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Sarcini 
sporite 

Si mobilizatoare 
In domeniul 
investițiilor

FKANCISC IACOB,
directorul Filialei din Petroșani 

a Băncii do investiții

Anul nou 1970, ultimul din 
dualul cincinal și hotărîtor 
-î ceea ce privește asigura- 
ea premiselor impuse de 
rogramul preconizat prin 
ocumentele celui de-al X- 
ea Congres al Partidului Co
munist Român, debutează sub 
emnul preocupărilor indicate 
e recenta plenară a parti- 
ului și confirmate in Sesiu- 
ea Marii Adunări Naționa- 
\ legate de perfecționarea
1 continuare a întregii noas- 
•c orînduiri.
In această ordine de idei, 

preciez ca fiind de o deo- 
?bită importanță economică, 
aborarea și aplicarea legii 
rivind organizarea, planifi- 
irea și executarea investi- 
ilor. Intrucit caracteristica 
izvoltării economiei noastre 
fost și continuă să fie o 

ită a acumulărilor ridicată, 
dosită de stat în primul 
nd pentru înfăptuirea unui 
ist program de investiții, 
rcina de a realiza Jn cin- 
nalul următor un program
• 420—435 miliarde lei nu 

putea realiza fără o a-
iptare corespunzătoare a 
•rfecționării mecanismului 
ganizatoric. de planificare 

executare a investițiilor.
Noile reglementări, conccn- 
?ază atenția asupra unei 
■limitări precise a atribu- 
lor în toate verigile con- 
ibuante la realizarea inves- 
;iilor și, concomitent cu de- 
asarea centrului de greutate 

beneficiari, accentuează 
‘cesitatea întăririi răspun- 
■rii pe fiecare din aceste 
irigi. Acesta este de fapt 
-ul roșu al noilor reglemen- 
rj care de fapt pun degetul 
■ rana cea mai dureroasă 

investițiilor: eficiența e- 
nomică (in numeroase ca- 
iri. actualmente, scăzută).
Pornindu-se de la premisa 
. nici o investiție nu poate 

cuprinsă in plan fără o 
ndamentare științifică a efi- 
enței sale, noile reglemen- 
ri trasează sarcini deose- 
te organelor de avizare.
2 remarcat un element nou : 
inisterul de Finanțe va par- 
:ipa și el la avizarea ace-

•r lucrări ale căror indică
ri urmează a fi aprobați
• Consiliul de Miniștri. Pe 
eeași linie, băncile finan- 
toare vor fi obligate să a- 
zeze indicatorii de eficien-
ai investițiilor ce se apro- 

i de ministere, consilii 
•pulare, centrale industria- 

combinate. întreprinderi.
a in te de cuprinderea aces- 
-a în plan.
Experiența anilor prece- 
nți a demonstrat cu pri- 
îință că in numeroase ca
ri —

ficiente fundamentări și favo
rizate de diluarea răspunde
rilor — însemnate fonduri 
materiale și bănești au fost 
irosite fără nici o eficiență 
in investiții care nu și-au 
dovedit necesitatea, nu au 
atins parametrii proiectați 
ori care au determinat imo
bilizări în lucrări cu durate 
prelungite in mod exagerat. 
Noua lege preconizează in 
amănunt răspunderile in ca
zul unor asemenea situații, 
in scopul prevenirii repetă
rii lor.

Nu este cazul să recenzăm 
noua legislație privind or
ganizarea, planificarea și e- 
xecuția investițiilor. Adopta
tă concomitent cu legea con
tractelor economice, noua re
glementare va fi urmată de 
o serie de hotăriri care vor 
preciza diferitele aspecte ale 
aplicabilității sale. In afara 
interesului general pe care 
le trezesc aceste reglementări, 
organele direct interesate, 
printre căre și banca de in
vestiții, sint obligate să le 
studieze cu toată atenția căci 
aplicarea lor iminentă nu dă 
dreptul la nici un fel de ră
gaz.

Investițiile municipiului 
nostru, însemnate ca volum 
și importanță economică, vor 
trebui să se înscrie și ele pe 
făgașul perfecționărilor adop
tate.

Beneficiarii de investiții, și 
in primul rînd Centrala căr
bunelui. vor trebui de la bun 
început să reanalizeze proiec
tul planului pe anul 1970 in 
lumina sarcinilor ce rezultă 
din reglementările amintite: 
eficiență economică sporită, 
durate de execuție reduse la 
minimum, concentrarea fon
durilor pe obiectivele deter
minante pentru realizarea 
capacităților planificate. In 
privința studiilor tehnico- 
economice legate de dezvol
tarea minelor — a căror ma
joritate au fost aprobate cu 
mult timp în urmă și con
stituie și în prezent temeiul 
investițiilor la minele res
pective — se impune urgen
tarea reactualizării lor, a re
calculării și completării in
dicatorilor tehnico-economici 
corespunzători cerințelor ac
tuale. Aceasta cu atit mai 
mult cu cit ele se dovedesc, 
din multe puncte de vedere, 
depășite.

La ceilalți beneficiari, ale
gerea investițiilor trebuie să 
se facă după criterii mai 
puțin subiective decît in anii 
precedenți, să se bazeze pe 
necesități reale, oportunitate 
și in primul rînd, eficiență

Călător aerian...

c /Un prim
/ mănunchi 
de realizări

Iarna grea, omătul maro. Foto f S. FîS^Ot’S

datorate unor insu- 0 Continuare in pag. a 3-a

In „orașul copiilor" din Lupeni

Ieri, din «dineurile mine
lor Văii Jiului, au lost 
scoase cele dinții vago- 

nete încărcate cu cărbune, din 
acest an. La sfîrșitul primului 
schimb al anului 1970, pe în
treg bazinul se înregistra o.pro
ducție de 6 776 vagonete de 
cărbune.

O contribuție ce merită evi
dențiată a avut-o la obține
rea primelor roade ale acestui 
an, smulse adîncurilor, exploa
tarea minieră Lupeni care și-a 
îndeplinit sarcinile din pri
mul schimb al anului in pro
porție de 104 la sută.

Cariera de la Banița, apar- 
ținînd Întreprinderii mi
niere Hunedoara, a ex

pediat in aceste zile combinate
lor siderurgice Galați, Reșița șl

Hunedoara 1 200 tone calcar 
metalurgic ceea ce înseamnă 
îndeplinirea sarcinilor planifica
te pe aceste zile.

Dionisie Forlic, Ianos Fodor 
și membrii brigăzii de transpor
turi condusă de Nicolae Achini, 
sint, cițiva dintre evidențiații în 
muncă ai acestor zile.

gr a Fabrica de produse lac-
Hj late Petroșani, in prime

le 4 zile ale acestui an 
s-au obținut peste prevederi 
3 000 kg telemea, 4 000 kg în
ghețată cit și alte produse ceto- 
taliz.ează 142 000 lei depășiri, 
adică o realizare in proporție 
de 101,52% a producției globa
le. Un aport însemnat l-au adus 
in obținereea acestor realizări 
secțiile de recepție-pastpurizare, 
și de produse dietetice.

P. ML

Rscensamîntul 
animalelor 
domestice

Intre 3 și 10 ianuarie a.c., 
în baza unei hotăriri a Con
siliului de Miniștri, se desfă
șoară o amplă acțiune de în
registrare a animalelor do
mestice. Și in municipiul nos
tru au fost constituite comi
siile municipală, orășenești și 
comunale de recensăminl care 
și-au și început activitatea 
în toate localitățile pe baza 
instrucțiunilor elaborate in 
acest sens. Populația este 
chemată să sprijine această 
acțiune importantă.

Excursie la Belgrad
La Agenția din Petroșani a O.N.T. se mai primesc în

scrieri pentru excursia ce se organizează pentru vizitarea 
orașului Belgrad. Costul excursiei este de 350 Ici. Plecarea 
va avea Ioc in data de 13 martie. înapoierea în data de 15 
martie.

Ultima zi de înscriere este 7 ianuarie a. c.

„Take, Ianke și Kadîr în curînd pe scenă
Formația de teatru a Casei de cultură din Petroșani se află intr-un stadiu avansat 

„Take, lankeși Kadîr" de Victor Ion Popa. Premiera piesei 
15 ianuarie.

cu repetițiile la piesa de teatru 
este prevăzută pentru data de

„Revelion...
Artiști amatori ai Casei de 

cultură a sindicatelor din Pe
troșani împreună cu formația 
de muzică ușoară ,.Atlas" au 
prezentat duminică seara în 
sala clubului muncitoresc

cu Atlas“
din Lonea un agreabil spec
tacol intitulat „Revelion... cu 
Atlas". Spectacolul, susținut 
în fața unei asistențe nume
roase, s-a bucurat de un bine
meritat succes.

In dotarea creșei 
și a căminului 

din cartierul Aeroport

Pentru cei mici

Sus la munte, la cabană
Ne-am pregătit săptămini 

de-a rindul pentru a sărbăto
ri acest moment, de cumpănă 
în,tre. ani, neomițind nic> cel 
mâi mic amănunt. Rucsacurile 
doldora de bunătăți, au de
venit neîncăpătoare, încăr- 
cîndu-ne spinările aidoma 
unor veritabili Moși Gerilă, 
porniți să-mparlă daruri ce
lor mici. Schiurile, aparatele 
de fotografiat, tranzistoarele 
ne împovărează și mai mult,

făcîndu-ne urcarea lot mai 
anevoioasă.

în siîfșit, iată-ne ajunși la 
peste 1 600 metri- altitudine 
unde trăim clipe unice, fas
cinați de imensitatea albă ce 
ne înconjoară, de tăcerea 
parcă festivă a munților.

Cabana, așa cum o știm 
dintotdeauna, cochetă și ospi
talieră. Prima noastră grijă a 
fost să ne reconfortăm cu o 
dușcă de „rom cu ceai". După

ce am urat cele de rigoare 
cabanierului și familiei sale, 
ne-am luat în primire paturile.

* Apei^ne-am reîntllnil în sala 
de „mese și parcă.- miniine, 
oboseala drumului ne-a trecut 
ca prin farmec.

De abia acum am aruncat 
o privire în jurul nostru. Sa-

I. MUSTAȚA

Creșa și căminul din cartie
rul Aeroport, date în folo
sință în ultimele luni ale anu
lui trecut, se îmbogățesc trep
tat cu noi materiale și usten
sile necesare bunului mers al 
activității. Zilele acestea a 
fost achiziționată o mașină de 
cusut electrică pentru atelie
rul de lenjerie, cu ajutorul 
căreia se vor repara schim
burile de pat. se vor confec
ționa uniforme etc. De aseme
nea, au fost cumpărate cinci 
frigidere ..Fram" și doua ma
șini de gătit cu aragaz. In fe
lul acesta, condițiile de pre
parare și de păstrare a ali
mentelor se îmbogățesc.

Pentru a oferi elevilor o 
vacanță plăcută, școlile gene
rale din Petroșani organizea
ză in aceste zile frumoase 
aefiuni educative șt distrac
tive. Ieri, la Școala generală 
nr. 5, s-a desfășurat un con
curs „Cine știe, clșligă" pe 
tema „Lumea manualelor și 
aptitudinilor11. Au cistigal... 
elevii clasai a IV-a A con-

dusă de învățătoarea Mariela 
Voiculescu.

La Școala generală nr. 2 a 
avut loc, lot ieri, o frumoasă 
dimineafă de basme intitulată 
„întîlnire cu Făt-Frumos șl 
Ileana Cosimeana". Elevii 
claselor l-IV au ascultat 
basme istorisite de 'învățătoa
rele Florica Bacîzu și Lucretia 
Sucală.

Cursuri de ghizi turistici
Comitetul orășenesc Lupeni al U.T.C. organizează 

cursuri de ghizi turistici, care se vor desfășura între 7 ia
nuarie și 27 mai 1970. La terminarea cursurilor, ghizii vor 
avea posibilitatea să călăuzească cu competență turiștii în 
partea vestică a Văii Jiului (Vulcan, Lupeni, Uricani).

