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Prima cărămidă

e pregătirea lor
temeinică

Simbătă 17 ianuarie 1970

a eficientei investițiilor
-> >

Alături de alte fonduil de investiții alocate Văii Jiului In 
acest an (dezvoltarea minelor existente, darea în funcțiune a 
Enoi noi mine sau obiective industriale) si strins legale de în
făptuirea lor. investițiile social-cullurale ocupă un loc impor
tant. Locuințele, lucrările de canalizare și alimentaro cu apă a 
craselor municipiului, licee, străzi, un cinematograf, reparații etc. 
sînt doar cîteva din edificiile social-cullurale de caro vor bene
ficia în acest an oamenii muncii din municipiul nostru. Pentru 
aceasta insă investițiile trebuie să fie temeinic pregătite.

La constructorul principal al investițiilor social-cullurale din 
piui nostru (Grupul 2 de șantiere al T.C.H.) cit și la bene

ficiar (Întreprinderea do gospodărie comunală) era ieri o vio ac
tivitate în ceea cc privește perfecționarea planului pe anul 1970: 
s. definitiva planul anual, defalcat pe poziții și obiective.

„Cum a asigurat beneficiarul (l.G.C.) condiții pentru demara
rea cu succes, din primele zile ale anului, a lucrărilor de cons- 
t ucții-montaj pe șantierele obiectivelor social-cullurale ale mu
nicipiului?' a fost întrebarea cu care ne-am adresat Iov. ing. 
7 Han Szekely, șef serviciu investiții la l.G.C.

Printre datele pe care ni le-a furnizat am întrevăzut și „pete 
e'b''". adică tot atitea probleme nerezolvale de beneficiar în de- 
t .i.irca șantierelor din Valea Jiului. Astfel, dacă la Lonea, Pe- 
t'-1 ■: '. Paroseni au fost asigurate condiții optime de execuție, nu 

lași lucru se poate spune in cazul microiaicnului 3 A Vulcan, 
care cuprinde peste 40 blocuri cu 1 000 de apartamente.

..Cauzele nedcschiderii finanțărilor se datoresc refacerii în 
două rinduri a documentației de execuție, ca urmare a apariției 
ILCM. 1650/1968 si H.C.M. 1669/1969. ne-a declarat ing. Zollan 
Szekriv. In 30 noiembrie 1969 — ia cea. 2 luni de la apariția ul
timei hotărîri — studiul tohnico-economic (S.T.E.) a lost înaintat 
Direcției județene de gospodărie Deva pentru a fi trimis spre apro
bare la București'.

-Și care e situația lui acum ?' insistăm noi. „Știm doar atît, 
că m 15 decembrie 1969 era la avizare la forurile superioare. Aș
teptăm sosirea lui pentru a deschide finanțarea lucrărilor".

Este adevărat că in acest an s-a observat din partea benefi
ciarului o preocupare mai accentuată pentru pregătirea investi
țiilor, deși nu există aprobat S.T.E.-ul pentru microraionul 3 Vul- 
cjo Cu aprobarea forurilor tutelaro, s-au executat și s-au înain
tat la constructor și bancă spre verificare cit și la Consiliul teh
nic științific C.T.S. spre avizate o mare parte diD proiectele de 
execuție, cum sînt cele pentru blocurile 2; 4; 5, 7; 12; și 14, ce 
totalizează 365 de apartamente.

L3 Uricani urmează, după primirea aprobării din partea Con
siliului popular județean Hunedoara, ca in luna februarie să poată 
fi începută construcția blocului cu 60 de apartamente care este 
planificat aici a se executa în 1970.

Situația de ansamblu nemulțumitoare in care se află pregă
tirea investițiilor social-culturale reclamă necesitatea ca benefi
ciarul să-și coreleze mai bine activitatea cu proieclanții (inclusiv 
deplasările reciproce de delegați), cu forul tutelar și cu construc
torul pentru ca in cel mai scurt timp posibil, funcție de urgențele 
reclamate de șantiere, să se asigure un demaraj mai accentuat în
ceperii execuției investițiilor social-culturale planificate.

O altă problemă care merită mai multă atenție.
Din cele peste 1 300 de apartamente ce vor fi construite în 

acest an in Valea Jiului, peste 300 vor fi executate din panouri 
mari din beton ușor, confecționate la poligonul de prefabricate din 
Livezeni. Lucrările de construcție a poligonului insă au început 
cu inlirziere. exclusiv din vina constructorului (T.C.H.) care a ela
borat de altlel și documentația de execuție a poligonului. Se 
rc-re o concentrare sporită de efort din partea Trustului de cons
trucții și a Grupului 2 de șantiere, pentru ca lucrărilor de la po
ligon să li se imprime un ritm mai alert.

Ceilalți beneficiari ai Grupului de șantiere — Centrala căr
bunelui Petroșani, U.C.E.C.O.M., C.S.C.A. — au serioase carențe 
in privința pregătirii obiectivelor din planul de construcții-montaj 
pe 1970. La obiectivele prevăzute a fi terminate în acest an — 
liceul industrial Petroșani, căminul de nefamiliști, cinematograful 
din Petroșani etc. — începerea lucrărilor este sub semnul între
bării. Deși cu valori mai mici cuprinse în planul lor de investiții, 
b neficiarii amintiți trebuie să asigure condiții optime pentru rea
lizarea investițiilor respective.

Desigur, modul de asigurare a condițiilor de execuție a obiec
tivelor social-cullurale pentru acest an, trebuie să constituie su
biect de analiză pentru toți factorii implicați în realizarea lor (be
neficiar, constructor, bancă). E necesar acest lucru, pentru ca, avînd 
drept bază jaloanele direcționale ale noilor prevederi ale legii pri
vind organizarea, planificarea și exc-cutarea investițiilor cit și ale 
legii contractelor economice, deficiențele actuale care încă se mai 
fac simțite pe șantierul pregătit, organizării și execuției investi
țiilor să lie înlăturate, iar activitatea celor ce participă la edi
ficarea obiectivelor de investiții să atingă nivelul cerințelor ma
jore ale etapei actuale in care ne aflăm, pe drumul luminos al 
progresului și prosperității socialiste a țării.
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Cale liberă 
buștenilor

E primăvară in ianuarie. 
Așa spune cintecul și bu
letinul meteorologic. Chiar 
și in Valea Jiului, iarna s-a 
retras in cotloanele ascunse 
ale munților. Acolo, camu
flată de eternul ei dușman — 
soarele — pregătește proba
bil o nouă ofensivă.

Dacă jos, in Vale, e pri
măvară. pe cheile Jiețului 
iarna se simte la ca acasă. 
Arc drept aliați brazii falnici 
și steiurile de stîncă. Tot 
aici, potrivit zicalei .Omul 
gospodar iși face iarna car 
și vara sanie44, forestierii de 
la sectorul Lonea și-au pregă
tit 15 000 metri culri lemn 

-au pregătit din 
vară și toamnă pentru a-l
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@ Aprovizionarea 
s-a îmbunătățit

președintelui
Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer,

in
BELGRAD 16 — Trimișii

speciali Agerpros Nicolao lo- 
nesru și Nicolao Plopeanu 
transmit :

Președintele Consiliului do 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Ghoorghc Maurer, 
a fost primit, vin'-ri diminea
ța, de către președintele Repu
blicii Socialiste Federative Iu
goslavia. președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, cu care a avut 
o convorbire cordiala, priete
nească.

La inlrevedeie, care a avut 
loc la reședința de la Brioni 
a șefului statului iugoslav, nu 
participat, din partea română, 
Fm'l Drăgănescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
Nicolao Ecobescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
și Vasile Șandru, ambasadorul 
României la Belgrad, iar din 
partea Iugoslavă, Mitia Ribicicl, 
președintele Vece! Executive

Vineri după-amiază s-a îna
poiat de la Belgrad, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
Ion Ghcorghc Maurer, care a 
făcut o vizită în Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia, 
la invitația președintelui Vecci 
Executive Federale, Mitia Ri- 
bicici.

Recent au fost trasportate primele 
ne încărcate cu lemn în noua colivie 
tă montată la puțul auxiliar Lonea 
de acest fapt, pentru desfășurarea normală

Iugoslavia

solicitat de
a-

Federale, Dușan Gligorievici, 
membru al Vecei Executive Fe
derale, Anton Vratușa, locțiitor 
al secretarului de stal pentru 
afacerile externe, si I > Ni'go- 
van, ambasadorul Iugoslaviei 
la București.

O
După întreve

ziariști să-și împărtășească 
preț ierile despre rezultatele 
vizitei și despre contribuția ei 
la dezvoltarea relațiilor dintre 
c. ' două țări, președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghc Maurer, a declarat .

„Vin de la ’o întrevedere șl 
o convorbire cu tovarășul Joslp 
Broz Tito. Am avut cinstea si 
plăcerea să-l Intilnesc in viața 
mea de mai multe ori. Sînt 
încă sub puternica impresie a 
a- stol întrevederi. Ea încunu
nează eforturile pe care le-am 
depus împreună cu gazdele 
noastre iugoslave, cu tovarășul 
Ribicicl, in cursUI acestei vizite.

In vizita sa, șeful guvernului 
român a fost însoțit de Emil 
Drăgănoscu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Gheor- 
ghe Buzdugan. președintele 
Consiliului Național al Cerce
tării Științifice, Nicolao Eco- 
bescu, adjunct al ministrului a- 
facorilor externe, Vasile Șan- 
dru, ambasadorul României la

Sini ferm convins că aces- 
lă vizită reprezintă un pas im
portant Înainte in dezvoltarea 
relațiilor noastre de prietenie 
care au adinei rădăcini Ih Is
torie șl cărora construirea so
cialismului In 
le-a dat valențe noi. Acost lu
cru este atestat de modul con
cn t. constructiv, In care s-au 
cfc'cfăMirat convorbirile ribaslre 
afît In problemele bilaterale, 
privind dezvoltarea relațiilor 
dintre țările noastre, cit șl 
In problemele internaționale.

Au fost abordate în cursul 
convorbirilor două categorii de 
probleme. Pe dc-o parte, pro
blemele dezvoltării multilaterale 
a relațiilor dintre noi i dezvol
tare! relațiilor economice, do 
colaborare științifică, culturală 
dintre cele două țări. Tn egală 
m iră ne-a preocupat an-li-

țările noastre
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Belgrad, Grigorc Bargăoanu, 
vicepreședinte al Comisiei gu
vernamentale de colaborare și 
cooperare economică și tehni
că, Ion Morega, adjunct al mi
nistrului industriei construcții
lor de mașini, Ion Mineu, ad
junct al ministrului minelor, 
de experți.

