocatorii de tulburări 
primească o ripostă 
și să sufere rigorile legii.

In cadrul măsurilor împotri
va bandelor stipendiate ale 
latifundiarilor, relatează ziarul 
„Siglo", carabinierii au efectuat 
pe trei mari latifundii perche
ziții în scopul descoperirii și

judiciare, 
că 

hotărîte 
de ata- 
trași la 
a spus 

ca 
să 

energică

confiscării armelor. Totodată, 
informează ziarul, a fost ordo
nată arestarea moșierilor care 
au organizat atacuri armate 
contra țăranilor.

Consiliul Național al Confe
derației naționale a țăranilor 
din Chile a dat publicității o 
declarație în care cheamă pe 
toți lucrătorii pămîntului să-și 
unească rîndurile pentru a 
contracara uneltirile moșierilor 
și să se solidarizeze cu cei 
care luptă pentru împărțirea 
latifundiilor lăsate în paragi
nă. Confederația a apelat la 
membrii săi să acorde un spri
jin deplin guvernului în apli
carea rapidă a reformei agra
re.

& Poliția din provinția ca
nadiană Quebec a anunțat a- 
restarea, în noaptea de du
minică spre luni, a principali
lor trei suspecți de a fi orga
nizat răpirea și apoi asasina
rea lui Pierre Laporte, fosta! 
ministru al muncii în guvernul 
provincial. Paul Rose. Jacques 
Rose și Francis Simard, mem
bri ai unei organizații separa
tiste extremiste din Quebec, au 
fost capturați la 30 km de 
Montreal, după o vastă opera
țiune polițienească.

izbucnit 
portului 

intervale

La începutul anului 1971

B Duminică au 
într-o suburbie a 
Hamburg, la scurte 
de timp, patru puternice incen
dii care, potrivit aprecierilor 
poliției locale, par să fie opera 
unui piroman. Focul a provo
cat moartea a două persoane 
și rănirea altor nouă. Au fost, 
de asemenea, înregistrate im
portante pagube materiale.

BONN 28. — Coresponden
tul Agerpres, Mircea Moar- 
căș, transmite : Intr-un inter
viu acordat agenției DPA, 
cancelarul R. F. a Germaniei, 
Willy Brandt, a relevat că 
în domeniul politicii externe, 
guvernul său „a depășit o 
perioadă de stagnare atît in 
ceea ce privește Europa oc
cidentală, cît și în relațiile 
cu Estul. Primii pași pe ca
lea unei înțelegeri cu vecinii 
noștri din Europa răsăritea
nă — a spus cancelarul — 
au fost deja întreprinși". Ca 
preocupări importante pentru 
anul viitor, Brandt a mențio
nat continuarea politicii eu
ropene. ratificarea tratatelor 
de la Moscova și Varșovia, 
încheierea cu Cehoslovacia a 
unui tratat de renunțare la 
folosirea forței, ca și o solu
ționare satisfăcătoare a pro
blemei Berlinului. Totodată, 
cancelarul federal și-a expri
mat speranța într-o soluțio
nare pașnică a conflictelor 
din Asia de sud-est și din 
Orientul Apropiat, într-o în
tărire a tendințelor de des
tindere între Est și Vest și 
în realizarea unor progrese 
în domeniu) limitării arma
mentelor între S.U.A. și Uni
unea Sovietică.

tul Apropiat și alte probleme 
de interes reciproc.

Sentința în procesul de la Burqos

lin verdict care lczcazâ 
cclc mai elementare 
principii de justific

MADRID 28 (Agerpres). — 
Ignorind protestele opiniei pu
blice spaniole și mondiale față 
de înscenarea judiciară împo
triva celor 16 patrioți basci, 
Tribunalul Militar din Burgos 
a pronunțat luni sentința de 
condamnare la moarte a șase 
dintre acuzați. împotriva altor 
9 inculpați au fost pronunțate 
pedepse cu închisoare pc ter
mene variind între 6 și 70 de 
ani, totalizind peste 519 ani de 
detențiune. Un singur inculpat 
a fost achitat.

Avocații apărării s-au întru
nit îndată după aflarea verdic
tului pentru a redacta, potrivit 
codului justiției militare spa-

niole, observațiile lor, pe care 
le vor înainta comandantu
lui celei de-a 6-a regiuni milita
re de la Burgos. Hotărîrea tribu
nalului devine definitivă ime
diat ce comandantul regiunii 
militare o ratifică. In ipoteza 
ratificării ei, numai șeful sta
tului poate exercita dreptul de 
comutare a pedepselor capitale 
sau de grațiere.

înscenarea judiciară de la 
Burgos se încheie cu un ver
dict care lezează cele mai ele
mentare principii de justiție și 
care nu va întîrzîa să suscite 
indignarea opiniei publice spa
niole și internaționale.

LONDRA 28 (Ageriwes). — 
In ultimele zile ale lunii, 
decembrie, iarna și-a impus 
rigorile in numeroase zone 
ale Europei

La Stockholm, temperatu
ra a scăzut pînă la circa 
minus G grade Celsius, mar- 
cind cel mai friguros sfirșit 
de decembrie din 1961. in 
timp ce zăpada a acoperit 
aproape întreg teritoriul 
suedez. Ținuturile daneze au 
fost și ele cuprinse de nin
soare, iar căile rutiere ale 
țării sînt afectate puternic 
de polei.