♦ Continuare tn pag. a 3-a

O adevărată enciclopedie, o carte ce nu trebuie să lipsească din nici o casă :

ALMANAHUL „SCÎNTEIA" 1970

Luceafărul

Noaptea a trecut la mater
nitate in liniște. Medicul de 
gardă și personalul de serviciu 
îngrijeau copiii-născuți in 31 de
cembrie anul trecut. Soții Ioa
na și Florea Cirstea așteptau al 
treilea copil. Că se va naște la 
sfîrșitul bătrînului ’69, ori în 
primele ore sau zile ale tînăru- 
lui 1970 nu știau cu certitudine. 
Cert e că pentru ei, moștenito
rul sau moștenitoarea, constituia 
tot ceea ce putea fi mai de 
preț.

Dimineața de 1 ianuarie 1970. 
La maternitatea din Petroșani 
își începe serviciul de gardă 
medicul Nicolae Popescu, șeful 
maternității din Petroșani. Ora 
8,30. Este internată in materni
tate Ioana Cirstea. Se vede trea
ba că micuța Cîrstea, prenume 
încă n-are, dar o să primească, 
era în întirziere. N-au trecut 
decît 45 de minute de la inter
narea mamei sale că fiica și-a 
anunțat prezența. Este o fetița 
sănătoasă, frumoasă și 
Are deja 50 de centimetri 
3,600 kilograme greutate, 
îngrijirile pline de atenție 
medicului Nicolae Popescu, ale 
asistentei Viorica Stoian și so- 
rei de copii Livia Opreanu, Ioa
na Cîrstea a născut fără com
plicații sau urmări. Florea Cir
stea, artificier la E. M. Petrila, 
a aflat cu bucurie că in prima 
zi a anului nou, o dala cu apa
riția in zori a razelor do soare, 
pentru familia lor s-a născut 
un luceafăr de dimineață. E 
mai tinăr decît noul an doar 
cu 9 ore. De atunci .și piua în 
dimineața zilei de 3 ianuarie 
1970 la maternitatea din Petro
șani s-au născut 7 copii. Șapte 
cetățeni ai României socialiste.

înaltă, 
și 

Sub 
ale

D, CKIȘAN

DIN

ROMÂNIA
SOCIALISTA
În imagini și fapte

Chimiștii de la Combinatul 
din Tg. Mureș înregistrează încă 
tui an ritmuri înalte de producție. Fabricile de amoniac au 
realizat în zilele de 1 și 2 ianuarie o producție cu circa 3 
la sută peste prevederile de plan. Ca urmare și fabricile 
de azotat de amoniu din cadrul combinatului și-au depășii 
indicatorii de producție prevăzuți. Astfel, chimiștii de pe 
această modernă platformă industrială au realizat în pri
mele zile ale noului an cu 50 tone peste capacitatea proiec
tată a instalațiilor .și cu circa

dc îngrășăminte azotoase 
din primele zile ale aces-

3 la

Cea mai mare
instalație

de exhaustare

Colectivul Combinatului si
derurgic din Hunedoara, a 
demarat bine și in noul an.

In furnalele automatizate, 
de mare capacitate, s-a pro
dus pe fiecare mc volum util 
cu 52 kg de fontă mai mult 
decît era prevăzut. Topitorii 
de la cuptoarele Martin și 
electrice au elaborat 162 tone 
de oțel peste prevederi, din 
care mai mult de 100 tone 
oțel aliat. In aceeași zi, lu
crătorii de la Uzina cocsochi- 
mică și cei de la fabricile 
de aglomerare a minereurilor 
au livrat furnalelor-, peste 
sarcinile de plan, 100 tone de 
cocs metalurgic și 200 tone 
de minereu feros aglomerat. 
La rindul lor, muncitorii, in
ginerii și tehnicienii ' de la 
laminorul de profile ușoare și 
cei de la laminorul de 800 
mm au realizat in plus a- 
proape un vagon de laminate.

In cadrul Fabricii de ciment 
„Victoria socialistă" din Turda 
a fost montată cea mai mare 
instalație de exhaustare din in
dustria noastră de ciment. Con
cepută și proiectată de un grup 
de specialiști, condus de ingi
nerul Ștefan Borza, instalația 
a fost realizată cu concursul 
unor mari întreprinderi ca uzi
nele „Vulcan", „23 August", 
Atelierele centrale „9 Mai“ din 
București și altele. Numai axul 
rotor cintărește peste 6 tone 
și a fost forjat la o presă de 
2 000 tone. Exhaustorul dc Ia 
Turda este telecomandat și de
pășește cu peste 40 000 metri 
cubi pe oră debitul celor mai 
mari instalații de acest fel e- 
xistente în prezent în țară. Pu
nerea sa în funcție va contri
bui direct la creșterea capaci
tății de producție a cuptoarelor, 
la mărirea randamentului elec- 
trofiltrelor și reducerea consu
mului de gaz metan pe tona de 
clincher.

® 
® 
® 
® 
® 
®
® 
®

sulă peste prevederi.

A fost pusă in funcțiune, în termenul stabilit, cca de a 
treia linie de acid sulfuric la Uzina chimică din Năvodari. 
Instalațiile noii linii, complet mecanizată și automatizată, 
asigură o producție anuală de 200 000 tone de acid sulfuric. 
Tot aici se găsesc in construcție alte obiective din planul 
de extindere .și modernizare a uzinei : noi linii pentru pro
ducerea acidului fosforic .și superfosfatului, de granulare a 
superfosfatului, măcinarea .și depozitarea fosforitelor, obiec
tive care vor dubla actuala capacitate de producție a uzinei.

(Agerpres)

Cazinoul din Constanța,
perlă a arhitectonicii

litoralului

Uzina de fibre și fire sintetice Săvineșli

o Răspundem cititorilor o
® Varietăți, varietăți, varietăți

SUMAR F O Indicator de polei

Echipa lumii la fotbal
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O
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Pregătirea elevilor pentru muncă și viață 
Adevărata lumină a „careului magic" 
De vorbă eu fotbalistul Georgescu 
Știința de la un deceniu la altul 
Să intensificăm paza contra incendiilor

o

O

O
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O declarație a lui V Thant
Noul Consiliu de Stat congolcz

Cazul Gerstemnaier

Masacrul de la Song My a avut loc00
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FURTUNILE
A

ADINCULUI

Ah ! Cum a lipat în dimi
neața aceea Ane. Era străină 
prin periile astea și, nici vor
ba, nici portul nu se împă
cau cu ceea ce ar fi dorit să 
fie cei din jurul ei. Adică 
vecinii, vînzălorii din ma
gazine, cei intre care ea, Ana, 
își petrecea in fiecare zi 
cîleva < easuri. Dar ei, Anei, 
nu-i pasa de nimic. Singura 
grijă in voia căreia se lăsa 
purtată era să-i placă băr
batului ei. lui Vasile. care-a 
adus-o aici la capătul lumii. 
Știa An<_( prea bine că. dacă 
nu i-ar fi fost dragă bărba
tului, acesta ar fi lăsat-o a- 
colo, pe malul Dunării, prin
tre pescari, iar cl ar fi plecat 
dc unul singur in lume, de 
unde, poate adueîndu-și amin
te de el. de cel mic, ar fi 
dat cile un semn de viața. 
Poate i-ar fi trimis și bani. 
Poale din cind în cind s-ar fi 
repez.it de pe Jiu ia Dunăre, 
s-o vadă, așa in treacăt, cum 
(ac multi dintre cei plecați. 
Dar Vasile, ce om Vasile ăsta, 
a luat-o cu el. Și ea, cît era 
de fericită știindu-se alături 
dc cl, de el pe care-1 iubea 
de care se temea, alături dc el, 
care, atunci cînd pleacă la 
mina o sărută mult, după ca
re, din pragul ușii îi spune 
zîmbind : „dacă nu mai vin 
să ai grijă de ăl mic. li de-al 
nostru și-i păcat sa se pră
pădească". Si ea, cind auzea 
vorbele astea începea să 
plîngă. și-i răspundea prin
tre sughițuri privindu-1 pe 
cel mic: „Mergi cu bine. 
N-avea grijă. Simt eu ca nu 
se pcate intîmpla nimic. 
Mergi cu bine Vasile*.

Și Vasile pleca mulțumit 
și Ana rămînea ștergîndu-și 
lacrimile și presimțind încă 
o dală cu toată puterea ei 
că n-are ce rău să i se în- 
tîmple lui Vasile. Uneori 
însă Ana rămînea tristă. Și-n 
astfel de zile, în vreme ce-și 
mingiia copilul, gindurile îi 
aduceau în minte o anume zi 
din copilărie, cînd, deși pre
simțirile mamei erau dintre 
cele mai bune, tatăl său a 
fost înghițit de Dunăre, cînd 
furtuna ca o turbată s-a nă
pustit pe deasupra maldăru

lui dc «pe. Cum poale uita 
Ana riua aceea, cînd vreme 
îndelungată alături de mai- 
că-sa a stal pe malul apei 
pi ut nd întoarcerea tatălui 
său. Și dim a lipat maică-sa 
cind și-a dat s^ama <3 aștep
tarea ci eMe zadarnică, cînd, 
după ce fluviul s-a liniștit 
valurile au uitat că trebuie 
să mai aducă la mal lotca în 
care se alia tatăl Anei. Și 
cum, vreme dc zile, au bă
tut apoi malurile fluviului cu 
speranța că doar — doar vor 
da peste trupul celui înghițit 
de învrăjbirea furtunii și-a 
apelor. Și sc xrdea Ana îm
brăcată in hainele acelea ne
gre pe care nu le-a schim
bat decit la nuntă Rece? 
Asa purta maică-sa Și ca 
nu putea face altfel.

Și cind intra in casă Va
sile, venind dc la mină, de 
fiecare dală zîmbind. triste
țea Anei pierea ca alungată. 
S- ■ ind Vasile il ia in bra
țe pe cel mic, Ana nu mai 
poale do fericire și nici o 
clipă nu-i mai trece prin cap 
că ar putea cămine fără cl, 
fără Vasile care dc dragul 
ci, a luat-o cu el la capătul 
lumii, plecind de la Dunăre 
taman aici In Valea Jiului. 
Se temea să-l mai știe pescar. 
Ca taică-su au pielii o mul
țime. Și dc ce să fie și Va
sile al ci înghițit de ape. Iar 
cum cl, Vasile, a făcut ar
mata și pe Jiuri, cunoscind 

' a
ce

zi 
Și 
alături 
o pri-

locurile, intr-o bună 
luat-o și-au plecat, 
bine se simțea ea aici 
dc Vasile. deși multi 
veău ca pe o străina. E drept, 
Jiul e mult mai mic decît 
Dunărea, dar asta nu înseam
nă că ea-i o străină. Poate 
știe lumea că pentru ea Va
sile înseamnă totul și de as
ta unele n-o pot suferi. Să 
le fie de bine ’ Ea nu poate 
fi do il așa. Cineva i-a spus 
că are nume blestemat. N-a 
prea înțeles legătura dintre 
Ana și blestem dar o vreme 
s-a tot gîndit la aceste spuse.

Și acum il așteaptă ca în 
atitea alte zile pe Vasile. De 
dimineață n-a avut nici o 
presimțire rea. Da parcă Va
sile, la plecare, i-a spus cu 
altă voce să aibă grijă de 
cel mic, dacă el, doamne 
ferește, ar fi să r>u se mai 
întoarcă.

S-o fi oprit la birt, gindi 
ea. Nu-i nimic. Să-i fie de bi- 

Un pahar de țuică nu-l 
strică. Așa-s minerii, și omul 
ci e miner nu glumă. Toți îi 
știu respectul cînd îi să se-n- 
treacă cu cl. Mai bine mușcă 
pămîntul decit să se lase bă
tut.

Și-n vreme ce-1 aștepta, în 
minte ii veniră alte gînduri 
mai tulburi, care o iscodeau 
cu răutate.

„Tu ști ce-i mina ? Habar 
n-ai! Dunărea-i de zece ori 
mai blinda". „Mina ? Ce-o fi 
mina oare ? Știu că trebuie 
să cobori sub pSmînt, că-i în
tuneric, da ce-o fi oare mina ? 
Vasile nu mi-a spus niciodată, 
întotdeauna s-a ferit să-mi 
spună cum îi în mină*. ..Lasă 
Ano. Vezi-ți tu de prunc și de 
oale. Do mină am eu grijă. 
Nu-i de nasul tău*. Și ea as
cultătoare, poate și de teamă, 
schimba vorba, așa, ca să nu 
fie de rușine.