La sosire, pe aeroportul Bă
noasa, se aflau tovarășii Gheor- 
ghe Pană, Ilie Vcrdeț, 'Petre 
Lupu. Leonte Răutu, Iosif 
Banc, Mihai Marinescu, Ion Pă- 
țan, membri ai guvernului și 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Milorad 
Komatina, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al R.S.F. Iugoslavia 
la București și membri ai am
basadei.

Proiectat prin asimilare în cursul anului trecut 
in cadrul sectorului do concepție al uzinei, noul 
utilaj a fost realizat practic, in principal, in 
cadrul secțiilor mecanică și turnătorie ale u- 
zinoi.

cărucioa- 
basculan- 
II. Legat 

____  ___ ț. _ ----- '1 a 
fluxului de muncă au fost amenajate rampele 
de la suprafață și de la orizontul G15 al minei.

La montajul coliviei basculante — utilaj care 
duce la îmbunătățirea simțitoare a aprovizio
nării locurilor de muncă din subteran — o 
contribuție importantă au adus-o brigada de 
lăcătuși condusă de Cornel Muntean și mai
strul coordonator Remus Urs.

® Pentru dublarea
capacităfii de transport

(Agcrprcs)

z
iO
EN
RT

Gh. IENCIU 
corespondent

Acum două zile, pe poarta Uzinei de utilaj 
rpinior Petroșani, cu destinația Corocști, a ieșit 
nțimul ciur vibrant — celelalte două aflindu-so 
in execuție — care va fi integrat în fluxul teh
nologic al noii fabrici de brichete de la Coro-

Ion Turcu 
, Petru Bo- 
. pentru o 
harnici, iar 

Vasile

valea
NERETVEI
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Note de călătorie

Primele concedii

verzi

Simion MORCOVESCU

Patru zile la Viena

INDUSTRIA HUNEDOREANĂ
în ultima

Detapă
a cinema

L VESKI

<► Continuare în pag- a 3 a

Toncea, 
devenit 
zidari 1 
Popescu,

Gh. BOZL', 
corespondent

Filiala Petroșani a O.N.T. 
ii martie o

----------------- 1 
area la iarnă. Să tai drum I 
lemnului prin nămeți pînă la I 
rampa de încărcare, nu-i o 
treabă ușoară. Mecanizarea a 
pătruns însă pină în inima 
pădurilor. Un tractor cu plug 
a efectuat deszăpezirea. Dru
mul era alunecos. împotriva 
gheții și zăpezii au intrat în 
luptă camioanele cu zgură. 
La dus se transporta și îm
prăștia acest material anti
derapant. dindu-se astfel cale 
liberă lemnului, iar la în
toarcere mașinile veneau în
cărcate. S-a transportat nu 
glumă. Dovadă — muntele 
de lemn pentru celuloză din 
depozitul gara mică. Remor
cile pătrund acum cu ușu
rință spre rampa de încăr
care a buștenilor, apoi fac 
calea întoarsă pină la gara 
mică sau gaterul din Lonea 
de unde lemnul este expe
diat mai departe ori se tran
sformă in cherestea.

@ Noi utilaje furnizate 
de U.U.M.P.

începută in noiembrie anul trecut, acum două 
zile a fost terminată la mina Bărbâteni lăr
girea planului înclinat de la orizontul 800 la 
700. in lungime de 200 metri, de la profil TH 4 
(7,14 mp) la TH 5 (9,7 mp). Lucrarea, care a fost 
executată de minerii din brigada lui Gh. Szilagy, 
dă posibilitatea dublării capacității de transport 
pe pianul înclinat.

© Prima mașină de culbu 
lat de la Bărbăfeni...

...a. fost dată în funcțiune ieri. Construită cu 
mijloace proprii ale E.D.M.N., mașina de cul- 
butat montată la suprafață, servește la dever
sarea sterilului în haldă.

Ședință de comitet executiv
In ședința sa de joi, Comitetul executiv al Consiliului 

popular al municipiului Petroșani a analizat activitatea co
misiilor de judecată pe anul 1969 precum și măsurile ce 
se impun pentru îmbunătățirea activității lor de viitor. De 
asemenea, ședința comitetului executiv a ascultat o infor
mare privind rezultatele recensămîntului de animale do
mestice efectuat în prima parte a acestei luni. Pe marginea 
informării prezentate, comitetul executiv a preconizat în
tocmirea unui studiu menit să determine creșterea șeptelu- 
lui de animale domestice.

La întreținerea zonelor

Al
FĂGĂDUINȚEI
Pornind de la Sarajevo spre 

litoralul adriatic, șoseaua mo
dernă urmează cursul sinuos 
al rîului Neretva. înaintind 
paralel cu noua cale ferată, 
de curind electrificată, ce a 
luat locul vechiului drum de 
fier îngust, ale cărui urme 
mai sînt văzute și acum. Mi-

Coordonate
hunedorene

In cadența ritmurilor înal
te, intr-o dinamică robustă, 
dătătoare de încredere și op
timism. economia românească 
a făcut primii pași în noul an 
'70 — etapă ultimă a acestui 
prodiqios cincinal menit să 
ridice temelia economică a o- 
rinduirii noastre socialiste la 
dimensiunile trosate cu îndrăz
neală si clarviziune de parti
dul nostru comunist.

Industria hunedoreană, cu 
forța milioanelor de tone de 
cărbune, minereuri și metal, 
cu priceperea și experiența, 
pasiunea si competența celor 
aproape 90 000 de salariați ai 
săi, se înscrie organic in a-

cest mecanism fiind chemată 
să aducă o contribuție de 
seamă la proqresul economic 
ol tării, pe măsura potenția
lului de care dispune.

Cotele la care va urca in
dustria județului Hunedoara 
pină la finele acestui an sînt 
deosebit de expresive. Față de 
anul 1965, producția indus
trială a lui 1970 se prevede 
să fie cu peste 3,7 miliarde 
lei mai mare. In condițiile dez
voltării impetuoase a tuturor

Concediul de odihnă e bi
nevenit în orice anotimp. 
Mai ales pe tinerii amatori 
de schi, stațiunile de odihnă 
montane îi atrage ca un mag
net. Pînă în prezent șapte ti
neri de la U.U.M.P. au plecat 
să-și petreacă concediul la 
Sinaia și Tușnad. Zilele a- 
cestea va pleca la Felix — 
Oradea și oțelarul loan Du- 
ță. Pînă la sfîrșitul trimes
trului vor pleca in diferite 
stațiuni balneo-climaterice 
din țară 38 de salariați ai u- 
zinei.

) vremea... primăvăratecă 
i poposit în mijlocul lu- 
ianuario pe meleagurile

De 
ce a 
nii i 
noastre, colectivul secției de 
amenajări zone verzi a l.G.C. 
s-a și grăbit să beneficieze. 
După topirea zăpezii, s-au 
întreprins lucrări do curățirea 
spatiilor plantate și înierbate 
ale orașului. în cartierul Ae
roport, Piața Victoriei și pe 
strada Republicii au fost cu
rățate zonele verzi, peluzele 
de flori.

cui rîu de munte curge vi
jelios, slrecurîndu-se cu greu 
printre stîncile pe care l© 
spală de secole. Din aceas
tă încleștare, Neretva iese 
viGtorioasă, și după ce 
de Mostar — orașul 
poartă numele de la 
mitul pod ce se ridică 
gazelă unind malurile 
— apele curg domol, 
rîului se lărgește treptat, iar 
munții cedează locul cîmplei 
fertile. Cu cît înaintează spre 
sud, rîul se ramilică înlr-o 
adevărată rețea de brațe, iar 
spre vărsarea in Marea A- 
driatică formează o delta pe 
care localnicii o asemuiesc 
cu cea a Nilului. Și aceasta 
asemănare cu Nilul merge 
mai departe, afirmîndu-se că 
Neretva este pentru locuitorii 
satelor de pe malurile ei, 
ceea ce Nilul este pentru E-

trece 
ce-și 

reeu- 
ca o 
rîulul 
albia

...$i porniți de dimineața Munți și văi să colindăm
înspre albe culmi plecăm Soare e, dar e și ceoțd

Totuși, noi urcăm...
0 Continuare in poo. a ta.

Carpați organizează în cursul 
excursie la Viena cu autocarul. Ruta-: 

Deva—Oradea— Kosice— Bobrad—Vilna—Bratislava—Brno— 
Viena—Budapesta—Oradea—Deva. Plecarea are loc în ziua 
de 20 martie, iar inapoierea in 31 martie. Se asigură cazare, 
masă, schimb valutar. Costul excursiei este de 2 565 lei, 
fiecare excursionist axind drept la un schimb valutar de 
352 Lei. De menționat că 4 zile vor fi petrecute numai in 
orașul Viena.

înscrierile se primesc zilnic în cel mai scurt timp la se
diul filialei Petroșani.

ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ 
DIN RESURSE PROPRII

Prin casarea uzinei electri
ce din Petroșani, n-a mai 
existat nici o sursă de încăl
zire termică a depozitului 
central Varnița. In aceste 
condiții depozitul se tran
sforma iarna într-o adevărată 
ghețărie. Conducerea bazei 
de transport și aprovizionare 
a luat inițiativa de a con
strui o centrală termică din 
resurse proprii. Potrivit pla
nului întocmit de inginerii A. 
Bortea șl I. Truică, munca a 
început. Victor Adăuiescu,

Avram Romulus, 
II, Vaier ~ 
descu au 
perioadă 
Victor . ,
Schultz și Alexandru Dumi
trescu au montat partea me
canică. Cele trei cazane au 
fost procurate de la E. M. 
Vulcan și E. M. Aninoasa. 
Acum depozitul Varnița are 
propria sa încălzire centrală.
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Stai la rind să-ți iei bilet... 
Și de-aceea, nu-i secret, 
Că pretenții poți să ai 
Pentru banul care-l dai. 
Și la .film“ cerința-i mică 
(Chiar de tema-i o... nimica)} 
Un loc bun, asigurat, 
Și să nu fii deranjat!... 
Dar să zicem, c-ai intrat 
Locul ți l-ai ocupat 
Și aștepți cu nerăbdare 
Sa asiști la vizionare... 
A-nceput jurnalul, iacă, 
Și curios să vezi oleacă 
Ce-i prin țară și prin lume 
Savurezi. cum s-ar mai spune, 
Tot ce pe ecran apare;
Vrei doar astfel... relaxare. 
Dar nici vorbă ! Parte ai 
Doar de nervi minute fripte 
Ce in minte ți-s înfipte...
„Pot set intru ?“ — am auzit .' 
.Da poftiți și te ridici, 
Iar tc-așezi, (of!) te ridici.. 
Pină-n pauză-au trecut 
Doamne, domni și-un nou născut,

Pină s-au .epuizat 
Toți cei ce au intirziat. 
...A-nceput și filmul. .( 
Eu mi-am zis in gind ; .răsplata 
Nervilor de la jurnal 
O s-o am pin'la final".
Nici nu-mi terminai eu gindul 
Cind aud in mai tot rindul 
Zvon de ronțăit semințe... 
„Or fi, oare, alte ființe, 
Ca cele de pe ogoare. 
Din ordinul rozătoare ?“ 
Mă izbi in cap ideea 
Ascultind (of.')... melopeea. 
Și cind fu mai spre sfirșit 
(Drept să spun. eram... zdrobit) 
Aud, rai. un sforăit : 
Un biet om a ațipit... 
O vorbă — mai spun fierbinte, 
Să fie ținută minte : 
La cinematograf, pe viitor 
Civilizat să fie orice spectator ; 
Iar „personalul", ceva mai ..atent" 
Și-n muncă el să fie competent
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PUBLICUL l)E IE mi! 
/Ș7 SPUNE Mmi (')

Pentru accD'.lâ ultimă pnrtc a anchetei noas- 
ire printre spectatorii de teatru, am stat de 
vorbă cu mni multi Juriști și medici ale căror 
păreri le consemnăm succint mai Jos.

HORI A NELEGA. procuror Trebuie să mă 
declar in dezacord cu repertoriul pe care și 
l-a ales teatrul local do clțiva ani încoace. 
Poate ( cam tare afirmații dar de multe ori 
acesta aduce a repertoriu de cămin cultural. 
Ar trebui n> ii multe piese de actualitate. Și 
apoi, am nw vrea să vedem si teatru modern. 
Unde sint piesele semnate de Sun seu. Naghiu. 
Chitic. O'Niil. Al bre. Durronmatl. I on eseu ? 
Aș mai avea un deziderat : să se îmbunătă
țească trupa locală cu actori do marcă Știu 
că există multe dificultăți in această privin
ță. dar ele trebuie să fie depășite pentru ri
dicarea nivelului calitativ al spectacolelor Tea
trului „Valea Jiului*

EMÎ1.1 AN 1GNA. judecător Mi-a plăcut 
„La ciorba de potroace', are multă ..sare și 
piper" c realistă si scrisă cu mult curaj. Tre
buie să spun că si interpn tarea mi s-a părut 
bună. Kemaia in ■-ixsial felul in < ■'. a știut 
să dea vi <ă n- rsonajului său actorul Nae 
Nicol.ic Mărturisesc, la început nici nu mi-am 
dnt scama de ce interpret este vorba și 
nu ocntru eg ol era primat, ci pentru că a 
izbutit o compoziție foarte convingătoare și. 
mai ales, originală nRtpolînd la gesturile si 
inflexiunile vocii cu care ne obișnuise. Cred 
ră ar trebui ca teatrul să revină periodic ia 
marile opere din repertoriul național. Do pil
dă. nu am mai văzut de cîțiva ani un spec
tacol Caragiale. coca ce. după păroren mea. 
c inadmisibil

ALEXANDRU MIC1ORA, avocat : în ultima 
vreme am fost mai rar la spectacolele teatru
lui local. Printre piesele care au fost bine rea
lizam se numără după părerea mea. ..Nora* 
de Ibscn In rolul titular, artista emerită Ana 
Colda a avut o creație memorabilă. Nu pot 
spune același lucru despre piesa -Caviar sau 
linte' de Seamicci și Tarabusi, în interpreta
rea i lorilor ootroșăneni. Au fost folosite 
multe .gaguri" desuete, „cîrlige" care n-au 
prins, totul pentru a epata si nu pentru a în
demna spectatorul să rîdă. aș putea zice, 
printre lacrimi. Coca ce se simte acut în mo
mentul de față, o lipsa actorilor si regizorilor 
do calitate ridicată .Aș dori să văd mai multe 
piese actuale însă bine alese, combative, sub
tile. valoroase din punct de vedere artistic. 
Consider că unele piese ale lui Brecht. Becket, 
Anuilh, Tovincscu. Everac n-ar trebui să lip
sească din repertoriul teatrului local. M-ar 
interesa, do asemenea, spectacolele de poezie. 
Am auzit că a existat o încercare în această 
direcție, sub numele de ..Teatrul de miercuri", 
dar n-am apucat nici un spectacol deoarece 
s-a vorbit, aș zice, în șoaptă desore aceasta. 
Nu a existat o popularizare eficientă a acțiunii 
care, nu știu din ce cauză, a fost abandonată 
prea repede.

Dr PETRU TURCU. medic : intima piesă 
pe care am văzut-o a fost „Transplantarea 
inimii necunoscute*. Apreciez felul în caro a 
fost regizată și interpretată această piesă 
scrisă cu fantezie si vervă. Dintre interpreți 
s-au detașat Titorcl Pătrascu și Costin Ilies
cu care, de altfel, au și avut roluri mai Sub
stanțiale. Piesa „La ciorba de potroace** nu am 
văzut-o pentru că, din auzite, am aflat că a- 
parține unui gen care nu mă atrage. Prefe
rințele mole merg spre piesele moderne de 
idei, in genul color scrise do Tonescu, Diirron- 
nmatt. Miller Williams, ceea ce nu însemnează 
că dezagreez comedia. îmi plac foarte mult 
piesele lui Mușatescu. Mirodan și, mai ales, 
Baranga. Ultimul scrie piese foarte actuale, 
amuzante, satirice, captivante. Vă spun sin
cer, clasicismul nu mă mai incintă așa cum 
mi se intimpla înainte. Și ca mine gindesc, cred, 
și alții. De aceea subliniez incă o dată, teatrul 
local trebuie sâ abordeze cu mai mult curaj dra
maturgia contemporană, românească și universa
lă. Ar trebui să se încerce atragerea unor cola
boratori de prestigiu din Capitală și din pro- 
vinele, la realizarea pieselor. Nu înțeleg de 
ce, de pildă. Lucian Giurchcscu, care este pe-

Iroșăncan de origine, nu a venit pînă in pre
zent să realizeze un spectacol cu colet tivul 
teatrului nostru ! Cred ofi ar trebui insistai 
mai mult în această privință.

Dr. ELEN.A CIOCHINĂ, modic : In tinerețe 
am avut prilejul să văd la București niște 
spectacole excepționale, realizate de compania 
Storin — Bulandra — Maximilian și am ră
mas ou amintirea neștearsă a unor mari crea
ții actoricești. Munca .și preocupările fami
liale m-au împiedicat, în ultimul limp, să 
frecventez cu regularitate spectacolele Teatru
lui ..Valeți Jiului' Cunosc insă destul do bine 
colectivul acestei instituții, din rîndul căruia 
;m făcut parte elemente foarte talentate prin
tre care amintesc pc comicul Dom. Colum- 
boanu, artista emerită Elena Antonescu si. 
mai aproape do zilele noastre, artista emerită 
Ana Colda. foarte talentata Carmen llancea- 
roc. Ion Roxin. un viguros talent nativ, și 
alții. In ce mă privește, optez pentru piesele 
«Ic fond, din rîndul cărora nu exclud unele 
comedii excelente caro îndreaptă moravurile 
prin intermediul rîsului. Trebuie, însă, ca rea
lizarea pieselor sâ corespundă celor mai ra
finate exigențe Pentru aceasta sint utile schim. 
burile do experiență cu actori și regizori de la 
alte teatre, discuțiile deschise pe marginea 
spectacolelor prezentate etc. îndemn actorii 
sâ facă eforturi deosebite spre a evita șablonul 
care de la un timp se face simțit în cariera 
lor. Dar la evitarea șablonului trebuie să se 
aibă în vedere și un repertoriu variat. împros
pătat periodic cu piesele do succes din rcpci»- 
toriul clasic sau contemporan.

Dr. IONEL RADU, medic: Propun ca tea
trul local să prezinte cît mai des spectacole în 
sala Casei de cultură. Eu locuiesc în ,.Aero
port', un cartier cu 17 000 de oameni și îmi 
vine greu să ajung la sediul actual al teatru
lui, pierdut undeva la marginea orașului. In 
alte localități, la ieșirea de la spectacole, oa
menii sînt așteptați de autobuze și taxiuri 
cea ce nu se întâmplă însă la noi. Do aceea, 
și in această privință Casa do cultură c avan
tajată prin așezarea oi centrală, prin faptul că 
în apropiere se află o stație de autobuz. O altă 
propunere : atunci cind sînt programe bune la 
televizor să se evite programarea spectacolelor 
do teatru pentru că. oricum, ele nu pot con
cura pe cele oferite de televiziune. Tn ce mă 
privește doresc să văd cît mai multe piese 
de actualitate bine alese, bine- regizate, bine 
interpretate.

In urma discuțiilor și a sondajelor reali
zate in rîndul unor intelectuali din muni
cipiu, ingineri, profesori, juriști, modici etc. 
se desprind cîteva concluzii pe marginea ac
tivității teatrului local. Le enumerăm, suc
cint, mai jos cu recomandarea ca ele să rețină 
atenția slujitorilor Teatrului „Valea Jiului' :
• cit mai multe piese de actualitate scrise 

cu vervă, curaj, umor:
£ piese pentru copii și tineret în care să 

fie distribuit! cei mai buni actori;
piese moderne din dramaturgia univer

sală;
Q consultări cu publicul, mese rotunde, son

daje în rîndul spectatorilor pentru stabilirea 
repertoriului;

d ridicarea nivelului calitativ al specta
colelor;

d reîmprospătarea periodică a trupei;
d cit mai multe schimburi de actori, regi

zori. scenografi, cu teatre de prestigiu din Ca
pitală și din țară;

d spectacole organizate pentru diferite ca
tegorii profesionale;

d constituirea unui nucleu de „prieteni ai 
teatrului' care să fie invitați periodic pentru 
a urmări conferințe despre evoluția teatrului 
(ilustrate cu momente semnificative) și să-și 
spună cuvîntul despre realizarea spectacole
lor;

d reactivizarea „Teatrului de miercuri" în 
cadrul căruia să se prezinte piese scurte, reci
taluri de poezie, lectură dramatizată, spec
tacole de mimică, pantomimă etc.;

d cit mai multe spectacole la Casa de 
cultură.