Ninsorile și poleiul au pro
vocat și în Marea Britanie 
sensibile dereglări ale circu
lației rutiere (un total record 
de 360 000 kilometri de dru
muri afectate) feroviare și a- 
eriene, iar temperatura a scă 
zut la valori neatinse din 1933 
in această perioadă a anului. 
In mod paradoxal, în timp ce 
sudul Angliei suferă de frig, 
în nordicele insule Shetland 
florile de cimp mai acoperă 
pămîntul, iar temperatura 
se menține la plus 5 gradeN 
Celsius.

In nordul Italiei a nins 
fără întrerupere 22 de ore. In 
unele stațiuni de munte, 
mercurul termometrelor a 
coborît la minus 23 grade 
Celsius, marcind recorduri 
absolute pentru respectivele 
localități. Cea mai puternică 
ninsoare a fost 
in zona lacului 
unde stratul de 
ajuns la 90 de 
A nins într-o serie de mari 
orașe. între care Milano. Ge
nova, Torino și Bologna. Ase
menea ninsori n-au mai fost 
înregistrate în Italia din 
1884. In sudul țării, vremea 
este mai caldă, dar ploi pu
ternice au provocat inundații.

Franța a cunoscut și ea în 
aceste zile primele geruri 
ale iernii, in special în zona 
pariziană. In schimb, spre 
dezamăgirea amatorilor de 
schi și alte sporturi de iar
nă. pe pirtiile din stațiuni
le alpine franceze. zăpada 
s-a lăsat, deocamdată, aș
teptată.

,,Salonul de

înregistrată 
Maggiore, 

zăpadă u 
centimetri.

vacanță 1971“

Alegeri generale devansate in India
DEI ’ 28 (Agerpres). — Pen

tru prima oară de Ia obține
rea independenței, la începutul 
anului viitor, în India vor a- 
vea loc alegeri generale îna
inte de termen. Decretul pre
zidențial. semnat duminică de 
președintele Venkata Giri pri
vind dizolvarea Parlamentului 
și devansarea alegerilor, este 
menit, după părerea observato
rilor politici, să ofere guver
nului Indira Gandhi posibili
tatea de a obține sancționarea 
de către întregul popor a pro
gramului său de dezvoltare e- 
conomică și socială a țârii.

Intr-o alocuțiune radiodifuza
tă. premierul Indira Gandhi 
sublinia duminică faptul că for
țele conservatoare și reacționa
re din tară au căutat in per
manență să boicoteze măsurile 
democratice adoptate de guvern 
pentru extinderea și întărirea

controlului statului asupra eco
nomiei naționale. In acest sens, 
ea a amintit opoziția forțelor 
de dreapta față de adoptarea 
legii de naționalizare a prin
cipalelor bănci, crearea Comi
tetului guvernamental pentru 
înfăptuirea reformei agrare, 
precum și față de decretul pri
vind anularea subvențiilor plă
tite de stat și a privilegiilor 
acordate maharadjahilor. Inva
lidarea de către Curtea Supre
mă a decretului privind anu
larea privilegiilor acordate ma
haradjahilor constituie o ulti
mă manifestare a acestei opo
ziții.

Premierul Indira Gandhi și 
conducerea partidului Congre
sul National Indian speră că 
prin organizarea alegerilor an
ticipate. forțele care se pro
nunță pentru transformări pro
gresiste vor obține o majori-

tate substanțială în Parlament, 
care să neutralizeze opoziția 
conservatoare. Scrutinul va a- 
vea loc probabil in februarie

Q La Tripoli au continuat 
convorbirile oficiale dintre 
Moamer Gedafi, președintele 
Consiliului Comandamentului 
Revoluției din Libia, și Houa- 
ri Boumediene, președintele 
Consi'iului Revoluției Algerie
ne, aflat la Tripoli, într-o vizită 
oficială. In cursul convorbirii, 
au fost examinate evoluția re
lațiilor bilaterale algero-libie- 
ne, situația actuală din Orien-

• In capitala algeriană au 
Cosi reluate luni negocierile
economice dintre Franța și 
Algeria. Șefii celor două de
legații, Francois Xavier Oi to
ii, ministrul francez al dezvol
tării industriale și cercetării 
științifice, și Abdelaziz Boute- 
flika, 
gerian, 
țile de 
asupra 
rămase
Algeria

ministrul de externe al- 
, au examinat posibililă- 

realizare a unui acord 
problemelor economice 

în suspensie 
și Franța.

pentru lichidareaMiting la Tokio 
bazelor militare americane din 

Okinawa
TOKIO 28 — Coresponden-

Agerpres, Fiorea Țui.i, 
■«nsmite: Aproximativ 20 000 
T locuitori ai Okinawei au

A
« mare miting pentru 
•prima __‘i: 
populația din arhipelagul 
Ryukyu, care luptă împotrivi 
bazelor militare americane.