„De ce nu mai vine oare?* 
se întreba ea, după ce mai

ne.

RADU SELEJAN

Proza de :

Din

V.

Apele acestor

Gh.

Dezvelim adincul 
revărsatele cercuri 
cu miros de izvoare 
cînd vin marile ape 
și cad cioburi de stele.Și peste toate, freamătul frumos 

Creind culori sculptate în lumină 
Pune pe cerul aplecat în jos 
Munți noi de primăvară citadină.

Dar farmecul culorilor nu-i stins. 
In marea iernii văd ciudate parcuri : 
Păduri de cărămizi zvîcnesc aprins
Și albe porți, strălucitoare arcuri.

Albastrul cald al geamurilor mari 
ll taie geometric, fin, o mină, 
Și-un galben calm coboară din stejari 
In proaspătul parchet ca să rămînă.

In românește de Iv. MART1N0VICI

Culorile s-au stins, s-au mohorît 
Și s-au retras în târna milenară. 
Cu salbe lungi de curcubeu la git 
Nici ploile nu rîd ca astă vară...

Irr.-iur în» a un schimb. Une
ori se intimpln ca Vasile s<‘i 
întirzio c>nd avea f va urgent 
și greu tie făcut. Nu-si lăMi 
ortacii s.nguri. Era șei de 
hnpadă și asta înseamnă ceva 

încetul cu Încetul neliniștea 
o învăluia, mai ales că și col 
mic, la orice zgomot striga 
„vine tata’? Dar, ca un tăcui, 
Vasile Intlrzia mult, cum nu 
s-a intimpln! nicicind pînă n- 
tunci.

„Ce s-o fi Intimplal cu el? 
In mină nu slnt furtuni n>a 
mi-a spus odată el să mă li
niștească. Nu sini furtuni ? 
Dacă mina a fost o dată o 
mare cu ape multe, cum nu 
sint furtuni? M-a mințit. Fur
tunile nu împietrit și ele, îm
preună cu cărbunele si cind 
scapă din strinsoarca pămîn- 
lului c um le vii de hac ? De 
ce m-ai mintii Vasile?". Și 
deodată muqctul furtunii era 
lingă ea și se afla alături dc 
maică-sa pe malul Dunării aș- 
teptind ca valurile să aducă 
la mal lotca in care tatăl său 
plecase la pescuit. Și i se pă
rea că vede încă o lotcă roa
să de valuri din care Vasile o 
striga a neputință. Și-a slrins 
copilul in brațe și a țipat ca 
maică-sa atunci demult, pe 
malul fluviului cind a simțit 
că furtuna nu s-a milostivit 
in nici un fel, cind a simțit 
că apele au înghițit totul, cînd 
cine știe dc ce valurile, iz- 
bindu-sc de mal cereau ier
tare celor două femei îmbră
cate în negru care sfîrtecau 
obrazul cerului cu degetele 
lor.

Și-n țipătul ei, Vasile a 
călcat pragul casei, ca nicio
dată de ostenit. A privit-o 
lung și a început să rîdă. Ana 
plîngea.

— Tata de ce n-a venit cind 
l-a strigat mama atunci pe ma
lul Dunării ? a rostit Ana. 
Spune-mi. N-o fi iubit-o ? Sau 
nu l-o fi iubit?

— Ano, Ano. Ce-ti 
așa deodată. Mai bine 
să măninc. Sînt frint.

— Unde-ai fost ? De ce 
lăsat singură atîta vreme? 
Te-au prins furtunile minei ? 
Cum ai răzbit ? M-ai auzit pe 
mine strigînd, așa-i ? Eu le-am 
scăpat.

— Ai dreptate. Furtunile. 
L-au prins pe un ortac de-al 
meu și n-am putut pleca pînă 
nu l-am scăpat.

— Vezi Vasile. Și tu ziceai 
că-n mină nu sînt furtuni. De 
ce m-ai mințit?

— Fii bucuroasă, Ano. Lasă 
poveștile de alta dată. Al mic 
ce face? Doarme?

— Vasile, așa-i că strigătul 
meu te-a adus ? Spune da, 
Vasile. Spune da. Așa-i că mă 
iubești? Numai pe mine? 
Așa-i ? Și pe ortacul tău pe 
care l-ai scos din furtună cum 
îl cheamă ?

— Miron.
— Ca pe tata. Dac-ai fi fost 

atunci pe mal ce bine era!
— Ano, mi-e foame.
— Așa-i că-n mină nu sînt 

furtuni ? Și dacă sini furtuni 
nu-i nici o Dunăre? Așa-i?

— Așa-i, Ano. Cum zici tu. 
Dar de ce oare pe ortacul meu 
prins de surpare l-au botezat 
Miron ?

— Pofta bună, Vasile. Pof
tă bună. Povestim după ce țl-i 
alina foamea și osteneala. 
Poftă bună. Lasă-mi mie fur
tunile. Lasă-le-n grija mea.

RUSALIN MUREȘANU
A

înfiripare
Atitea zile clare și-amețitor de-albastre 
Peste întinsul lumii curate se înclină, 
Filoanele de aur ale iubirii noastre 
Cu drag din întuneric scoțindu-le-n lumină. 
Abea că ne
Cerescul soare veșnic deasupra ridicîndu-l 
Iscă în noi văpaia pe veci in noi rămasă, 
Acoperind cu vrajă și inima și gindul.
Egal pe fiecare ne-a cucerit iubirea 
Senină ca polenul cind picură pe floare 
„A ta pe totdeauna" și „al tău“... Nemărginirea 
Ca o prințesă verde zimbea-ngăduitoare...

văzurăm și ziua luminoasă

E o stradă îngusta, înăbu- 
■ită de casele cu cite unul sau 
două etaje, o stradă la care 
n-au ajuns încă demolările și 
mai păstrează ud aer vechi de 
tîrg provincial. O 
oriunde, e aceeași 
rașelc. Prin ea se 
ge mai repede de 
principală ]a alta 
za aceasta în tot 
e plină de lume.
mașini, nu se line seama de 
trotuarele prea înguste. Bărbați 
grăbiți, femei ieșite la cumpă
rături, purtind sacoșe și plase, 
copii pe trotinete ale căror 
roți au fost înlocuite cu rul
menți se strecoară prin mul
țime scoțînd un zuruit puter
nic de metal. O masă eteroge
nă de oameni care n-au timp 
să se gindească unul la altul. 
1d această dupa-amiază fru
moasă de toamna, strada tră-

întîlne>ti 
in toate o- 
poale ajun- 
Ja o arteră 
și din cau- 
timpul zilei - 
Nu circulă

iește agitația ei pașnică și o- 
bișnuilă.

Omul apare în capătul stră
zii cu mîinile întinse în lături. 
Are o fată palidă, părul vîlvoi 
și ochii injectați de băutură. 
Hainele stau înfoiate pe el, 
parcă s-ar îndepărta să nu-i 
atingă pielea, parcă trupul fiii 
le-ar respinge. Rămîne o ci , - 
cu brațele in lături și lumea 
nu-l observa încă, nu-i acordă 
nici o atenție. Dar el scoate 
deodată un strigăt sălbatec, 
neomenesc, un urlet prelung, 
de haită, și din această clipă 
ființa lui domină strada. Se 
aruncă asupra unui ins respec
tabil, îl trinlește pe asfalt. Pă
lăria insului se rostogolește 
și e luată in picioare. II lasă 
apoi pe acesta, smulge unei 
femei sacoșa cu zarzavaturi 
și le împrăștie, se aruncă In
tr-un grup de fele care merg

ținîndu-se de braț. îmbrinceș- 
te, lovește și smulge. Spune 
ceva, probabil, dar cuvintele 
•hi se pot distinge in strigă

rii, urlet de fiară pornită 
sa sfișie. Acum e stăpînul în
tregii străzi. Femeile țipă iste
ric și fug in dezordine să se 
ascundă sub porți, în ganguri 
care dau spre alte străzi, și în 
învălmășeala produsa de ele 
se creează o stare de nebunie 
generală. Bărbați în toată pu
terea se strecoară precauți și 
neutri pe lingă ziduri, grăbiți 
să scape de propria lor la
șitate. Departe, in celălalt ca
păt al străzii, nu se vede ce 
se întlmplă aici, dar învălmă
șeala se transmite pînă acolo.

Siluetele stuluhii sc aple
cau ca mlr-un salul cei< mn- 

- llarca aluneca ușoara. S'c 
apropie < ara - gindi I cilia. 
7 rcsărl. I >c păru că a (<>«/ 
chemată. Plivi împrejur dar 
nu desluși decit foșnetul rit
mic al apelor lox lie de ma
luri. \ isli mat depario și bu
zele vi începură să inqinc un 
cinice. Coborind lin pesle pă
durea de slul, soarele sc a- 
lunda în somn.

— Am să-ți fur cintecul,

HOȚUL
zise el. I iirindu-I Ic \ m 
pe line.

De ce să mă furi?
- - Pentru că ai gilul 

mos. Și gleznele li s-au 
plinii. Iar \ or ca, ușor 
brala, c un amestec de puri
tate și sălbăticie, așa ca Del
ta care tc-a crescut.

Cine ești ? Cine ești f 'în
trebă. Nu primi răspuns. Sc 
privi speriată in oglinda apei. 
Se privi îndelung, apoi sc ri
dică. Prici din nou oglinda a- 
pci dar i.u \ 67 u nimic înrda- 
ra chipului său. Și, a clipă, 
i se păru că cel care \ orbise 
sc ascunde in ființa ei.

Și iarăși privi împrejur dar 
nu desluși deci! urinele ciu
lului, v intui amurgului, care 
îi șopica numele pesle ape, 
inliorîndu-le.

Georae BOITOR

D
E
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Cum nimeni nu cunoaște mo
tivul ei, pericolul pare catas
trofal. In citeva clipe strada 
ramîne pustie.

Numai copiii n-au fugit. II 
urmăresc de la distanță, nu 
fiindcă s-ar teme de el, ci pen
tru că e un om matur, nu face 
parte din lumea lor. Și in mij
locul străzii omul cu părul 
vîlvoi. A rămas singur. E ne
dumerit șj încurcat. Mai arun
că un ultim urlet spre bucata 
de cer a străzii, apoi doar un 
mormăit slab în timp ce mer
ge cu pași nesiguri. Iși chel
tuiește ultimele puteri. Acum 
abia își mai trage picioarele'. Se 
apropie de zid, se sprijină cu ' 
fruntea de el. Se întoarce a-

DADA
Casa tușei Rada era așe

zată la poalele pădurii. Trăia 
acolo de una singură, un fel 
de Babă-Cloanță; dar... cu ini
mă de aur. De cile ori ve
neam la ea îmi umplea buzu
narele cu tot felul de bunuri: 
Alune, nuci, prune uscate, 
mere. Dar, mai mult decît 
orice îmi plăcea să-mi cînte. 
Ne așezam amindoi pe pris

pa cosei. Tușa Rada încep 
să fredoneze o melodie. Mai 
inlii încet, apoi cintecul por
nea din fot sufletul ci de 
femeie bălrînă. Atunci, ple
cam și eu cu cintecul. Mă 
vedeam alergînd pe dealuri 
în înlimpinarea ciobanului 
care și-a pierdut oile...

Cind tușa Rada obosea, mă 
așezam cu capul in poala ci.

Am căutal-o din nou pe 
tușa Rada. Am căulat-o să-ml 
fredoneze un cîntec de reve
nire. 
Casa 
însă, 
telor 
iar casa a lăsat-o pădurii și 
vînlului. Cînd crivățul bate 
dinspre rîu și trece prin cot
loane, prin tocurile de la fe
restre și uși, casa vibrează 
ca o vioară. Hei, tușă Rado, 
de ce nu vrei să-mi mai mur- 

un cîntec ?

5

Dar, tu>a Rada s-a dus... 
și cintecele au rămas 

Cintecele le-a dăruit fe- 
dc-o vîrstă cu mine,

PXNAITESCU

universală
Langston
Hughes

1 "'‘i1 \} ''W/Wwmă

verdele crengilor mele, 
string de-a curmezișul

Șj cobor spre tine
Pe lanțuri de iederă.
Înfloririi tale
li despoi mugurii 
Închiși in coaja nopților,
A nop/ilor rîvnite. 
Cheltuindu-mu brațelor,
Alungind acreala gurilor rele, 
Te înalț pinu in virluri
Și-ți rumin.