Constantin PASCU

Intre temele care i-au pa
sional cel mai mult pe ar
heologi în Italia — țară ce 
constituie și acum o resursă 
inepuizabilă de cercetare in 
acest domeniu — se află, de
sigur, și studiile asupra popu
lațiilor italice ce au locuit în 
diferite regiuni și au dovedit 
o civilizație și o cultură de 
o puternică originalitate. îna
inte de formarea unei arte 
care să se poată numi roma
nă, înainte Și în timpul înflo
ririi și răspîndirii limbilor și 
artelor etruscă, elenistică, pu
nică și mcdio-oricntale, în nor
dul si sudul Peninsulei Ita
lice și pc insule au existat 
nuclee tribale și grupuri de 
populații care s-au afirmat pe 
plan cultural. Uneori, cu mij
loace primitive, rudimentule, 
acestea au interpretat in mod 
autonom clementele tehnice și 
de formă dcrivînd din culturi 
mediteraneene și orientale mai 
evoluate.

Studii recente aprofundate 
au oferit, de exemplu, o docu
mentație bogată asupra vie
ții, obiceiurilor și formelor de 
artă ale populațiilor din zona 
Munților Abruzzi, în jurul se
colului al VI-lea î.e.n. Este 
o regiune cu zone de coastă 
bogate și mai ușor de locuit, 
cu văi situate la poalele lui 
Gran Sasso, locuite de agri
cultori și străbătute de no
mazi — războinici și păstori. 
Descoperirile făcute în urma

săpăturilor de la Campova- 
lano, Loreto Aprutino, Alfe- 
dena și Capcstrano au format 
materialul unei expoziții, des
chisă la Milano, care cuprin
de și alte obiecte din aceeași *"*a 
perioadă, provenind din cen
tre de civilizație etruscă sau 
italică din Italia padană (zona 
fluviului Pad) și septentrio
nală. Expoziția permite astfel 
confruntarea și studierea e- 
vohjțiilor paralele ale artei și 

“limbii in diferitele regiuni ale

euLtaraL
Italiei, intr-o perioadă dată.

Printre exponate se află o- 
biccte de uz casnic, ceramică 
și bronzuri, armament \și o- 
biecte de îmbrăcăminte, ca și 
mărturii ale limbii scrise. Dar 
punctul „forte" îl constituie 
cîteva sculpturi și, mai ales, 
renumitul „Războinic de la 
Capcstrano", de o însemnătate 
artistică excepțională. Statuia 
a fost descoperită în anul 
1934, într-o zonă apropiată de 
izvoarele Tirino-ului și de a- 
tunci a provocat admirație și 
chiar stupoare în rîndurile

specialiștilor datorită ciudățe
niei ci. Lucrarea reprezintă 
un bărbat uriaș, înarmat, ie
șind parcă din blocul dc pia
tră, in care artistul anonim 

vrut să înfățișeze fiecare 
amănunt al costumului și al 
armurii. Sculptura aceasta nu 
este însă un unicat, deoarece 
au mai fost 
alte asemenea 
zentînd figuri 
femei și care 
în mod pregnant tipul de artă 
plastică din Abruzzi. Specia
liștii consideră că ar mai tre
bui studiată incă destinația 
unor asemenea sculpturi — 
despre care se crede că ar 
fi împodobit monumentele fu
nerare — cronologia lor exac
tă, că ar trebui descifrate in
scripțiile și analizate even
tualele raporturi cu tehnica 
.și stilurile sculpturii medite
raneene și orientale etc. Dar 
..Războinicul de la Capestra- 
no“ constituie o autentică 
mărturie de cultură autohto
nă, care trebuie studiată în 
conexiune cu ceramica loia
lă, cu dccorațiunile deosebit 
de fine de pc obiectele de 
bronz.

Expoziția a trezit nu numai 
interesul specialiștilor, ci și 
atenția publicului, care poale 
cunoaște astfel aspecte rar în- 
tîlnite ale vieții și obiceiuri
lor populației italice, distincte 
de civilizația etruscă, dc cea 
elenistică și de cea romană.

(după „Cor; icre della Sera")

descoperite și 
lucrări, repre- 
de bărbați și 
caracterizează

INTRE
REALITĂȚI

ȘI
DEZIDERATE

la clubul sindicatelor din Lupeni
S-a scur» mai mult dc O lu

na dc cînd priveam la clubul 
din l-iiponi afișul unui specta
col ce trecuse. După citva timp 
Lain revăzut la locul lui, în 
afișier, neclintit, părînU a 11 
un indiciu că in activ Halea clu
bului n-a mai interveni nun c 
nou. Astfel s-a înfiripat Inten
ția de a cerceta 1 are este vi ița 
clubului sindicatelor din Lupenî, 
în ce se concretizează spiritul 
de inițiativă, in ce măsură se 
participă la activitățile st îbill- 
te. Răspunsurile la o serie dc 
întrebări le-ani căilai alături 
de Iov. Aurel Făiniș, direciorul 
clubului.

— La clubul pe care-1 con
duceți există o activitate am- 
plexli, poate cea mai bogată 
din Valea Jiului. Dar, pentru 
că este și acest „dar" ,i nu 
putem trece peste el. exduztrd 
cercurile de (olo, artă plastică, 
cineclubul, dactilografe etc — 
care au un program uguros, 
cvasișcolar și sînt conduse de 
persoane competente fa rnd 
abstracție și de sala în care 
se joacă șah și biliard, cu ac
tivitate neorganizată, rămîne 
ceea ce se adresează zi d? zf 
locuitorilor din LupcDi. Aici 
trebuie să se facă simțit spiri
tul dv. novator și organizator, 
telul in care știți să a trageți 
omul spre club. Ce s-a făcut în 
acest sens ?

— In urmă cu un an am în 
cercat, împreună cu comitetul 
orășenesc U.T.C., să formam .o 
brigadă artistică de agitație. Ini
țiativa a eșuat. Am constatat — 
și acest fapt se vede și în 
continuare — neparticiparea ti
nerilor la activitățile clubului 
nostru, fapt ‘ce ne determină, 
uneori să organizăm acțiuni cu 
•un număr foarte restrîns dc 
oameni.

— Cum vă explicați fenome
nul ?

— N-am cercetai cauzele, insa 
cred că trebuie să fim ajulali 
și de către comitetul orășenesc 
U.T.C. Cu cîlva timp în urmă, 
mi s-a amintit faptul că ar tre
bui să mă ocup si de mobili
zarea oamenilor...

— Părerea noastră, tovarășe 
Făiniș, este alta: atit timp cît 
un club muncitoresc, sau altă 
instituție similară, de cultură, 
oferă oamenilor activități di
verse, bogate, interesante, a- 
ceaslă „mobilizare* aste inutilă 
deoarece oamenii vin din do
rința de a vedea sau auzi ceva 
interesant.

Am cerut să mi se spună ce 
anume este fixat pentru luna în 
curs. Am aflat că au tost pre
văzute ; o expunere pentru e- 
ieclricieni (la mină), o coQ'e- 
rință despre ideal, o dezbatere 
despre contribuția maiștrilor la 
desfășurarea procesului de pro
ducție (la mină), o altă confe
rință la mină, iarăși dezbi.ee 
pe teme de producție, un sim

pozion și doar n scară cui tu» 
ral-dislractivă. Una intr-o lu j'I
Cum majoritatea a ci ivită ți lo» 
planificate sc adresează perso
nalului dc la E. M. Lupeni, » -te 
firesc să fim uimiți de a- 'ă
inguslime dej orizont și, impli
cit, dc sărăcia programului. In 
Lupeni există șl „Viscoza-, pre
parata, mal multe școli. organi
zații comerciale și alic institu
ții și întreprinderi • it.l, i 5 
că toii acești oameni sini igno
rați ; clubul nu le oferă nimic. 
Dar exiși# §1 un alt aspect care 
ține toi dc orientare > maj-r la
lea activităților organizate =înl 
expuneri șj dezbateri pe bine 
dc producție. Eârft Îndoială ă 
rolul lor este dintre cele mai
importante, 
forma in 
șoară nu

Insă probabil, 
care se desfă- 

atrage (tovarășul
Făiniș afirma că par
ticiparea este redusă). Nu e 
oare timpul ca ia clubul din 
Lupeni să se tragă niște conclu
zii ? Prima ar fi că programul 
lunar trebuie să cuprindă o 
arie tematică mal largă, mal 
variată și să se adreseze tuturor
oamenilor din Lupeni.

Diferențele valorice ce carac
terizează diferitele comparti
mente ale clubului sînt mai 
mult decit evidente. Cercul 
de artă plastică și cine
clubul s-au ridicat la 
un nivel superior, sînt 
cunoscute în județ și în tară, 
fiind apreciate cu căldură. Dar 
activitățile organizate periodic, 
aproape cotidian, nu au perso
nalitate, sînt mult rămase în 
urro.î. Pe lingă un club se poale 
forma un teatru de amatori, noi 
avea loc spectacole de mn/ că 
ușoara, populară, dansuri ( lo
bul are asemenea formalii) e 
să fie precedate de confeiinle 
sau simpozioane axate pe I me 
majore, prezentate intr-o formă 
atractivă și accesibilă, adresa
te unui mare număr de oameni. 
Nu este peste putință să se 
vorbească despre film (vizionări 
urmate de discuții colective >au 
expuneri), știință și artă, edu
cație și tinerețe ș.a.m.d. Se 
poate efectua chiar un sondaj 
de opinie care ar fi un prețios 
îndreptar în activitatea clubului.

Dar, să nu uităm, toate a -s- 
tea și multe altele pot fi făcute. 
Pînă atunci participarea ane
mică la activitățile clubului nu 
trebuie să producă nedumeriri r 
ele sînt în concordanță cu cali
tatea acțiunilor organizate. 
Clubul trebuie să fie o prezen
tă robustă în viața locuitorilor, 
să le ofere posibilități multiple 
de petrecere plăcută și utilă 
a timpului liber, are datoria ->ă 
aprecieze just, totodată, sug -s- 
liile și propunerile. Numai in 
acest fel el se transforma iul;-o 
oa2ă de cultură și distracție 
unde omul să participe cu plă
cere.

T. SPĂTARU
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In ultimele zile, in librăriile din municipiu 
au sosit mai multe cărți de artă de netăgă
duită valoare asupra cărora dorim să atragem 
atenția cititorilor.