.ri ai Okinawei 
duminică la Tokio la 

a-și 
cusolidaritatea 

din

Participanții la miting 
adoptat o declarație prin care 
cer lichidarea bazelor ameri
cane din Okinawa, evacuarea 
armelor chimice, trecerea pu
terii juridice în competent j 
organelor locale și demisia i- 
mediată a înaltului comisar 
militar american, James Lam
pert.

Proteste, 
consternare, oroare

Bilbao.

Un grup de circa 60 <le tineri din Bilbao au început o grevă a foamei 
in sprijinul celor 16 patrioți basci judecați de un tribu nai militar din Burgos.

In foto : O parte din grup în timpul acestei greve in biserica San Anton din

28BRUXELLES 28 (Agerpres). 
Condamnarea la moarte de că
tre Tribunalul militar de la 
Burgos a celor șase patrioți 
basci a fost primită „cu con
sternare** la Bruxelles, transmite 
agenția France Presse. Intr-o 
declarație făcută presei, minis
trul de externe belgian, Pierre 
Harmel, a cerut comutarea pe
depsei capitale.

La rîndul său, Harm Buiter, 
secretar general al Confedera
ției Internaționale a Sindicate
lor Libere, a trimis o telegrama

generalului Franco în care este 
exprimată „oroarea față de sen
tința pronunțată la Burgos". 
C.I.S.L. — se spune în telegramă 
— cere să fie comutate de ur
gență sentințele capitale.

Nail Mac Dermott secretarul 
general al Comisiei Internațio
nale a Juriștilor, s-a declarat 
șocat de condamnarea la moarte 
a celor șase patrioți basci. El 
a anunțat că va interveni per
sonal pe lîngă ministrul de jus
tiție al Spaniei pentru a obține 
comutarea pedepsei.

IIAGA 28 (Agerpres).
La Utrecht s-a deschis „Sa
lonul de vacanță 1971" în 
cadrul căruia mari firme și 
organizații de turism din în
treaga lume prezintă un bo
gat material documentar 
despre condițiile asigurate 
amatorilor de călătorii. Ro
mânia participă cu un stand, 
organizat sub auspiciile Mi
nisterului Turismului. Stan
dul a fost vizitat în prime
le două zile de peste 10 000 
de persoane, printre care și 
secretarul de stat al aface
rilor economice, Van Son.

Reprezentantul oficiului de 
turism din România la Ams
terdam, Gh. Iliescu, a vorbit 
cu acest prilej la posturile 
de radio olandeze, iar tele
viziunea a prezentat 
din țara noastră și 
standul românesc.

Abandonul lui
Peter Kriel

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB.

Tabăra militară americană „Eagle", amplasată la 16 km 
g de fosta capitală imperială a Vietnamului, Hue, a fost su- 
B pusă, în cursul nopții de duminică spre luni, unui puter-
■ nic atac al forțelor patriotice sud-vietnameze.
■ In ultimele 24 de ore, după expirarea încetării focului
■ aplicată cu prilejul sărbătorilor de iarnă de către Frontul 
B Național de Eliberare, în zona septentrională a Vietnamului 
B dc sud, în apropierea localității Gio Linh, au avut loc cioc- 
E niri violente între detașamente de patrioți și unități mili

tare saigoneze.

B■

■
■■■
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$ Autoritățile polițienești din R. F. a Germaniei au 
inițiat o vastă acțiune pentru descoperirea unui ..atelier**, 
care in ultimele luni a pus în circulație mari cantități de 
bancnote false. Potrivit unor surse autorizate, cantitatea de 
bahenote false s-ar putea ridica Ia 2 500 000 mărci vest-ger- 
mane. In cercetările lor, agenții federali colaborează cu re
prezentanții poliției franceze, care au semnalat recenta 
apariție la Strasbourg a unor bancnote false executate in
tr-o manieră asemănătoare cu cele puse in circulație de fal
sificatori Ia Hamburg, in septembrie 1970.
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. Tiparul

imagini 
de la

28 (A- 
____  .. a 
abandonat, după trei nopți 
de nesomn, încercarea de a 
bate recordul mondial de 
„conviețuire" cu șerpi veni
noși într-o cușcă închisă. 
Claustrat împreună cu 30 
de reptile deosebit de pri
mejdioase, Kriel spera să 
poată sta și chiar dormi in 
compania șerpilor timp de o 
lună, pentru a depăși cu o 
zi recordul precedent in ma
terie al sud-africanului Jack 
Seal. Istovit însă, după nu
mai trei zile și trei nopți, 
Kriel a trebuit să renunțe 
la ideea de a-și petrece re
velionul în seducătorul an
turaj, deoarece șerpii erau 
tot mai agitați. Cel mai mult 
se pare că l-a convins „ges
tul" unei „mamba" negre, 
care, la capătul unui salt 
spectaculos, și-a înfipt adine 
colții în coperta cărții pe 
care Peter Kriel se străduia 
s-o citească cu un aer cît 
mai detașat...

JOHANNESBURG 
gerpres). — Peter Kriel
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