Vin ape,
Cad cioburi de stele, 
îngină în sloiuri 
netainice unde, 
puzderii de 7.baleri.

Pe gemene maluri, 
cu gest repetabil 
desene rupestre, 
le caul in palme 
cu doruri și dai ini.

poi și se reazemă cu spatele. 
11 putem privi mai de aproape 
în timp ce el cade, luneca 
moale pe trotuar frecindu-sc 
cu spatele de zid. E de fapt 
un om mic de statură, cu fală 
și miini de copil. Cravata des
făcută ii alunecă înlr-o parte, 
nasturele de la gulerul cămă
șii e rupt. Probabil l-a rupt 
incercînd să-și desfacă crava
ta. Șade jos pe trotuar cu spa
tele rezemat de perete. Ochii 
i se închid, bărbia ii cade in 
piept, iar din colțul gurii i 
se prelinge un fir de salivă.

Neajutorat și singur 
mină de om.

CORNELIU RADULESCU

Langston hughes este un cunoscut scriitor 
negru din Stolele Unite care combate colonialis
mul șl discriminarea socială, manilestindu-și 
adesea admirația pentru socialism. A scris poe
me („Blues-uri obosite", „Salul revoluției 1", „Un 
cîntec nou", „Bilet pentru un singur drum"), ro
mane („Nu Iară riser ș-a.). poc est ir i /„Simple 
iși spune părerea, „Simple se însoară") ele.

Negrul vorbește

Am cunoscut toate fluviile 
antice fluvii, ca și lumea, încă 
și decîf singele ce zvîcnește în 
de aceea sufletul meu, și-a adincit albia, ca fluviile.

mai bătrine poate 
arterele oamenilor —

M-am scăldat in apele Eufratului 
la ivireo zorilor proaspeți 

mi-am zidit coliba pe inalul Congoului 
să mă legene el — 
am văzut Nilul, și pentru voi am înălțat 

piramidele.

Am ascultat cintecele izvodite de Mississippi 
cind Abraham Lincoln
cobora pentru mine pînă la Orleans 
și am văzut fluviul strălucind 
de aurul amurgului în curgerea lui.

Am cunoscut fluviile, fluviile toate, 
antice fluvii, întunecate, 
de aceea sufletul meu bătrin și-a adincit 

albia asemenea lor.

AVAW.W.WAW.W
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Strădaniile de zi cu zi
țiîirnt armături TH in subte
ran

— Ce veți întreprinde pe li
nia organ izArii ?

— Intenționăm redistribuirea 
leriloi ialu a cimpului minier 
intre zone in asn fel incit să 
«btinrrn o concentrare cil mai 
r» ntabilă a producției. Zona I 
xa cuprinde blocurile I. II si 
Ml (straiele acoperitoare), iar 
aona II va aven in exploatare 
stratul 3 din blocul IU. toate 
straiele din blocurile IV și 
3 I In acest fel. toată produc
ția zonei I 
la orizontul 
te zone in 
nr. 2. Prin
\on; deschide calea 
deserviri mat judicioa* 
material lemnos. pe 
ci»ri. pe fronturi de lucru. Pu- 
nind in funcțiune suitorul nr. 
2 de acra.i, vom elimina ștran
gulările în nlimentnrca cu ma- 
frrialul necesar a blocurilor III 
și IV Mai mult, lungimea stîl- 
pilor distribuiți prin acest loc 
va uaranin majorarea înălțimii 
abala.telor in cauză de la 3.5 
la 4 m. ceea ce va contribui 
la creșterea randamentelor, a 
producției și. implicit, la redu
cerea prețului de cost al căr
bunelui extras. îmbunătățirile 
privind organizarea producției 
și a muncii vor trebui să con
lucreze. îndeosebi. în direcția 
sporirii vitezelor de avansare 
le abatajele cameră — de la 
90 la 110 metri pe lună — Ș’ 
In galerii, la 65 ml.

Și — am adăuga noi — con
comitent cu aceste preocupări, 
colectivul de tehnicieni și mi
neri al unității ar trebui să 
acorde o atenție prioritară 
calității lucrărilor efectuate, lă
sată pe alocuri pe un plan secun
dar

Nu contestăm că există po
sibilități certe, condiții favo
rabile pentru ca planul pe 
anul 1970 să fie realizat la 
nivelul cerințelor. Intr-adevăr, 
nu se mai pun problemele di
ficile ce au dat atîta bătaie 
de cap colectivului în perioa
dele precedente. Insă, trebuie 

se manifeste o contribuție 
activă, mai concretă a 

cadrelor medii tehnice, minie
re și electromecanice, care nu 
stal consecvente — din păcate, 
fără excepție — in rezolvarea 
și urmărirea pină la capăt a 
problemelor de serviciu, in a- 
sigurarea asistenței impuse la 
fronturile de lucru și a apro
vizionării la timp și corespun- 
aătoarc, cu materialele trebuin
cioase. a tuturor formațiilor din 
subteran.

xn fi concentratj 
410. iar n cclcilal- 
jurul puțului orb 
lucrările executate 

unei 
cu 

blo-

Se vădesc carențe, 
deloc de ignorat. în privința 

volumului de mun-aprecierii
că ce-1 poate efectua un mun
citor. La unii maiștri lipsește 
ci» desăvîrșire controlul

pro ordinelor, o dală dislri- 
buite. Cazurile Iui Constantin 
Iamb. Ioan Ungurcanu, Ghcor- 
phr Dosnffei. loan Sîrbu, sînf 
cli»c\cnlc in acest sens. Do mul 
le ori. un cărucior de lemn in 
lor <5 ajungă la destinația in
dicată, se... rătăcește in labi
rintul subteran fără ca vreunul 
sft se mai 
acesluia.

O scurtă 
directorul < 
ing. Emil 
convingerea 
le in legătură 
mediu tehnic sînt 
Multi vin la mină sa 
doar pontajul. nu iau ni 
măsură de îmbunătățire 
procesului de extracție, 
caută să înlăture măcar 
junsurilc care sar in ochi, 
cînd ies In suprafață spun po
vești- Controalele efectuate du
pă dinșii arată tocmai contra
riul n ceea ce ni se relatează. 
Trebuie subliniat că. in primul 
rind. tineretul nu este pătruns 
do datoria pe care o are de a 
depune strădanii pentru reali
zarea producției de cărbune, 
se vădește o mare fluctuație 
în rîndurile sale, se fac ne
motivate pe capete... Se im
pun eforturi sporite din partea 
noastră in munca cu oamenii, 
pentru creșterea răspunderii 
în activitatea de zi cu zi. în 
scopul achitării cu conștiincio
zitate de sarcinile de produc
ție' (s.n.).

Tntr-adevăr, conducerea 
lății, 
permanenta 
de partid, 
volte în 
oamenilor 
săbii it al ea 
exemplară 
să pună i 
rilor rezolvarea 
competentă a problemelor strin
gente ale producției. Este o 
necesitate ca drumul ascen
dent pe care merge colectivul 
minier al Diljei să se continue. 
De bun augur pentru munca 
din noul an considerăm cu
vintele pe care ni lc-a adre
sat la despărțire, inginerul șef 
al minei : ..Ne vom strădui ca 
fiecare maistru, fiecare tehni
cian. fiecare inginer care intră 
in mină să rezolve măcar o 
singură problemă la nivelul 
lui, cit de mică, oricît de a- 
parent neînsemnată ar fi ea, 
de exemplu o armătură care 
stă prost să o pună frumos... 
Zilnic să rămînă ceva palpa
bil după fiecare. Știți ce în
seamnă asta ? Cel puțin o 
sută de probleme rezolvate !".

intereseze <lc soarta

convorbire avută cu 
exploatării miniere. 
Mum. ne n intftrit 

i că cele consemna 
cu personalul 

îndreptățite, 
mină 

iau

sub îndrumarea directă, 
a organizației 

trebuie să dez- 
rîndurile tuturor 

conștiința și respon- 
față de îndeplinirea 

i a sarcinilor de plan, 
în centrul preocup, 

integrală

I
I
I
I
I

I
I

I
I
I
I
I

Mica publicitate
E. M. Lonea, pierdut.

Ini Neag: Împotriva reiate i 
scrisoarea adresată redacție* 
de legislația noastră privincijoc ol

• la Stockholm au continuat întrecerile 
ncului internațional de hochei pe gheață dotat 

„Cupa Ahearnc". Echipa Spartok Moscova 
învins ci| scorul de 5—2 formația suedeză 
i'dvrtaclje, iar Sparta Praga a dispus cu 9—1 

Djurgaarden (Suedia). In ccl mai disputat 
1. F l< Helsingfors a întrecut cu 
I formai ia l.eksand.

proba de 1001) m a concursului mascu
lin internațional de patinaj viteză de la Inzell, 
cunoscutul campion vest-german Erhard Keller 
a stabilit un nou record al țării sale cu perfor
manța de l'ȘO’'3/IO

In clasamentul general individual. întocmit 
după disputarea a patru probe, primul loc a 
fost ocupat de Erhard Keller cu un total de 
161.450 puncte.

q Pe patinoarul de la Alma 'ta a inceput 
ii concurs la care participă cei moi buni pa

tinatori de viteză sovietici. In proba feminină 
de 500 m. Vera Krasnova, a realizat r'9/10, timp 

reprezintă cea mai bună performanță nion- 
'ilă a sezonului.
q Proba feminină de lalom special din ca

drul concursului internațional de schi de la 
Grindelu'ald (Elveția) s-a încheiat cu victoria 
sportivei franceze Michele Jacot. Aceasta a fost 
cea dc-a palia victorie realizată de țintiră 
scliioară franceză (in vîrslă de 18 ani) în ac
tualul sezon.

($> După disputarea a opt runde în turneu? 
internațional de șah de la Hastings conduc Gli- 
gorici (Jugoslavia) și Portisch (Ungaria) cu cile 
6 puncte, urmați de Unzicker (R. F. a Germa
niei) — 5.5 puncte. Smislov (U.R.S.S.). Timrnan 
(Olonda) — 4 puncte (1) etc Maestrul român 
Dol.fi Drimer ocupă locul 7 cu 2.5 puncte și o 
partidă întreruptă

(Ș) Au luat sfirșit întrecerile turneului inter
național de volei (rezervat echipelor de junioa
re și juniori) de la Sofia. Competiția masculină 
o fost cîștigatiî de echipa României, urmată de 
Bulgaria B. Bulgaria A și Polonia. In ultimul 
joc, tinerii voleibaliști români au învins cu sco
rul de 3—0 (16—11 15—5, 15—8) Bulgaria A

© l.a Bohțni (Iugoslavia) a început un concurs 
internațional de schi-fond, la care participă 
sportivi din mai mu/ie țări europene. In proba 
masculină de 15 kin, pe primul loc s-a clasat 
schiorul vest-german Demel cronometrat în 
48'58", urmat de Akentiev (U.R.S.S.) — 
2/10 și Tarakanov (U.R.S.S.) — 49'33'2110.

Urmare din pag. I

Ciudad de Mexico

Febra 
pregătirilor 

și „prezicătorii
(Agerpres). Orașul Ciudad 
de Mexico, gazda viitorului 
campionat mondial de fotbal, 
cunoaște la acest inceput de 
an febra pregătirilor pentru 
marea competiție. Discuțiile, 
pe caro le poartă omul de 
pe stradă nu au alt subiect 
decit... „mondialele" de 
bal. Se fac pronosticuri, 
discută șansele echipei 
ționale, se avansează numele 
eventualei ciștigălodre a cu
pei „Jules Rimei". Se ape- 
leazu chiar la „prezicători" 
pentru a se afla, cu citeva 
luni înainte, cine va dobindi 
rivuitul f.rofeu. In acest „con
cert" fotbalistic, au făcut 
senzație „prezicerile" as
trologului american Arnold 
Krumm Heller, care a afir
mat unui reporter al ziaru
lui „The News" că 
Ciudad de Mexico v 
distrus parțial de către un 
cutremur de pamînt in pri
mele zece zile ale lunii iulie. 
El a împins piuă acolo „e- 
xactitatea" prezicerilor sale 
incit a furnizat și gradul de 
intensitate al „catastrofalului" 
cutremur: S grade pe scara 
Mercalli. El a „precizat" că 
cutremurul va fi precedat de 
o altă zguduire a scoarței 
terestre care se va produce 
intre... 21 ianuarie și 19 fe
bruarie

Răspundem
cititorilor

Mihui Șchiopii. Urnea: Cele cuprinse in sesizarea dv. 
in atenția redacției.
Maria Tăruu, Lupeni: Problema relatata de dv. a 

fost adusă la cunoștința conducerii întreprinderii de gospo- 
comunală Petroșani pentru cercetare și luare de- m-i-

♦ Arist/că Goșea, '.iinpu 
i despre rare vorbiți în

s-au luat măsurile prevăzute 
apărarea familiei.