Editura Meridiane a tipărit monumentala 
iconografie despre „Renașterea italiană" a lui 
Fred Borence. Autorul, semnatar al unor foarte 
serioase studii despre Rafael, Michelangelo, 
1 mo na rd o da Vinci ele., încearcă o cuprindere 
exhaustivă a Renașterii italiene, cu nenumăra
tele sale aspecte, de la cele privind arta și 
pînă la cele referitoare la economie, politică, 
fiiozofie, religie etc. Valoarea lucrării sporește 
prin inserarea, intre paginile sale, a unui mare 
număr de reproduceri.

Tot editura Meridiane a tipărit recent două 
albume de reproduceri însoțite dc texte critice 
din opera lui Brueghel și Gauguin. Alături de 
Jan van Eyck. Rembrandt etc. Brueghel face 
parte din culmile picturii nc erlandeze. „Artist 
al tăcerii și al avîntului impetuos, al bucuriilor 
robuste și al unei poezii delicate, Brueghel... 
simbolizează geniul flamand*, spunea Robert 
Grnaille. Albumul cuprinde un extins studiu, 
semnat de Ton Biberi, care prefațează cele 77 
de reproduceri in culori. Despre pictura lui 
Gauguin. Rene Hu.vghe remarca faptul accas- 
1a, „grea de sens, nu este niciodată literatură 
și. deși obsedată de plastică, nu este niciodată 
decorativă' Albumul Gauguin cuprinde 61 de 
reproduceri in culori. însoțite de o antologic de 
texte și o cronologie, selecționate de Nina Stăn- 
culescu — Zamfircscu.

Am lăsat intenționat Ja urmă o lucrare pc 
care o considerăm deosebit de importantă : 
„Arta populară românească", apărută in editura 
Academiei, prin grija unui colectiv de autori 
condus de cercetătorii FJorea Bobu Florescu -i 
Pau) Petrescu. Volumul, care impune prin ma
sivitate (aproape 700 de pagini) și seriozitate, 
se referă la arhitectura populară, locuințele ță
rănești, mobilierul, țesăturile, portul, podoabe
le și bijuteriile populare, arta prelucrării me
talului ele. Numeroase reproduceri (multe in 
culori) rcleveuri, desene vin să ilustreze boga
tul materia] .științific. Lucrarea interesează, pe 
lingă etnografi, folcloriști, istorici etc., cele mai 
largi categorii de cititori dornici să cunoască 
aspectele reprezentative ale artei populare ro
mânești
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Coproducție anglo- 
îtaliană în regia lui 
Michelangelo Antonio
ni, filmul, realizat în 
1966, a fost distins cu 
premii prestigioase, cel 
mai important fiind Ma
rele Premiu de la Can
nes, 1967.

BLOW-UP este un 
film despre atotputer
nicia și limitele apa
renței, reușind să fie 
un excelent și minuțios 
studiu asupra Londrei 
de azi. O recentă an
chetă a revistei „Con
temporanul" despi e ce
le mai bune 10 filme ale 
anului 1969 clasifica pe 
locul întîi filmul Blow
up. Acțiunea reprezint 
o zi din viața unui fo
tograf la modă. Intr-o 
lume clovvneascâ, ar
tificială, a iluziei, Tho
mas, reporterul, e me
reu singur deoarece nu 
se poate atașa de ni
mic. El înregistrează in 
mod mecanic ceea ce 
vede. Cutreierînd stră

zile, surprinde pc peli
culă cîteva atitudini 
ale unei perechi de în
drăgostiți. Atmosfera 
de un straniu calm se 
tulbură, femeia neliniș
tită se apropie încer-

rențelor se ascunde un 
mister pe care încearcă 
să-l revele. Pe clișeul 
supra dimensional apa
re silueta unui cada
vru. Precipitîndu-se 
spre parc, găsește cada-

PE ECRANE

BLOW-UP
tind sa-i smulgă apa
ratul. Dar ei dispaie 
și se întoarce acasă. 
Developind filmul și 
mărind succesiv foto
grafia, apar treptat 
tulburătoare detalii de 
adevăr. Fotograful se 
află în plin proces de 
creație, conștiința lui 
s-a trezit. El își dă sea
ma că în spatele apa-

vrul. Intorcîndu-se in 
laborator constată că 
fotografiile dispăruseră. 
A mai rămași ca o sfi
dare, o fotografie foar
te mărită dar care nu 
poale constitui un fapt 
probant. O mai zărește 
o dată pe Jane, femeia 
din parc, dar ea dispa
re ca o iluzie.

Finalul încununează

acest film magistral — 
ce îndeamnă la medita
ție despre jocul dintre 
realitate și iluzie, des
pre limitele cunoaște
rii — cu o metaforă : 
două măști joacă o par
tidă de tenis imaginară 
invitîndu-1 pe Thomas 
să ridice mingea imagi
nară care ieșise din 
teren. Thomas intră în 
joc semnifjcînd abando
nul.
Blow-up este -încă o 
creație uimitoare ce se 
adaugă la filmogralia 
lui Michelangelo Ant'i- 
nioni, un titan al cine
matografiei actuale. 
(Strigătul, Aventura, 
Eclipsa, Noaptea, De
șertul roșu).

Interpretarea perso
najelor, de călrex Va
nessa Redgrave și Da
vid Hemmings dau fil
mului o înalta tensiune 
dramatică. Rulează la 
cinematograful Repub
lica din Petroșani între 
15—18 ianuarie.

„EVADAȚII
L A

CONCERT

Zilele acestea am fost la 
spectacolul de varietăți al 
Teatrului „Al. Davila" din Pi
tești. Imprudența comisă mi-a 
pricinuit dureri de cap și ob
sesii prelungite. Vă întrebați 
poate cum de s-a întîmplat 
aceasta, doar am vizionat un 
spectacol „comico-muzical", așa 

• cum anunțau afișele și nu 
un film de groază, cum a 
fost, de pildă, „Cazul docto
rului Mabuse". Ei bine am 
să vă explic. Am nimerit cu 
locul lingă un grup de tineri 
in uniformă de liceeni care 
așteptau, foarte bine dispuși, 
să înceapă spectacolul. Pină 
aici nimic deosebit in afară 
de faptul că așteptarea noas

tră, a tuturor,, s-a prelungit 
mai mult de o oră. De abia 
acum urmează pricina obsesi
ilor melc. După ridicarea cor
tinei o dată eu primele cîn- 
tece lansate, ce-i drept cam 
răgușit, di* un solist, ti*>'*rii 
mei vecini au început sâ si- 
agile, și nu oricum, ci cu 
atita elan n< âbuit incit, ducă 
la început am fost intrigat, 
apoi pc măsură ce spectaco
lul sc d< rula, ani ini: ut in 
punică. Bătăi de pi-io .te. flu
ierături, urlete cu-n junglă a- 
copcreau bietele tonuri venite 
d pc scenă. Lasă că nu erau 
străini de aceasta nici inter- 
preții care făceau totul să a- 
gite spiritele, chipurile, să

„aniipeze" sala, cum mi-a fost 
dat să înțeleg. Isteții, știu eu. 
au vrut sâ mascheze precari
tatea spectacolului in dosul 
paravanului dc vacarm din 
sulă.

Am privit in jurul meu să 
văd dacă nu există vreun 
profesor care să tempereze 
spiritele îmbătate cu limona- 
dă ale tinerilor. Dar n-am in- 
tilnit decit privirile neputin
cioase ale unor spectatori ca
re, ca și mine, așteptau să se 
restabilească pacea in sală. 
Zadarnic, nimic nu j-a tul
burat pe „tinerii furioși** să 
se-dezlănțuie. Am privit pc 
minei a uniformei citorva, la

ecusonul pe care scria, fru
mos caligrafiat, „Liceul indus
trial minier Petroșani", l'âi 
bine viitori tehnicieni mineri 
așa vă manifestați voi dra
gostea pentru „artă" ? întreba
rea aceasta plutea atunci pe 
fața mea (și nu numai a 
mea!). De aceea mi-am luat 
permisiunea s-o exprim in 
scris, pentru a-mi răspunde 
la ca nu numai ..furioșii*, ci 
și piofosorii și părinții lor. Nu 
dc alia, dai nu aș \ rea sâ 
mai pățesc .și altă dală ca la 
acest spectacol și sâ mă aleg 
să bat in lemn (!) cu vreo ne
vroză.

Un spectator intrigat

dezbi.ee
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NOTĂ
„Întîmplări“ 

de sezon 
în comerț

_1 a sfîrșitul lunii septembrie, 
mai multi cetățeni din Lupeni 
ne-am muicii în blocul A 4 dat 
în iolosintă la acea dată. O 
dală cu mutarea in noile apar
tamente (cu încălzire centrală, 
fără coșuri pentru sobe) am 
intrat și în posesia unor repar
tiții pentru mașini de aragaz cu 
butelii. Nc-am interesat la ma
gazinul fero-melal despre a- 
crsle articole — absolut indis
pensabile condițiilor de locuit 
în bloc. La magazin am primit 
următorul răspuns; cumpărați 
acum araguze și după un limp 
snirl veți intra și in posesia 
buteliiloi. De atunci au trecui 
mai bine de două luni. Ne in
teresăm aproape zi de zi la 
magazin, dar... butelii pentru 
noi nu au sosit încă".

Ne-am Interesat și noi de cele 
reclamate în scrisoarea semna
tă de Vasile Konycska din Lu
peni. In numele mai multor ce
tățeni. Desigur, vînzarea de 
către magazin a mașinilor de 
aragaz fără butelii este o „ne- 
quslorie" făcută pe jumătate. 
Tn ce împrejurări s_-a efectuat 
totuși această vînzare ? La co
mitetul de partid al orașului 
I.npeni. tovarășul Wilhelm Neag, 
prim-secretar al Comitetului o- 
rășonesc de partid, ne-a dat 
«mănun te:

— Faptele s-au petrecut în 
ultimele zile ale trimestrului 
111. Pentru a se asigura reali
zarea planului de vînzare al 
O.C.L. produse industriale, con
ducerea întreprinderii a holarîl 
vînzarea mașinilor de aragaz, 
fără butelii, deși acestea trebu
iau reținute pentru locatarii blo
cului, pînă la primirea butelii
lor. De altfel, nu este singurul 
neajuns pe care-1 întîmpinăm 
în satisfacerea cerințelor la 
aceste articole. De la începutul 
anului, orașul Lupeni a primit 
ru rea. 150 butelii mai puțin 
decît i-au fost repartizate.

Ne-am interesat de această 
situație și la O.C.L. produse in
dustriale Petroșani. Am luat ca 
atare justificările ce ne-au fost 
prezentate aici, promilind 
O.CL.-ului că îi vom încunoșli- 
Jnta dacă locatarii blocului A 4 
se mulțumesc, acum în plină

Piese pentru „Dacia 1300“ 
produse ia Oradea

în anul care a trecut, În
treprinderea de echipament 
metalic pentru binale din 
Oradea, specializată in pro
ducția de accesorii pentru 
vagoane de călători, nave ma
ritime, autocamioane și con
strucții edilitare, a realizat și 
piese pentru autoturismul 
..Dacia 1 100", care se com
portă bine și corespund din 
toate punctele de vedere ce
rințelor constructorilor.

Drept urmare, Uzina de

Primul lot de locomotive Diesel 
hidraulice de 1250 C. P.

Uzinele „23 August" din 
Capitală au livrat primul lot 
de locomotive Diesel hidra
ulice de 1 250 C.P. Un alt 
lot de asemenea moderne ma
șini se află în curs de fini
sare pe benzile de montaj.

In sectorul de locomotive 
al marii uzine bucureșlene 
se realizează șase tipuri de 
Diesel hidraulice între 125 și 
1 250 C.P. Printre variantele 
acestor locomotive se află 
cea de 450 C.P. pentru ecar- 
tament de 1 000 mm, de 450 
C.P. cu amenajări speciale

CORESPONDENȚE
Noi utilaje 
în dotare

In cadrul 1.1.L. Petroșani 
s-a făcut un studiu privind 
organizarea științifică a pro
ducției și a muncii in secfiile 
mobilq și binale. Drept re
zultat al studiului, in sec
țiile respectix e a fost intro
dus un nou flux tehnologic. 
Buna desfășurare a fluxului 
a necesitat dotarea secțiilor 
cu cinci freze. Aceste mașini, 
in valoare de 250 000 lei, au 

autoturisme din Pitești a so
licitat accesorii și pentru no
ul tip de automobil „Dacia 
1 300". Specialiștii orădeni au 
pus la punct tehnologia și 
au realizat primele piese, 
intre care se află capace or
nament pentru roți, para so
lare, patru tipuri de dispo
zitive pentru ridicat geam, 
filtre pentru ulei, instalație 
pentru spălat parbrizul și di
ferite alte accesorii.

(Agerpres)

pentru climă caldă și de 750 
C.P. cu cupolă automată. Ca
litatea execuției generale și 
a subansamblelor, precum și 
parametrii motoarelor sini 
minuțios controlați cu aju
torul unor aparate speciale 
de măsură. Performanțele teh
nice deosebite ale loco
motivelor Diesel hidraulice 
fabricate în Uzinele „23 Au
gust* au devenit cunoscute 
în numeroase țări, de unde 
au fost primite comenzi pen
tru export.

(Agerpres)

toate obstacolele. Acum lu
crările se ailă in faza de fi
nisare. Sub îndrumarea teh
nică a maistrului Dumitru 
Ciobescu, echipele condu
se de Rubin Mănaescu, ins
talatori, Peter Adalbert, elec
tricieni, Alexandru Maroșan, 
parchelatori și Iulică Varga, 
zidari, muncesc de zor la 
partea finală a construcției. 
S-au făcut și probele la cen
trala termică a căminului. 
Randamentul e bun. în cămin 
va fi căldură și apă caldă.

Iulian IORDACHE

INDUSTRIA 
HUNEDOREANÂ SPORT
4. l iniare din pag I

judctcloi țării. Hunedoara 
continua sâ dețină un rol de 
primo mărime. Astfel, in acest 
an. județul nostru va realiza 
aproape 5 la sulă din valoa
rea dc 295 miliarde lei pro
ducție industrială planificata 
a se obține in ultimul an al 
cincinalului octual in țara 
noastră. De menționat este 
laptul că nivelul producției 
preconizat a se atinge in a- 
cest an este superior preve
derilor inițiale cu 120 milioane 
Ici. Iar dacă vom lua in cal
cul laptul că depășirile de 
plan însumează in cei patru 
ani din acest cincinal peste 
700 milioane lei, avem in fața 
tabloul de ansamblu al rea
lizărilor de prestigiu cu caro 
oamenii muncii din județul 
nostru sint hotoriți să finali
zeze cincinalul.

Remarcabilă este evoluția 
ascendentă o producției la 
metal, cărbune, minereuri și 
energie electrică - produse 
vitale pentru economia națio
nală, cu care județul Hune
doara isi afirmă bogata sa 
tradiție industriala. Pentru a- 
cest an se p—-alHarea 
unor valori de producție im
presionante, care depășesc 
substanțial sarcinile inițiale. 
Comparativ cu 1965, anul 1970 
înseamnă sporuri de producție 
de aproape 500 000 tone fon
tă, 715 000 tone oțel, 
2,7 milioane tone căr
bune, aproape 300 000 to
ne fier în minereu marfă, pre
cum si importante cantități 
de metale neferoase. Aceasta 
perioadă se caracterizează, 
de asemenea, prin creșterea 
masivă a producției de ener
gie electrică, pe seama pu
nerii în funcțiune în anul tre
cut și în acest an a unei pu
teri instalate de 630 mega
wați.

Nu știu alții cum sini dar 
eu, orice ați spune, sini su
perstițios. Așa sint eu. Intru 
intr-un magazin să cumpăr 
ceva și dacă vînzătorul nu 
mă primește zîmbind renunț 
imediat și pe-aici mi-e dru
mul I Urc in autobuz, și dacă 
taxatoarea, după ce mi-a luat 
banii, nu-mi dă bilet, cobor 
la prima stafie și o iau pe 
jos, chit că voi ajunge la 
Aninoasa cu o oră mai tir- 
z.iu. Privesc intr-o vitrină și 
văd ceva care-mi place dar 
pentru că-i învelit intr-un 
strat gros de praf, nu-/ iau 
doamne ferește. Aștept pină 
cind se schimbă vitrina. Și 
nu o dală mi s-a întimplal 
să pierd o marfă bună. /Ir 
mai ii de spus cile și mâi 
cite, fapte reale după cum 
vedeți, care-mi intre fin su
perstiția. Sini zile cind ghi
nionul mă urmărește pas cu 
pas de parcă eu aș fi cununai 
pe dracu. Cam intr-o astfel 
de zi după ce la restaurantul 
„Minerul" mi s-a servit o 
porție de cum nu trebuie să 
lie tratat un client, ce-mi 
trecu prin minte ? Adică mai 
bine zis totul a pornit de 
la picioare că ele nu prea 
judecă Întotdeauna. Poale dc 
nervi, pe neașteptate au în

Elementele fundamentale 
ale acestei ascensiuni 'sint,
fără îndoială, uriașele fonduri 
de investiții orientale spre
dezvoltarea si modernizarea 
industriei hunedorene și dina
mismul accelerat al producti
vității muncii. In primul an 
al cincinalului actual, inves
tițiile totalizau 2,1 miliarde lei. 
Acest ritm s-a amplificat per
manent atingind in 1969 pes
te 2.8 miliarde lei. Adăugind 
la ceea ce s-a investit pină 
acum, fondurile de 2,6 miliar
dei lei prevăzute pentru anul 
in curs, rezultă penliu actua
lul cincinal materializarea u- 
nor investiții ce se ridică la 
uriașa sumă de 12,3 miliarde 
lei, din care 6,8 miliarde cons- 

■ tructii-montaj.
Impresionant este dinamismul 

productivității muncii, indicator 
la care industria județului Hu
nedoara o îndeplinit cu un an 
înainte de termen sarcinile 
cincinalului. In acest an pro
ductivitatea muncii in județ va 
întrece cu aproape 12 000 lei 
sarcina stabilită pentiu în- 
treaqa industrie republicană.

Mutații structurale au avut 
loc in domeniul creșterii efi
cientei economice. Semnifica
tiv in această privință este 
faptul că numai cele două 
mori centrale industriale ale 
județului - Centrala industria
lă Hunedoara și Centrala căr
bunelui Petroșani - au lea- 
lizat in anul trecut cu peste 
400 milioane lei mai multe be
neficii decît în primul an al 
cincinalului.-

Ascensiunea realizărilor nu 
se va opri insă aici. Demara- 

1 iul puternic al tuturor colec
tivelor din județul nostru in 
prima decadă a anului prefi- 

, gurează pentru finalul lui 1970 
noi și importante realizări, 
care să întregească un bilanț 
de prestigiu pentru întregul 
cincinal si să creeze o solidă 
punte de leqătură cu viitorul 
cincinal.

ceput să mă siringă panto
fii, lucru ce nu era in obi
cei. Scol porlmoneul, număr 
banii și — ca să mă răzbun 
— intru in magazinul de în
călțăminte „Select". Din Pe
troșani, bineînțeles. Înăuntru 
vreo doua trei cliente, care 
se vede treaba, nu prea a- 
veau mari intenții deoarece 
povesteau fără grabă. Nu cred 
că vorbeau de pantofi că 
discuția se desfășura pe-nde- 
lete. După cele patru tejghele, 

t o singură vinzătoare la sec
ția bocanci. Dau bună-ziua 

, și mă-ndrept către raionul 
de pantofL Că bocancii mă 
strlngeau de numa'... Rafturile 
și tejgheaua m-au înlîmpinal 
posace. Le-am z.lmbit poli
ticos și — cum nu s-ar fi 
cuvenit — am începui să aș
tept. Un minut, două, trei, 
cinci, vreme în care cu raf
turile n-am reușit să schimb 
nici o vorbă. Se hlizeau la 
mine ca picate din lună. La 
un moment dat, după cele
lalte tejghele au început să 
apară translatoarele adică 
salariate ale magazinului care

Estrada duminicală (continua
re); 17,05 Caravana fanteziei; 
18.00 Orchestra dp muzică

SCHI

Etapa 
județeană 

la
Straja

Vremea călduroasă din ulti
mele zile a alungat zăpada de pe 
dealul Rakoczi, locul de orga
nizare a unor concursuri de 
schi. Din această cauză, etapa 
județeană a concursului repu
blican, rezervată elevilor din 
școlile generale — prolog la 
etapa națională, programată in 
1 februarie pe dealul Rakoczi 
-- se va desfășura duminică pe 
pîrlia de la Straja Lupeni, un
de este zăpadă din abundență.