♦ Tonui Narița, I elnah . Detlarațiile privind limpui 
servit de dv. la Cooperativa „Jiul" Petroșani au fost expediate 
de către Oficiul de munca și ocrotire socialii Petroșani <u 
adresele 258 și 215 din octombrie, respectiv noiembrie I9t>9 

Depoul de locomotive C.l R Arad, unde sinteti angajat.
I.iviu Avram. Lupeni: Anecdotele trimise de dv. nu 

putem folosi, fiind cunoscute.
0 Too Z. Robescu, Paroșeni: C-t'••tarea întreprinsă d< 

conducerea O.C.L. Alimentara Petroșani la punctul alimen
tar din incinta L. M. Paroșeni a confirmat cele sesizate d” 
dv. Ca urmare, gestionara N. Tamascovici de la unîtrtlr 1 
nr. 48 Paroșeni a 1 ■ t sancționată ru mustrare scrisă.

4- Dumitru Dalidis, Vulcan: Conducerea U. U. M. Pe 
ani ne face cunoscut cu la cererea dv. ați lost schimb it 

din funcția de muncilor necalifical și încadrat ca primi toi 
și distribuitor de materiale, funcție < u care ați (ost de acord. 

Florica Georgescu, Vulcan : Conducerea Spilalulu 
unificat din Lupeni no informează că contractul dv. de muncă 
a fost desfăcut în conformitate cu prevederile H.C.M. m 
2024/1969 și corespunzător prevederilor articolului 20 liter, 
b, combinai cu articolul 73 din Codul Muncii.

In caz că vă considerați nemulțumită, adresați-vă, 
termen, Comisiei de judecată de pe lingă întreprindere, 
ale cărei atribuții intră și judecarea litigiilor de munca.

In laboratorul electro al I.M.P.

determină pierderile normale. 
Au fost respectate, oare, aceste 
dispoziții legale, în cazul pe 
carc-1 discutăm ? Răspunsul v 
negativ. Revizorii do gestiune, 
ca și organele de jurisdicție a 
muncii n-au ținut do loc sea
ma de prevederile legii, iar 
conducerea T.A.P.L. Ic-a respec
tat numai în parte. Astfel :

© Întreg personalul bufetu
lui atestă lipsa de preocupare 
și de spirit gospodăresc a fos
tului gestionar Dan Teodor.

© Recepția berei nu s-a fă
cut conform legii, deși se im
punea cu atit mai mult cu cit, 
după propriile afirmații ale per
sonalului bufetului (infirmate 
însă de cel al depozitului de 
îmbutoliere). berea primită a 
fost deseori alterată. Dacă nu 
a fost consumată (mai grav e 
faptul că. alterată fiind, a fost 
dată in consum !). culpa apar
ține gestionarului și persona
lului de deservire de la bar, 
deoarece n-au refuzat marfa. 
Dacă ar fi procedat astfel, se 
putea stabili fie o culpă în 
sarcina personalului do la de
pozitul de bere, fie existența 
unor cauze care au determi
nat pierderi naturale.

Cotele ’ , M
cordate in 
lași produs 
sub 0.60 la 
tat aceleași ------- . .
țiului de depozitare, același

cum s-a făcut separarea celor 
naturale de cele imputabile, 
de s-a ajuns, totuși, la acor
darea unor cote maxime de pe
risabilitate (de către revizori) 
sau aproape de maxim (de că
tre; conducerea T.A.P.L.) ? Răs-

de perisabilitate a- 
trecut pentru ace- 
— berc — au fost 
sută, deși au exis- 
condiții (lipsa spa- 

vo

încercat să determine pe 
antrenori, manageri și .book- 
makeri" să Iacă declarații. A 
audiat oameni din tripourile 
interzise, a citat chiar și pe 
italianul Nino Benienutti, stră
lucitul campion mondial la ca
tegoria mijlocie, idolul Coastei 
de Azur („Nino nacion'ale", 
miliardarul). Întrebat despre 
eventualele legâluii cu gang
sterii, Nino a răspuns: „Nu 
am njcj o legătură. Dacă 
„frații" ar încerca vreodată să 
sc apropie de mine, le-aș 
/drobi nasul".

Legăturile îndelungate ale 
lui Liston cu „subteranul" au 
fost incontestabile, cu țoale 
că nu au putut fi dovedite. 
Mai tîrziu, el a \ rut să iasă 
din aceste legături, s-a răs
cumpărat pe suma de 75 0(/0 
dolari de la managerul Pepo 
Barone, care era amestecat în 
multe afaceri murdare. Titlul 
l-a smuls de la Floyd Patter
son, pe care opinia publică I-a 
împins la acest meci, împotri
va conștiinței lui. Toți aștep
tau din partea favoritului sen
timental Floyd să zdrobească.

de asemenea, de mai puțin de 
de trei minute pentru a-l tri
mite pe Patterson la podea.

Totuși, negrul, căruia i sc 
punea la îndoială chiar și da
la nașterii (8 mai 1934) așa 
incit întotdeauna era apreciat 
„în jur de 40 de ani", nu a 
avui totuși mull noroc cu 
succesele obținute în box. Ce
le două milioane de dolari 
cîștigate pe ring pur și sim
plu i s-au scurs printre de
gete, iar pe lingă aceasta, 
organele liscale i-au luat lui 
Liston ambele premii din în-

lum și viteză de desfacere, a- 
celași personal și sezon etc.).

Nu s-a încheiat nici un 
act constatator al alterărilor la 
bere și produsele de bucătă
rie și nici nu s-a raportat în 
scris conducerii T.A.P.L. des- .
pre condițiile de păstrare neco- . pufosul la aceste întrebări 
rosnunzătoare a acostoFâ;

© Mai grav este faptul că au 
existat indicii și dovezi despre 
unele sustrageri de bani și mar
fă de către gestionar și casie
rițe (după propria recunoaștere 
a Viorieăi Buneci), consumarea 
do băuturi pe gratis de către 
concubinul barmanei Elena 
Stroja (împrumutată cu bani 
din gestiune de către gestio
nar) ș a. De asemenea, rezultă 
că înșiși revizorii care au pro
pus acordarea cotei maxime de 
pierderi, ca Octavian Perju. 
Ghoorghe Constantinescu și 
Toan Grosu. vizitau des pe ges
tionar în biroul său din local, 
consumînd împreună băuturi și 
alimente fără a le plăti (după 
do •' •’"itiiie barmanelor).

© S-au vîndut, în exterior, 
mici (nobonificați) fără ca su
mele respective să fie vărsate 
la casă, ele fiind predate ges
tionarului Dan Teodor.

Tn fața atitor nereguli și lip
suri. pe bună dreptate te în
trebi : despre ce fel de pierderi 
naturale poate fi vorba ?

Do cînd o pierdere provenită 
ca urmare a nerespectării le
gii (recepția berei alterate și 
neconsumate) sau ca urmare a 
sustragerii este naturală ? Chiar 
dacă au existat pierderi na
turale la bere, din alte cauze,

SfȘ'iinu s-au pus toate — depă- 
«șcMe cadrul strict economic și 

legai al cazului. El trebuie cău
tat nu privindu-1 „din față11, ci 
din „profil11, pe „verticala11 lui, 
acolo unde psihologia întilncște 
etica profesională. La această 
„confluență" găsim motivații și 
atitudini cum sînt: dorința de 
căpătuială, ușurința și dezinte
resul unui colectiv de muncă 
(personalul bufetului), atitudi
nea lipsită de răspundere față 
de apărarea avutului obștesc 
(organul de revizie), spiritul de 
compromis și toleranță constînd 
în luarea unor jumătăți de mă
suri (conducerea T.A.P.L.), o 
judecată formală, care chiar 
dacă respectă litera legii, e 
străină spiritului ei și exigen
țelor conștiinței juridice socia
liste (organele de jurisdicție a 
muncii în soluționarea finală 
a litigiului amintit).

I-Iotărît lucru : de pe aceste 
coordonate etice nu poate fi 
rezolvată principial și just nici 
o problemă — cu sau fără ca
racter economic — în care in
teresul general se „ciocnește" 
cu cel personal și în care, deci, 
este nevoie do o valorificare 
critică purtînd amprenta obicc- 
tivilății. onestității, răspunderii 
sociale. Dacă aceste imperative 
se cunosc — și ele se cunosc 
— de ce nu se aplică ?

Economiile^ rod al 
preocupării colective

Pronoexpres

ANUAR1E
Deschiderea emisiunii. Emisiune în lim
ba maghiară.
Film serial: Aventură în munți. Două 
pachete de țigări.
Mult e dulce și frumoasă...
Telejurnalul de seară.
Cîntă-mi cîntece de bucurie (muzică 
populară).

Prim plan. Dramaturgul Aurel Baranga. 
Reflector.
Seară de teatru Tv. : Woizeck de Georg 
Buchner.
Avanpremieră
Telejurnalul de noapte.
La braț cu tinerețea — program de 
muzică ușoară 
închiderea emisiunii.

Ieri, mercurul termometre
lor la Petroșani a oscilat în
tre zero grade și plus 6 gra
de, iar la Paring între minus 
6 grade și minus 2 grade.

PENTRU LIRMATOARELE 
24 DE ORE : Vremea se men
ține in continuare instabilă, 
cu cerul mai mult acoperit. 
Se vor semnala precipitații 
sub formă de ploaie și la- 
poviță. Temperatura 
ț ion ară.

La tragerea de miercuri, 7 ianuarie 1970. au fost ex
trase din urnă următoarele numere ;

Extragerea I-a ; 45 15 1 19 26 41.
Fond de premii : 330 069 Ici.
Extragerea a Il-a : 6 9 7 2 20 14 33.
Fond de premii : 279 528 lei.

VINERI 9 IANUARIE

cert de muzică ușoară; 0,03—
3.00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II :

PROGRAMUL I :

dimineții;. 6,05— 
pămîntului ro- 
Cîntecc și jo- 

10.30 Muzică de 
Muzică ușoară;

Sonny Liston — 
„urîtul urs brun“

Ultimul boxer cu renume, 
ale cărui legături cu lumea 
„gang"-ului sau subteranul - 
cum se mai spune — eruu 
aproape publice, a lost „urîtul 
urs brun". Sonny l.ist on. A- 
jungînd în conflict cu legea, 
ca linăr vagabond, timp de 
șapte uni a învățat boxul în- 
li-<, cu-a de corecție. Apoi, 
cu prolesiunisl a mers din vic
torie in victorie, invingind a- 
proape pe toți adversarii prin 
K.O. Dar, mulți adversari, mai 
ales cei „buni", s-au dui Iu 
o parle din drumul lui. Și. in 
timp cc unii nu au pulul ni
ciodată uita trecutul lui, cei 
mui proeminenți boxeri ame
ricani tremuiau în lața lovi
turilor pumnului său. El era 
îngrozitorul negru, „nigger- 
killer" de care se temeau 
mulți, inclusiv campionul mon
dial Floyd Patterson. Contrar 
lui Liston, Pailerson avea un 
trecui curat și era educat, mă
rinimos și înzestrat, iar pe 
lingă țoale acestea, cucerise 
pentru culorile America Me
dalia de aur în 1952 la Hel
sinki, chid cîșligase la repre
zentantul nostru, valorosul Ti- 
ță Vasile.

BEXLi--•..-cita

Adevărata lumină a
careului magic" (II)

ia slîrșil pe acest Sonny „mons
trul", care lăsa In urma lui 
tot mai mulfi adversari învinși 
prin K.O.