La acest concurs se vor în
trece cei mai buni elevi-schiori 
de la Școala sportivă Petroșani 
(un lot de 50 de parliclpanți), 
de la Paringul Petroșani, Ener
gia Paroșeni și Minerul Lupeni. 
Probele vor fi aceleași ca .și in 
etapa republicană, adică o pro
bă de slalom in două manșe, 
pentru toate cele trei catego
rii de vîrstă — fele și băieți
— și o probă de fond pentru 
cele două categorii de vîrstă
— fete și băieți.

întrecerile ii vor desemna pe 
campionii județului Hunedoara 
pe anul 1970 și, în același timp, 
va ușura antrenorilor posibili
tatea de a alcătui cea mai bună 
reprezentativă pentru etapa re
publicană din 1 februarie.

V A flfl
fac legătura intre raft și 
client dar care după cite am 
observat, nu prea cunosc 
întotdeauna ce vrea oricare 
client așa că nu puțini plea
că fără să cumpere nimic. 
Mai aștept încă un minut și

FOILETON

întreb cu sfială pe o tovarășă 
Îmbrăcată în halal albastru, 
cine mă poale servi cu pan
tofi.

— Eva, a strigat tovarășa. 
Apoi către mine, privind me
lancolic în ochii vitrinei: 
„Vine imediat".

Intr-adevăr, după numai 
trei minute a venit și duduia 
Eva. Părea supărată sau fără 
chef. Cam așa ceva.

— O pereche de pantofi 
aș dori, l-am spus de care și 
mi-a dat unul să-l încerc, 
așa cum se și obișnuiește 
de alllel. Dar cum v-am spus,

uis Stevenson; 9,12 Calei
doscop muzical; 10,15 Opera 
ci rplo cinci necunoscute:

Ultimele știri
BASCHET

BELGRAD 16 (Agerpres). — 
La Belgrad, in cadrul grupei 
B a ..sferturilor” de finală 
ale ..Copci campionilor eu
ropeni" la baschet mascu
lin, s-au întîlnil în primul 
lor joc echipele Steaua Roșie 
Belgrad și Ț.S K.A. Moscova. 
La capătul unui joc echili
brat, victoria a revenit 
baschctbalișlilor sovietici cu 
scorul de 85—82 (46 -45).

★
In cadrul competiției simi

lare feminine, echipa franceză 
Clement Ferrand a învins, pe 
teren propriu cu scorul de 
57 -50 (30 22), (ormația
Akadeinik Sofia, iar Daugava 
Riga a cîștigal în deplasare 
cu -17—39 (28- 21) in fața 
echipei Wisla Cracovia. Am
bele meciuri (tui) au contat 
pentru sferturile de finală 
ale competiției.

FOTBAL
CIUDAD DE MEXICO 16 

(Agerpres). — In cadrul tur
neului pentagonal de fotbal 
de la Ciudad de Mexico, Par
tizan Belgrad r- terminal la 
egalitate: 1 — 1 (1—0) cu
Spartak (Cehoslovacia). Go
lurile au (ost marcate de 
Vukolici (min. 8) respectiv 
Svec (min. 70).

In clasamentul competiției 
conduce echipa Guadalajara 
cu 2 puncte, urmată de se
lecționata Mexicului, Botafo- 
go (Brazilia), Partizan Belgrad 
și Spartak — toate cu cile I 
punct.

ghinionul era lingă mine. 
Cum mi-a dat pantoful su-i 
iac proba a și dispărut. Și 
eu mă grăbeam foarte. L-am 
încercai mi-a venit bine,' am 
scos banii, i-am pus pe tej
ghea și am început din nou 
să aștept. Cit ? Parcă n-ați 
ști cum trece timpul I Si-n 
vreme ce eu așteptam. E\ a, 
ca și cum în raionul pe care-l 
deservea nu se alia nici un 
client, se ocupa plictisită de 
sobă deși două din cele patru 
vinzătoare nu aveau nici un 
client. Timpul se scurgea cu 
repeziciune, cu mă glndeam 
la cile o fi pătimit bietul 
Adam și în vremea asta Eva 
mă trata de parcă subsemna
tul în persoană ar fi fost cel 
care trebuia să-i vînd mar la. 
Uitase că eu sint client, că 
în comerț se cere politețe și 
atenție, că magazinul de în
călțăminte trebuie vizitat de 
cit mai mul ți cumpărători, 
că și așa este sărac in marfă 
Și că, oricum, vînzătorul este 
cel care trebuie să-l atragă

SHEHATA 17 IANUARIE

17.00 Deschiderea omisiunii. 
Emisiune în limba ger
mană.

18.00 Pauză.
18.00 Bună scara, fote ! Bună 

scara, băieți!
19,00 Telejurnalul dc scară.
19,20 Desene animale : „Ci

frele",
19.30 Refl celor.
19,15 Tele enciclopedia : Mata 

Ilari (II): Ilaida: Do 
ping.

I 20,10 Microavan premieră.
20,45 Film serial : ..Răzbună- 

lorii" — episodul „Com
plotul subteran".

21.35 Varietăți în studio.
22.30 Telejurnalul de noapte. 

Tclcsporl.
23.05 Cintcce lăutărești.
23.30 închiderea emisiunii.

PETROȘANI - ,Vo/em- 
brie : Băieții in haine de pie
le (19 21 ianuarie); Republi
ca: Ultima tură (19—21 ia
nuarie); PETRI LA : Riscurile 
meseriei (18—20 ianuarie); 
LONEA — Minerul: Numai 
o viață (19- 21 ianuarie); A- 
NINOASA : Marianna agent 
0555 (18—19 ianuarie); VUL- ; 
CAN : Căsătorie pripită (19— ■ 
21 ianuarie); LUPENI - Cui- 1 
furai: Războiul domnițelor 
(19 21 ianuarie); PAROȘENI: 
Comedianții (18—19 ianuarie); 
URTCAN1 : Pe urmele Șoimu
lui (13—19 ianuarie).

pe client prin modul irepro
șabil de a se purta. Că, să 
fim iertați, dur în alte orașe 
chiar Iară titlu de municipip 
cam alllel am lost servil.

Ce sâ mai zic. Așa sini 
cu ghinionist. Cum nu ? Că 
Eva a fost plictisită n-a tost 
ghinionul meu ? Și abia se 
deschisese magazinul. Să-mi 
spună cineva că asemenea 
labieluri sint calități de co
merciant. Că mă las le su
perstiții.

DETECTOR
P.S. Nu .zimbiți ironic, l< - 

varăși vînzători. Mai am o 
vorbă de spus. Așa ceva 
se-ntîmplă și la alte magazine: 
la piine, la lapte, la nvviluri, 
la magazinele C.LtF. și... cam 
peste lot. Noroc cu -autoser
virile" că te-nțelegil -Cu raf
tul cum îți place. In orice 
caz, cînd s-adună răul nu-i 
bine. Ce părere aveți, tova
răși responsabili de magazi
ne, tovarăși directori ai 
O.C.L. industrial, alimentara 
și C.L.F. ? Am sau n-am 
dreptate ? Că de n-a-vede, 
n-aude ne-am cam săturat. 
Și-apoi, dacă plivitul nu se 
face la vreme recolta nu-i 
după cil îi pamîntul de bun. 
Am sau n-am dreptate ?
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VIAȚA INTERNAȚIONALĂ_ _ _ _ _ _
Mișcarea 
grevistă 

din Spania 
se extinde

• Atacuri ale forțelor patriotice
• Peste 17 000 de militari americani uciși

Statele Unite doresc să negocieze

in Iugoslavia
+ Urmare din pag. 1

73 problemelor internaționale. 
După părerea mea, situația in
ternațională comportă o scrie 

justi- 
po- 
mal

de factori pozitivi care 
fică speranțele statelor si 
poarelor pentru vremuri 
bune Dar. conjunctura inter
națională nu e lipsită nici de 
factori de îngrijorare, fn fața 
cărora vigilența și at. M sta
telor trebuie să se întărească.

Aceste două cM'norii de 
probleme au dominat discuțiile 
noastre. Ele au scos în evi
dentă înțelegerea 
foarte apropiată 
probleme1 
pat și, în 
identitatea 
asigurarea

scos
comună . i i 
a majorității 

-"-au preocu-t care
orice caz, au reliefat 

•ctivcl e:
ii, crearea cen-pă(

clltiilor propice pentru dezvolta
rea țărilor noastre. Din acest 
punct de vedere, între România 
și Iugoslavia nu există nici o 
diferență de păreri".

Incheindu-și vizita prieteneas
că întreprinsă in R.S.F. Iugosla
via. președintele Consiliului de 
Miniștri. Ion Ghcorghe Maurer, 
a plecat vineri la amiază spre 
patrie.

Pe aeroportul din localitatea 
Pola, șeful guvernul,'' român 
și persoanele care îl însoțesc 
au fost conduși de șeful guver
nului iugoslav, Mitia Ribicicl, 
de Dușan Gligorievici, membru 
al Vece! Executive Federale, 
Anton Vratușa, locțiitor al se
cretarului de stat pentru aface
rile externe, și ambasadorul 
Iso Niegovan.

MADR1D 16 (Agerpres).
Mișcarea grevistă din 
sc extinde.
acum 
din Asturia, 
lori agricoli 
pesto 1 000 de muncitori din u- 
zincle metalurgice alo Barce
lonei și fllți oameni ai muncii. 
In Asluria, grevele continuă 
fără întrerupere din 26 decem
brie. Doar 10 din cele 34 de 
mine din regiune lucrează nor
ma). Sînt paralizate total 21 de 
mine, iar în alte trei ritmul de 
lucru este foarte lent. Drept re
presalii, patronatul a hotăril să 
suspende, timp do zece zile, 
650 de mineri și a anunțat că 
va aplica și alte măsuri dacă 
grevele nu încetează. Greva 
muncitorilor agricoli din An
daluzia durează de peste o lună 
si jumătate. Continuă și greva 
lucrătorilor de la șantierele na
vale din Cadix. La Barcelona, 
conflictul care a izbucnit la 
fabrica „MaQuina Terrestrc" s-a 
extins și la marea uzină „Seat", 
unde lucrează 16 000 de munci
tori. De două zile aceștia au 
micșorat foarte mult ritmul 
muncii.