In primăvara lui 1902, cu 
prilejul unei recepții la Casa 
Albă, Patterson a șoptit pre
ședintelui John /-. Kennedy 
numele noului său adversar: 
apoi nu a mai putut să dea 
înapoi. l.a 25 septembrie 1962, 
Sonny Liston l-a făcut K.O. 
in primul rund, iar un specta
col similar a lost văzul, in 
alară de spectatorii de la Chi
cago, și de lunaticii boxului 
dm Las Vegas, unde Liston, în 
meciul-revanșă, a avut nevoie.

Uluirea cu Patterson. Cu este 
„omul subteranului" a devenit 
și mai evident la 25 februarie 
1964, cînd Charles Sonny Liston 
a pierdut titlul la Miami Beach 
în lața lui Cassius Clay.

Atunci, la începutul rundu
lui 7, l.iston nu s-a mai ridi
cat de pe scaun datorită unei 
pretinse răniri a mîlnii stingi. 
A devenit și mai evident că 
nu este ceva curat cu Liston 
la meciul-revanșă cînd, după 
o lovitură a lui Clay, pe care 
specialiștii nu au pulul-o ana
liza 
dea

niciodată, a rămas la po- 
chiar in prima repriză.

(Va urma)

190 000 litri benzină au fost 
economisiți in cursul anului 
1969 (le către colectivul de 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
al Autobazei de transport din 
Petroșani. Economiile se dato
rase măsurilor întreprinse de 
conducerea unității pentru mai 
buna gospodărire a benzinei, 
prin asigurarea circulației auto
vehiculelor conform normelor 
lehnice, precum și creșterii 
gradului do pregătire și a răs
punderii conducătorilor auto. 
Intre evideriliatii în muncă, care

prin strădaniile lor au contri
buit nemijlocit la obținerea a- 
ceslor economii, se înscriu con
ducătorii auto Florea Constan
tin III și Constantin Cruceru, al 
căror volum de transport efec
tuai prin curse interurbane se 
ridica la peste 50 000 tone/km 
pe lună, tinerii Stelian Vasile 
și luliu Cociu, de pe autobascu
lante, precum și experimentalii 
conducători de autobuze în 
frunte cu Nicolae Cerna, un 
bur\ organizator al muncii în 
procesul de producție.

PETROȘANI 7 Noiem
brie : Femeia îndărătnică (8 
—11 ianuarie); Republica: 
Surcouf, tigrul celor 7 mări 
(7—9 ianuarie); PETRII,A : 
Un glonte pentru general (7 
—9 ianuarie); LONEA — 7 
Noiembrie: Superautomatul 
(8—10 ianuarie); Minerul : 
Tinerețe fără bătrinețe (8—1J 
ianuarie); ANTNOASA : Volca 
(8—9 ianuarie); VULCAN : 
Angelica și Sultanul (8—11 
ianuarie): LUPENI — Cultu
ral • Testamentul dr. Mabuse 
(6—9 ianuarie); Muncitoresc : 
Dacii (8—10 ianuarie); PARO- 
ȘENI : Virslele omului (7—8 
ianuarie); URICANI : Bun 
pentru serviciul auxiliar (7 
—8 ianuarie).

5,05 Muzica
9.30 Memoria 
mânesc:. 10,05 
curi populare; 
estradă; 11,05
11,13 Ciclul ; Să înțelegem mu
zica; 12,00 Din muzica popoa
relor: 12,25 Știința la zi: 12.30 
Intilnire cu melodia populară 
și interpretul preferat: 13.00 
Radiojurnal: 13,10 Avanpremie
ră cotidiană: 13.22 Pagini mu
zicale de mare popularitate in 
interpretări moderne: 13,45 Fol
clor orășenesc: 14.00 Caleidos
cop muzical; 14.00 Radio publi
citate: 14,50 O interpretă a 
cintecului popular năsăudean : 
Marioara Precup; ”
vînturilor: 15,25 Compozitorul 
săptămînii; 16,00 Radiojurnal;
16.30 Tribuna radio; 17,05 Pen
tru patrie; 17,35 Noi înregistrări 
de muzică populară; 18.10 Re
vista economică: 18.30 O melo
dic pe adresa dv.: 19.00 Ga
zeta radio; 19,30 Săptămîna 
unui meloman; 20,05 Tableta de 
scară; 20,10 365 de cîntece: 
20,20 Argheziană;- 20,25 Zece 
melodii preferate; 21,00 Aten
țiune, părinți !; 21,42 Solistul
•serii : Tereza Kesovja; 22,00 
Radiojurnal. Buletin meteoro
logic; 22,20 Sport; 22,30 Con-

15,00 Roza

6,10 Program muzical de di
mineață; 7,00 Radiojurnal: 7,10 
Program muzical de dimineață 
(continuare); 8,10 Tot înainte; 
9,00 Muzică populară; 9.10 Curs 
de limba spaniolă; 9.30 Mai 
mîndră țara noastră crește — 
program de cîntece; 10,00 Mati
neu teatral : -Discipolul diavo
lului". Adaptare radiofoni -ă 
după piesa lui George Bernard 
Shaw; 11,52 Muzică ușoară; 
12.15 Concert de prinz; 12 25 
Saeculum: 13,00 Concert le 
prînz — continuare: 13.30 C■•?- 
tea științifică; 13.40 Pagini din 
operetele lui Filaret Barbu; 
14.03 Cîntece și jocuri din Do- 
brogea: 14.30 Muzică ușoară; 
14,55 Știința la zi: 15.00 Opera 
pentru toți; 15,30 Cîntă Gîcâ 
Petrescu. 15,40 Radio publici
tate: 16.00 Radiojurnal: 16’’.O 
Cîntece: 17.00 Cavalcada rit
murilor; 17,35 Teatru serialș 
,.Zodia cancerului" sau „Vremea 
Ducăi Vodă" de Mihail Sadn- 
veanu; 17.55 Varietăți muzi
cale; 17,30 Acasă la Virgil Ca- 
rianopol: 19.30 Noapte bună, 
_copii: 20,00 Mică antologie li
rică: 22.00 Muzică ușoară; 23.05 
Fragmente din opera-balet 
,.Acis și Galateea" de J. 13. 
Lully.

BULETINE DE ȘTlkl : Pro
gramul l : 5.00; 6,00; 9.00: 10.00; 
11.00; 17.00; 18.00; 20.00; 
2.00. Programul II ; 6.05: 
14.00; 23.00; 0,55.

21.00;
12.00;

Pronosticul nostru
la concursul Pronosport 

nr. 2 din 11 ianuarie 1970
1. Bologna — Internazionale X
2. Cagliari — Sampdoria I
3. Milan — Brescia 1
4. Napoli — Lanerossi X
5. Palermo — Juventus X
6. Roma — Bari 1
7. Torino — Lazio 1
8. Verona — Fiorentina X
9. Como — Ataianta X

10. Genoa — Rcggiana 1
11. Mantova — Perugia 1
12. Pisa - Catania X
13. Varese - Catanzaro 1

MINERI! Respectați normele de tehnica securității!
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ȚĂRILE SOCIALISTE
VARȘOVIA 7 (Agerprcs). — 

l.a uzina de mașini electrice din 
Wroclaw. producția ele turbo- 
gencratoare acționate (Ic turbine 
cu aburi cunoaște o continuii 
dezvoltare. In ultimii ani. la 
această uzină au fost produse 
turbopcncratoarc de cite 125 și 
200 de megawați. Producția tur- 
bogcneratoarclor moderne de 
200 megawați a fost asimilată 
intr-un interval de numai trei 
ani, iar in perioada 1967—1969 
uzina a livrat centralelor elec
trice din Polonia cinci agre
gate de acest fel.

Q
UI. AX BATOR 7 (Agerpres). 

— Tirajul total zilnic al ziare
lor și revistelor editate in Re
publica Populară hibngolă a a- 
juns la un milion exemplare. 
Totodată, populația țării mani
festă un interes din ce in ce 
mai mare față dc presa perio
dică. In această țară, unde cu 
cincizeci de ani in urmă a- 
naljabetismul constituia un fe
nomen dc masă, în prezent sint 
editate peste 60 de ziare și re
viste.

SHERLOCK HOLMES 
a împlinit 116 ani

LONDRA 7 (Agerpres). — La 6 ianuarie Sherlock 
Holmes a împlinit venerabila virstă de 116 ani. La petre
cerea pe care a organizat-o cu această ocazie a fost prezent 
și unul dintre celebrii răufăcători urmăriți dc el — profeso
rul Moriarty.

Departe de a se desfășura intr-o noapte „holmesianâ" 
— cu ceață, trăsuri și personaje cu mantale din secolul al 
19-lea — petrecerea a reunit 100 de persoane în saloanele 
hotelului Charing. Invitații au ridicat paharele in cinstea 
omului pe care sir Arthur Conan Doyle l-a creat, dar nu a 
putut să-l și omoare, așa cum au făcut atîți alți romancieri 
cu personajele lor.

Serbarea a fost organizată de cei 360 de membri ai 
Clubului Sherlock Holmes din Londra, cel mai mare club 
din lume care reunește pe aceia care cinstesc memoria celui 
ce a lansat în jurul lumii faimoasa expresie — „Este ele
mentar, dragă Waston".

JAPONIA : Cea mai mare linie de producție din lume în industria aparatelor de radio, 
la National Panasonic din Tokio.

In fotografie se vede hala imensă înzestrată cu mașini electronice din cele mai 
moderne.

Anul nou a venii in Italia 
nu numai cu tradiționalele obi
ceiuri — aruncarea la miezul 
nopții, pe ferestre, a dilerite- 
lor obiecte de uz casnic — ci 
și cu o nouă confruntare pe 
plan politic: reuniunea cva- 
dripartită la nivel Înalt de 
la 5 ianuarie. Secretarii poli
tici ai celor patru partide ca
re au formal timp dc șase ani, 
cu scurte întreruperi, cabine
tele coaliției de centru-stîn- 
ga au analizat luni, timp de 
trei ore, posibilitatea reluării 
colaborării lor intr-un guvern 
„organic* — așa cum il defi
nesc chiar cei care ar urma 
să-l alcătuiască. Primele de
clarații făcute presei de cei 
patru secretari au fost destul 
de laconice, totuși le-au per
mis comentatorilor politici să 
tragă unele concluzii asupra 
modului in care s-au desfă
șurat convorbirile.

Secretarul Partidului demo- 
crat-creștin, Arnaldo Forlani, 
căruia Direcțiunea partidului 
i-a dat mandat să-i consulte 
pe ceilalți trei colegi, a de
clarat presei că „inii Ini rea a 
fost utilă* și că in zilele ur
mătoare ar putea ii convocată 
o nouă reuniune la același ni
vel. Pe aceeași linie, secreta
rul socialiștilor unitari, Mauro 
Ferri, a constatat existența 
unui „schimb de vederi des
chis și folositor*, iar liderul 
republican, Ugo la Malta, a 
menționat: „se pare că există 
posibilități reale de apropie
re* între partide. Secretarul 
Partidului socialist italian, 
Francesco de Martino, a refu
zat să iacă declarații, limitîn- 
du-se să spună că va convo-

V______________

BERLIN 7 (Agerprcs). — Or
chestre simfonice, soliști, case 
dc discuri, radiodifuziunea din 
Republica Democrată Germană 
pregătesc anul acesta un amplu 
program de manifestări consa
crate celei dc-a 200-a aniversari 
a nașterii lui Ludwig van 
Beethoven. Astfel, o seric de 
concerte festive urmează să aibă 
loc la Opera de stal din Ber
lin in martie și mai cu seamă 
in decembrie 1970 — luna ju
biliară.

O
LENINGRAD 7 (Agerpres). — 

Specialiștii din Leningrad au 
stabilit, in mod experimental, 
că ionii dc potasiu și dc so
diu stau la baza impulsurilor 
care parvin la creier în forma 
imaginilor vizuale.

Experiențele și clișeele, foto
grafice realizate cu ajutorul 
microscopului, electronic au a- 
rătat că aglomerarea de ioni dc 
sodiu și potasiu se repetă de 
mai multe ori in fiecare celulă, 
ceea ce asigură ochiului o „du
rabilitate* practic nelimitată.

ca joi Direcțiunea partidului 
său spre a o informa. Ceea ce 
permite să se creadă că nu 
se va ajunge foarte curînd la 
realizarea noului cabinet de 
centru-slinga este, pe de o par
te, faptul că nu s-a anunțat 
încă dala viitoarei reuniuni 
cvadripartile, iar, pe de altă 
parte, repetarea din partea 
socialiștilor unitari (vechii 

sodal-democrați care, prin 

ITALIA:

An nou, probleme vechi!
COMENTARIUL ZILEI

separarea de socialiști, in iu
lie 1969, au provocat criza de 
guvern) a acuzațiilor adresate 
foștilor lor parteneri, cărora 
le reproșează încercarea de 
colaborare cu comuniștii In 
Parlament, iar pe plan admi
nistrativ, în conducerile comu
nale și provinciale.

La formarea actualului ca
binet monocolor democrat-creș- 
tin, condus de premierul Ma
riano Rumor, celelalte trei 
partide și-au oierii sprijinul 
pe plan parlamentar, pînă la 
alegerile administrative și re
gionale ce vor avea loc în 
primăvara acestui an. Atunci

Cu privire la tratativele 
in curs franco-libiene

PARIS 7 (Agerprcs). — Pre
cizările din sursă oficială fran
ceză cu privire hi tratativele 
in curs intre Franca și Libia 
privind lărgirea relațiilor din
tre ele și eventuala încheiere 
a unui contract important pen
tru furnizarea dc armament 
francez forțelor libiene se află 
in atenția presei pariziene dc 
miercuri. Ziarele relevă in spe
cial două aspecte : incidența e- 
voluției raporturilor franco-li- 
bicnc asupra politicii franceze 
în Orientul Mijlociu și sub
stratul disputei dintre Paris și

Conîerința despre Lună 
de la Houston

HOUSTON 7 (Agerprcs). — 
Cea dc-a doua zi a dezbateri
lor conferinței de la Houston 
a specialiștilor în domeniul stu
diilor selenare a fost dominată 
în continuare dc controversele 
în legătură cu originea Lunii. 
O seric dc cercetători au afir
mat că Luna a fost inițial un 
corp ceresc incandescent, care 
s-a răcit treptat, combătind 
totodată argumentele aduse de 
partizanii ipotezei după care 
satelitul natural al Pamîntului 
nu ar fi cunoscut nici un fel 
de viață proprie, fiind de la 
începuturile sale un corp ceresc

Gianni Morandi a cîștigat 
concursul „Canzonissima"

Cunoscutul interpret de mu
zică ușoară și actor de cinema 
Gianni Morandi a fost desemnat 
cîștigător al concursului „Can- 
zonissima", organizat de tele
viziunea italiană. Pe locul al 
doilea s-a clasat cîntărețul 
Claudio Villa. In același timp 
cu concursul, care a durat 10 

cabinetul de tranziție Rumor 
ar ii urmat să fie înlocuit de 
un nou guvern. Situația poli- 
tico-socială dificilă — marcată 
începînd din luna septembrie 
prin izbucnirea „toamnei fier
binți sindicale", continuată cu 
acțiuni greviste de amploare 
și în prezent, ca și de aten
tatele comise în luna decem
brie de grupuri de extremiști 
și care au provocat moartea 

și rănirea unul număr mare 
de persoane — l-a determinat 
pe primul ministru să solicite 
celor trei partide de centru- 
slinga, care sprijină actualul 
monocolor, să solicite antici
parea colaborării „organice" 
cu democrat-creștinii.

Opinia publică italiană se 
întreabă acum dacă cei care 
condiționează participarea lor 
la noua coaliție vor accepta 
sau nu să reconstituie alianța 
mai curlnd decît se stabilise 
inițial. Reuniunea de luni avea 
tocmai scopul de a da un răs
puns acestei întrebări. Se pa
re că asupra conținutului pro- 

Washington în legătură cu a- 
ccasta.

Pentru oficiosul „La Nation", 
..existența unui comerț cu arme 
in Orientul Apropiat este un 
fapt, care nu conține nimic 
nou". Făcînd aluzie la repro
șurile făcute Franței la Wa
shington și Londra in legătură 
cu eventuala furnizare a unor 
cantități dc arme franceze Li
biei. ziarul replică tăios : „Fran
ța, care și-a interzis să vîndfl 
arme țărilor direct angajate în 
conflictul din Orientul Mijlo
ciu, nu arc dc primit lecții de 
morală dc la nimeni".

mort, ca și în prezent. Dr. J. 
Douglas, cercetător la Serviciul 
geologic canadian, a afirmat că 
examinarea mostrelor aduse în 
iulie dc aslronauții de pe „A- 
pollo-11" l-au convins că ro
cile s-au cristalizat dintr-un ma
terial incandescent original și 
în urma proceselor vulcanice 
ulterioare. „Omogenitatea com
poziției și absența corpurilor 
străine este în contrast evident 
cu rocile dc dimensiuni simi
lare. formate prin răcirea ma
terialelor topite in urma unor 
ciocniri mcteoritice", a susți
nut el.

săptăniini, s-a organizat și o 
tragere la loterie unde pe bi
lete erau înscrise în loc de 
cifre numele participanților. 
Biletul cu numele lui Gianni 
Morandi a fost vîndut la Ro
ma, dar pînă în prezent nu a 
fost identificat posesorul său, 
care a cîștigat un premiu în
valoare de 150 milioane de lire 
italiene (240 000 dolari).

Grevă 

la Saigon
Miercuri au declarat o gre

vă de 24 de ore peste 30 000 
de muncitori și funcționari 
de la Saigon, informează a- 
gențiile de presă. Activitatea 
portului Saigon este practic 
paralizată. La grevă, conside
rată ca cea mai mare acțiune 
de acest fel care a avut loc 
din 1964, participă muncitori 
din industrie și transporturi 
care cer reprimirea la lucru 
a 600 din tovarășii lor de au- j 
toritățile de la Saigon. Mun
citorii de la Saigon au răs
puns apelului la grevă, deși 
în Vietnamul de sud autori- ; 
tățile au declarat ilegală orice 
acțiune grevistă.

Un reprezentant al sindica
telor din Vietnamul de sud, 
citat de agenția Reuter, a 
declarat că muncitorii au 
hotărît să prelungească gre
va cu 72 de ore, dacă auto
ritățile vor refuza să satis
facă revendicările lor.

gramului unui nou guvern nu 
există divergențe insolubile. 
între cei patru: toți sint de 
acord că vor trebui înfăptuite 
o serie de reforme, cum ar ii 
cea urbanistică, reforma lisca-, 
lă și realizarea regiunilor cu 
statut autonom. Neînțelegerile 

"privind urgența uneia sau a 
alteia dintre reforme nu c&n- 
stiluie o barieră in calea vii
toarei colaborări. Dar dificul
tățile se ivesc atunci cînd se 
pune problema alianțelor, de
oarece divergențele între so
cialiștii unitari și socialiști 
privesc contextul politic ân 
care ar trebui să se realizeze 
un eventual program. Căci, 
dacă socialiștii consideră că 
partidul comunist poale spri
jini in mod constructiv, chiar 
fiind în opoziție, politica de 
centru-slinga, social-democrații 
au iăcul din relațiile P.S.I. cu 
P.C.I. un obstacol de netrecut. 
La riadul lor, socialiștii îi acu
ză pe republicani că păstrează 
„echidistanța" intre cele două 
partide de tendință socialistă: 
P.S.I. și P.S.U.

Toate aceste probleme și 
încă altele se allă în atenția 
nu numai a liderilor celor pa
tru partide de centru-stinga, 
ci și a celorlalte partide, a o- 
piniei publice. Unii așteaptă 
răspunsul definitiv după relu
area, La 12 ianuarie, a activi
tății parlamentare, alții cred 
că luna ianuarie va trece fără 
să aducă Italiei un nou gu
vern. Sigur este că actualul 
moment politic este delicat și 
că el își cere o rezolvare ur
gentă — acest lapt fiind re
cunoscut în unanimitate.

Silvia COMA#
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Ancheta 

dc la 

Edgartown
Ancheta oficială deschisă 

luni la Tribunalul din Edgar- 
lown (Massachusetts), pentru 
a stabili dacă urmărirea ju
diciară în alaccrea acciden
tului dc automobil provocat 
dc senatorul Edward Ken
nedy la 18 iulie anul trecut 
trebuie continuată, își urmează 
cursul. Martorul „vedetă" al 
anchetei, senatorul, a compă
rui în lața Tribunalului .și, 
după cum a alirmal ulterior 
ziariștilor, el a răspuns „în 
modul cel mai complet posi
bil" întrebărilor puse de ju
decătorul James Boyle. Se
natorul a precizat că a fur
nizat o serie de detalii pu
țind să lie utilizate pentru 
restabilirea faptelor. El a a- 
rălal că declarațiile sale au 
fost asemănătoare celor fă
cute poliției a doua zi după 
accident, precum și versiunii 
pe care a expus-o intr-un 
interviu televizat, o săplă- 
mină după aceea.

Tribunalul a audiat marți 
pc Joseph Gargan și Paul 
Markham care au participat 
la reuniunea organizată de 
senator în seara accidentu
lui. Cei doi au afirmat că au 
participat împreună cu sena
torul la căutările infructuoa
se ale victimei, după produ
cerea accidentului.

Ancheta urmează să se în
cheie joi sau vineri, dar re
zultatele sale nu vor putea 
li cunoscute decît după elu
cidarea completă a afacerii.

CURT
Astronautul Michael Col

lins a depus marți seara, în 
cadrul unei ceremonii care a 
avut loc la Departamentul 
de stat al S.U.A., jurămîntul 
în noua sa funcție de secre
tar de stat adjunct pentru 
problemele publice. Collins, 
cel care a pilotat astronava 
„Apollo-ll“ cu ajutorul că
reia omul a pus pentru pri
ma dată piciorul pe Lună, 
a declarat că sarcinile ce le 
incumbă noua sa muncă îi 
ridică multe probleme.

LA ȘANTIERUL NAVAL din 
Șanhai a fost lansat la apa re
cent un spărgător de gheață de 
3 200 tone, primul construit în 
China. Spărgătorul, proiectat de 
specialiștii chinezi, a fost cons
truit în numai trei luni.

MAREA BRITANIE a semnat 
un acord cu emiratul Qatar în 
baza căruia va furniza acestuia 
rachete sol-aer de tipul „Tiger 
Cat", în valoare de un milion 
de lire sterline.

Această vînzare a produs ne
mulțumiri în rîndul unor par
lamentari britanici. Potrivit re
latărilor ziarului „The Sun" un 
grup de deputați britanici in
tenționează să ridice această 
problemă în Camera Comunelor 
cu prilejul reluării lucrărilor 
parlamentului.

MINISTRUL JUSTIȚIEI AL 
S.U.A., John Mitchell, a ordo
nat Biroului Federal de Investi
gații (F.B.I.) să participe la an
cheta deschisă pentru clarifi
carea împrejurărilor asasinării 
liderului sindical Joseph Ya- 
blonski, a soției și fiicei sale. 
Mitchell a menționat că inter
venția F.B.I.-ului a fost cerută 
de guvernatorul statului Pen
nsylvania — unde, s-a produs 
triplul asasinat — pentru a 
stabili dacă aceste crime nu 
implică drepturile mejnbrilor 
de sindicat, protejate de auto
ritățile federale.

îhVS?
AGENȚIA TANIUG anunță 

că președintele R.S.F. Iugosla
via, Iosip Broz Tito, va face o 
vizită oficială în Republica 
Zambia, la invitația președinte
lui Kenneth Kaunda. Vizita ur
mează să aibă loc la începu
tul lunii februarie a.c.

Președintele Richard Nixon 
intenționează să creeze în 
California a doua Casă Albă, 
conferind reședinței sale par
ticulare din San Clemente 
statutul de sediu comple
mentar al puterii executive, 
Confirmînd această intenție 
a președintelui, purtătorul 
său de cuvînt, Ronald Zie
gler, a declarat că „crearea 
unei Case Albe pe coasta ca- 
liforniană este de natură să 
apropie Estul de Vestul A- 
mericii".

ȘEDINȚE 
DE LUCRU 
LA O.N.U.

NEW YORK 7 (Agerpres). — 
La Organizația Națiunilor Unite 
au început ședințele a două 
grupuri de lucru — grupul de 
oxperli caro se ocupă de stu
dierea drepturilor omului și 
al*' drepturilor sindicale în A- 
frica de Sud șl grupul special 
de lucru al experțllor care exa
minează cazurile dc încălcare a 
drepturilor omului în teritoriile 
arabe ocupate de Israel. Cele 
două grupuri de lucru au losl 
create de Comisia O.N.U. pen
tru drepturile omului. Se apre
ciază că ședințele lor vor dura 
pînă la 6 februarie.

Tratat de prietenie intre Algeria și Tunisia
TUNIS 7 (Agerprcs). — I.a 

Tunis a avut loc o ceremonie, 
in cadrul căreia au fost sem
nate un tratat dc prietenie și 
bună vecinătate, precum și o sc
rie de acorduri bilaterale pri
vind cooperarea în domeniile 
economic și financiar intre Al
geria și Tunisia.

încheiat pe o perioadă dc 
20 dc ani, tratatul stipulează, 
printre altele, că cele două 
țări se angajează „să nu adere 
la nici un pact sau grupare în
dreptată împotriva vreuneia 
dintre părțile semnatare", să 
se abțină ..de la toate actele de 
natură să aducă prejudicii in
tereselor unuia dintre parteneri 
și să-rezolve toate disputele pe 
cale diplomatică, prin negocieri 
directe sau prin alte mijloace 
pașnice conform principiilor

ÎN ANUL 1969, rindurile 
Partidului Comunist Francez 
au crescut cu încă 4 000 noi 
membri, relevă un articol sem
nat de Gaston Plissonnicr, 
membru al Biroului Politic și 
secretar al C.C, al P.C.F., apă
rut în ziarul „L’Humanite". Ar
ticolul subliniază că, din 1961 
se constată o creștere perma
nentă a rindurilor P.C.F.

SSVS

AUTORITĂȚILE BRAZILIE
NE au anunțat descoperirea în 
orașul Sao Paulo a unei „școli" 
care se ocupa cu pregătirea 
de... delicvenți minori. Elevii 
acestei „școli", condusă dc un 
militar. Jose dos Santos Mo- 
rais, erau învățați în „arta"... 
furturilor de buzunare, sparge
rilor. cerșetoriei etc. „Conducă
torul" îi învăța pe copii să fo
losească și armele de foc. Po
liția a comunicat că, în urma 
raidului întreprins, patru adulți 
și șase minori au fost arestați, 
dar se crede că numărul celor 
ce au legături cu „școala" este 
mult ■ mai mare.

® In Vietnam — „pămînt sfîrtecat de milioane 
de schije, ars de napalm, lipsit de vegetație, 
ca o dezolantă suprafață lunară" ® Intîlnire 
Willy Brandt — Georges Pompidou • Proce
sul celor șase hippies acuzați de asasinarea ac
triței Sharon Tate • Un nou furt de arme și 
muniții în Cipru © 90 000 greviști în Italia 
® Astronautul Michael Collins — secretar de 
stat adjunct pentru problemele publice al S.U.A. 
• „Zi de acțiune pentru pace" ♦ „Școală" 

pentru... delicvenți minori la Sao Paulo

OPERAȚIUNILE AVIAȚIEI 
AMERICANE in Vietnamul de 
sud lasă în urmă doar pămînt 
pustiit și moarte, scrie într-un 
reportaj publicat în revista 
„New Republic" ziaristul ame
rican Orwin Schell, care a vi
zitat în repetate rînduri a- 
ceastă țară. Descriind provin
ciile Quang Ngai șl Quang 
Tinh, Orwin Scîiell arată că 
pămintul este sfîrtecat de mi
lioane de schije, ars de napalm, 
lipsit de vegetație, amintind de 
dezolanta suprafață lunară. 
Bombardamentele se execută 
fără întrerupere, piloții nu se 
întorc niciodată la baze pină 
nu-și descarcă încărcătura de 
bombe. -Țăranii care lucrează 
pe cîmpurile de orez au deve
nit ținte ale aviatorilor. Auto
rul relatează un caz la care a 
asistat, cînd un pilot a aruncat 
bombe deasupra unui sat com
plet distrus, crezînd că „acolo 
ar mai putea fi oameni".
SXVZS

UN COMUNICAT OFICIAL 
anunță că următoarea intîlnire 
între cancelarul R.F. a Germa
niei, Willy Brandt, și președin
tele Franței, Georges Pompidou, 
va avea loc la Paris la 29 ia
nuarie. Ea va li prima din cele 
două întîlniri anuale la nivel 
înalt, prevăzute de tratatul de 
prietenie franco-vest-german.

0 DECLARAȚIE A DEPARTAMENTULUI 
DE STAT AMERICAN

WASHINGTON 7 (Agerprcs). — Guvernul american nu 
este in nici un fel „preocupat" dc intenția atribuită guver
nului francez de a acorda un ajutor militar Libiei, a de
clarat marți purtătorul dc cuvînt a) Departamentului dc 
Stat al S.U.A., Robert McCloskey. Totuși, a adăugat el, „noi 
sîntem interesați do orice informare pe caro guvernul fran
cez este dispus să nc-o furnizeze în legătură cu această 
afacere".

McCloskey a precizat că printre înaltele oficialități a- 
mcricanc care au discutat cu ambasadorul Franței problema 
ajutorului militar francez către Libia s-au aflat secretarul 
dc stat, William Rogers, și adjunctul său. Alexis Johnson. 
„Interesul pe care il acordăm acestei probleme, a declarat 
purtătorul dc cuvînt, rezidă din felul asistenței militare pe 
care Franța ar putea-o furniza Libiei".

Cartei O.N.U.'. I’c baza aces
tui tratat, Algeria și Tunisia 
au hotărît pe de altă parte să 
stabilească o procedură de con
sultări regulate asupra proble
melor de interes comun. Docu
mentul subliniază dorința păr
ților semnatare „dc a menți
ne între ele o pace permanen
tă. o prietenie sinceră și ra
porturi frățești" pe baza încre
derii mutuale și a principiului 
respectului reciproc al suvera
nității naționale.

In sfirșit, cele două părți se 
angajează să-și dezvolte rela
țiile în toate domeniile, cu 
prioritate in col al cooperării 
economice.

Luînd cuvîntul cu prilejul 
semnării documentelor, minis
trul algerian al afacerilor ex
terne, Bouteflika, a declarat că

LUCIENNE JACQUIER, in 
vîrstă dc 49 de ani, deține în 
prezent titlul de cea mai tînă- 
ră străbunică din Franța. Ea 
cucerise deja la virsta de 30 
de ani titlul de cea mai tînără 
bunică. Căsătorită la vîrsta de 
15 ani, ea a născut 13 copii.

UN GRUP DE APROXIMA
TIV 20 de ciprioti greci, înar
mați și mascați, au atacat în 
cursul nopții de marți spre 
miercuri un post al gărzii na
ționale din localitatea Omod- 
hos, in districtul Limassol. A- 
ceștia au sustras o mare can
titate dc arme automate și mu
niții, In urma cercetărilor în
treprinse de poliție, s-a cons
tatat că grupul aparține or
ganizației clandestine cipriote 
„Frontul Național". Acest atac 
reprezintă o a doua operație 
de acest fel, efectuată de că
tre teroriștii naționaliști în ul
timele zile. Saptămîna trecută, 
ei au furat, în urma unei ac
țiuni similare, în apropiere de 
Limassol, aproximativ 1 000 de 
kilograme de dinamită și mu
niții.

COMITETUL PENTRU UN 
MORATORIU în Vietnam a a- 
nunțat că data de 15 a fiecă
reia din următoarele patru luni 
va fi o „Zi de acțiune pentru 
pace", care vor culmina la 15 
aprilie cu demonstrații ale con
tribuabililor în semn dc protest 
împotriva folosirii banilor pro- 
veriiți din impozite pentru du
cerea războiului din Vietnam.

„ADVERSARII DIN SENAT 
ai sistemului de rachete anti- 
rachete sînt optimiști în privin
ța șanselor de care dispun pen
tru a respinge orice încercare a 
Administrației de a acționa în 
direcția extinderii în anul In 
curs a acestui program con
troversat", relevă Elizabeth 
Wharton de la agenția United 
Press International, referindu- 
se la intențiile guvernului de 
a cere alocații suplimentare 
pentru rețeaua „Safeguard". In 
vara anului trecut, Congresul 
a aprobat, în urma celor mai 
înverșunate și îndelungi dez
bateri politice din ultimii ani, 
fondurile necesare pentru a 
începe construirea primelor 
două instalații destinate rache
telor antirachete, care consti
tuie intîia fază a programului 
„Safeguard". Aprobarea a fost 
obținută însă cu o majoritate 
minimă.

Tratatul și acordurile încheiat© 
„vor contribui la menținerea 
păcii in Mcditerana". Referitor 
la acordul care reglemente uză 
litigiul de frontieră dintre cele 
două țări, Bouteflika a relevat) 
că ..acesta se înscrie pe linia 
politicii generale a O.U.A., ca
re preconizează soluționarea 
litigiilor dc frontieră pe calea 
tratativelor". La rindul său. Ha
bib Bourguiba jr. a relevat im
portanța tratatului semnat pen
tru viitorul relațiilor dintre colo 
două țări. El a anunțat că pre
ședintele Houari Boumcdieno 
este așteptat într-un viitor a- 
propiat la Tunis pentru a so 
proceda la schimbul instru
mentelor dc ratificare ale tra
tatului semnat și că președintelo 
Bourguiba va vizita Algeria i- 
mediat ce starea sănătății salo 
i-o va permite.

Specialiștii Academiei me
dicale militare din Lodz au 
realizat o aparatură capabilă 
să reproducă culorile o dată 
cu efectuarea radiografiilor. 
Această realizare permite me
dicilor să depisteze transfor
mările patologice din orga
nismul uman, care în clișe
ele alb-negru obișnuite nu 
apar suficient de bine relie
fate. In felul acesta, se con
sideră că noua aparatură con
struită în Polonia va juca 
un rol important în diagnos
ticarea diferitelor boli.

TRIBUNALUL DIN LOS AN
GELES, unde se desfășoară an
cheta celor șase hippies acu
zați de asasinarea actriței Sha-: 
ron Tale și a altor șase per* 
soane, a numit un psihiatru 
pentru a examina pe unul din
tre acuzați : Leslie van Houten 
în vîrstă de 19 ani. El va tre
bui să pregătească un raport 
de expertiză privind starea să
nătății acesteia.

Totodată, Tribunalul a audiat 
marii pe două dintre acuzate, 
Linda Kasabian și Leslie van 
Houten. Judecătorul de instruc
ție, William Keene, a respins 
cererea avocatului Lindei Kasa
bian ca acuzata să fie eliberată 
din starea de arest.

La Los Angeles se apreciază 
că aceste audieri preliminare 
se vor prelungi peste așteptări, 
așa că nu va putea fi respec
tată data de 9 februarie fixa
tă pentru începerea 'procesului 
propriu-zis.

ÎN LOCALITATEA CHANG- 
CHIAOUKOU din provincia 
Hopei a fost terminată cons
trucția unei fabrici de deter- 
genți cu o producție anuală de 
5 000 tone. Această fabrică a 
fost construită în numai 118 zi
le, iar cheltuielile de cons
trucție au fost reduse la jumă
tate.

POSTUL DE RADIO „ELIBE
RAREA" a anunțat că Guver
nul Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de sud 
a hotărît să suspende orice o- 
peratiuni militare pe o perioa
dă de patru zile cu ocazia 
sărbătorilor Tet — Anul Nou 
vietnamez. Operațiunile milita
re vor fi întrerupte începînd 
cu ziua de 5 februarie, ora 7 
(ora locală) pînă în ziua de 9 
februarie, ora 7 (ora locală).

Miercuri a început în în
treaga Italie o nouă grevă 
a salariaților din transportu
rile publice și internaționale. 
Greviștii în număr de 90 000, 
revendică încheierea unui 
nou contract de muncă. Pre
cedentul contract dc muncă 
a expirat încă în luna mar
tie 1969. Repetatele încercări 
de a se ajunge la încheierea 
unui nou contract de muncă 
au eșuat.
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