Spania
___  La ea participă
60 la sută din minerii 

10 000 de munci- 
din Andaluzia,

SAIGON 16 (Agerpres). — 
Detașamente ale forțelor pa
triotice care operează in limi
tele celei de-a doua zone tac
tice din Vietnamul de sud au 
lansat joi seara un atac susți
nut asupra pozițiilor primei di
vizii aeropurtate americane, a 
declarai un purtător de cuvint 
al corpului expediționar ame
rican. In provinciile din Delta 
fluviului Mekong, indeosebi la 
Chau Doc, patrioții au lansat 
un atac asupra pozițiilor de
ținute de trupele amcricano- 
saigoneze, angajamente militare 
semnalîndu-sc și in alte regiuni 
ale Vietnamului de sud.

In noaptea de joi spre vi
neri, bateriile artileriei Guver
nului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de 
sud au atacat 12 poziții ameri
cane și saigoneze. Tn cursul an
gajamentelor de vineri 
neața din provincia 
Ngai, anunță agenția 
Prcsse, s-au înregistrat | 
de ambele părți.

In ultimele 24 de ore, avioa
nele „B-52“ au lansat noi rai
duri de bombardament în zona 
Khc Sanh și în provinciile 
Quang Tri, Chau Doc, Binh

Dinh, undo, potrivit afirmațiilor 
comandamentului american, s-a 
semnalat în ultima vreme o 
intensificare a activității for
țelor patriotice.

★

I ș s
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gipt. Fără apele sale, nume
roase părți ale Herțegovinei 
ar deveni deșerluri. Climatul 
mediteranean și umiditatea 
din abundență au transformat 
valea Neretvei într-un ade
vărat miracol — alături de 
portocali și mandarini, bam
busul crește cu succes și lo
cuitorii fac din el diferite o- 
biecte decorative.

Totodată, climatul face din 
l-ierțegovina 
teren ideal 
trufandalelor 
trei recolte 
posibilitatea 
agricole permanente in tot 
cursul anului. Acest lucru 
are pentru agricultura tării o 
importanță cu alît mai mare, 
cu cit Iugoslavia este cunos
cută ca o tară cu un pre
dominant climat continental. 
Dar pe un sol mlăștinos și 
salin ca cel din delta Neret
vei este aproape imposibil 
să se producă ceva. De aici 
dorința locuitorilor din aceas
tă regiune de a transforma o 
suprafață de 7 000 ha — care 
se întinde de-a lungul rîu
lui _ de la orașul Opuzen 
pînă la vărsarea în mare — 
in ogoare fertile.

Preocupările în acest sens 
au dus la elaborarea unui 
plan — rezultat al colaboră
rii experților iugoslavi cu 
specialiști ai F.A.O. — de a- 
menajări hidraulice, care, o 
dată realizat, va smulge ape
lor noi suprafețe. Este vor
ba de un proiect care pre
vede protejarea solului *— 
potriva pătrunderii apei sa
line de mare. în 1967 au 
început să fie ridicate diguri 
de pămînt, care insa nu sînt 
rezistente la presiunea apei 
în timpul mareelor. Planul 
actual prevede construirea

meridională un 
pentru cultura 

și permite două- 
pe an. exislînd 
unei producții

îm-

unor diguri de beton care 
să închidă Mala Neretva — 
unul dintre brațele rîului. 
Acesta, apreciază specialiștii, 
este singurul mijloc de a îm
piedica apa de mare să pă
trundă po riu în amonte în 
timpul fluxului.

Mala Neretva va fi barată 
de două diguri de protecție 
prevăzute cu porți metalice 
care în timpul mareei vor fi 
închise și vor opri apele să
rate să înainteze în susul 
rîului. Paralel vor fi cons
truite stații de pompare, ba
raje și alte lucrări care vor 
contribui la desecarea pătu
rilor superioare ale solului, 
transformind mlaștinile în 
teren roditor.

Proiectul o dată înfăptuit, 
o suprafață de 3155 ha va 
deveni fertilă și aici vor 
crește toate plantele citrice, 
precum și alte fructe și le
gume. O dovadă o constituie 
combinatul agricol „Neretva", 
unde s-au obținut rezultate 
demne de menționat. Aici 
sînt asigurate trei recolte pe 
an, dintre care cea mai im
portantă este cea de trufan
dale, ceea ce a făcut ca va
lea Neretvei să mai fie numi
tă și „pămintul făgăduinței".

Realizarea proiectului pri
vind amenajarea rîului Ne
retva nu are însă importan
tă doar pentru agricultură. 
Cucerirea de noi suprafețe, 
fără apă, va facilita construi
rea de noi căi moderne de 
comunicații, făcind accesibilă 
turiștilor pitoreasca vale a 
Neretvei, care pe cursul ei 
inferior are atîtea canale, In
cit locuitorii de aici nu pot 
fi imaginați fără bărci. Bar
ca este folosită pentru a 
merge la lucru, la piață și 
chiar în vizite, deoarece ca
nalele ajung adesea pînă în 
porțile locuințelor.

Ciocniri armate în Nicaragua
MANAGUA 16 (Agerpres). — 

în apropierea capitalei Nicara- 
guei. Managua, s-au produs 
ciocniri între trupele guverna
mentale și elemente înarmate 
aie adversarilor regimului pre
ședintelui Somoza — transmite 
agenția United Press Internati
onal. In zona ciocnirilor au fost 

elicopteretrimise avioane și 
ale armatei.

Potrivit primelor
trujjele guvernamentale au în-

informații,

fruntat un grup „sandinist" — 
după numele fostului general 
Ceasar Augusto Sandino, care 
a condus o revoltă antiameri- 
cană. Numele generalului, asa
sinat in 1933, este folosit de 
multe grupări ale adversarilor 
președintelui Somoza, cunoscut, 
după cum menționează U.P.I., 
pentru strinsele sale legături 
politice și economice cu Statele 
Unite.

cu Uniunea Sovietică și R. P. Chineză
Declarația secretarului de stat al S.U.A., William Rogers

i dimi- 
Quang 
France 

pierderi

SA1GON 16 (Agerpres). — 
Numărul militarilor americani 
morți in Vietnam in cursul săp
tămini i trecute a fost de 98 — 
col mai ridicat nivel al pier
derilor suferite de Statele U- 
nite in ultimele șase săptămini. 
Agenția Associated Press preci
zează cu de la începutul tra
tativelor cvadripartite de la Pa
ris in problema Vietnamului, 
începute cu 20 de luni în ur
mă, numărul americanilor 
morți în acest război se ridică 
la 17129, cifră care reprezintă 
42 la sută din totalul de 40142 
de militari uciși de la începutul 
războiului, cu mai bine de 9 
ani în urmă.

Cu același prilej, comanda
mentul american a anunțat 
miercuri pierderea a încă trei 
elicoptere doborîtc de patrioți. 
Tot în cursul săplămînii tre
cute au fost răniți 720 de mili
tari americani.

Mai mult decît un act de eroism
O telegrama de presă tran

smisă zilele acestea de agen
ția V.N.A. a refinul atenția, 
în pofida faptului că era for
mală din numai cîteva rîn- 
duri:

Republica Democrată Vlet- 
.................................. o

5,5
nam a obținui în 1969 
produefie industrială cu 
la sută mai mare decit în 
1968. Cîteva rînduri care ex
primă insă nu numai efortul 
unui popor greu încercat de 
a supraviețui, dar și posibili
tățile nebănuite pe care le 
poate arunca in luptă un 
popor a cărui ființă națio
nală este amenințată! In 
condițiile în care este aproa
pe imposibil de menținui un 
„nivel vital" al producției, 
oamenii muncii din R.D. Viet
nam au găsit resursele nece
sare pentru a ob(ine o pro
ducție superioară. Este, poale, 
mai mult decit un act 
eroism I

Anul 1969 a apropiat 
porul vietnamez de mult 
rita pace. Dorința de pace a 
acestui popor atit de harnic,

dar atit de greu încercat, se 
transcrie și în planurile sale 
de viitor. In 1969 oamenii au 
început să se reîntoarcă la 
casele lor, și ferestrele multor 
locuinfe din Hanoi și Haifong 
au început să zîmbeased din 
nou la soare. Activitatea fe
brilă din porturile tării (numai 
la Haifong se încarcă și se 
descarcă zilnic 10—12 nave) 
aduce și ea parcă mai a- 
proape ziua în care ultimul 
agresor va părăsi teritoriul 
tării.

Poporul vietnamez se gin- 
dește la viitor. Și poate de 
aceea problemele de planifi
care, de stabilire a ritmurilor 
și proporțiilor dezvoltării e- 
conomice viitoare sini în cen
trul atenției tuturora.

In condițiile în care
dustria tării a avut mult de 
suferit de pe urma războiu
lui și capacitățile existent? 
trebuie să asigure nu numai 
necesitățile populației dar și 
acelea de apărare, agricultura 
capătă o imporlanfă deose
bită. Pentru anul în curs se

in-

de

po-
do-

prevăd o scrie de măsuri care 
vor contribui la obținerea 
unor recolte superioare. Ast
fel se vor îmbunătăți sisteme
le de irigare, cantitatea de 
îngrășăminte la hectar va 
crește și ea, se vor între
prinde lucrări de ameliorare 
a unor suprafețe de teren, iar 
la însămințări se vor folosi 
cele mai bune soiuri de orez. 
Suprafețele de teren afectate 
culturii plantelor tehnice vor 
spori cu aproximativ 40 la 
sută, iar acelea cu pomi fruc- 
tiferi cu 21,7 la sulă. Toto
dată, o alenfie deosebită se 
va acorda și sporirii produc
ției industriale, în special a 
bunurilor de larg consum. 

Acestea sini doar cîteva o- 
biective pe care poporul 
vietnamez și le propune pen
tru anul 1970. Obiective pe 
care cu siguranfă le va rea
liza. Rezultatele obținute in 
condiții și mai grele ne în
dreptățesc să credem în acest 
lucru cu toată convingerea.

JOCU
Holărirea guvernului Republi

cii Sud-Africane de a plasa pe 
piața liberă întreaga producție 
de aur a țării realizată în anul 
1970 nu a 
o surpriză, 
se așteptau de 
un reviriment al 
de guvernul de 
așa-zisul „război 
care principalii 
sînt. pe de o parte. Republica 
Sud-Africană, cea mai mare țară 
producătoare de aur din lumea 
capitalistă, iar pe de alta S.U.A. 
și țările vest-europene.

Se știe că, nemulțumite de 
pTc-tul oficial al aurului — 35 
de dolari uncia — menținui ar
tificial de peste trei decenii, 
mai ales datorita insistențelor 
S.U.A.. *
ne 
de 
de 
de a crea tensiune pe piața li
beră a metalului galben și, in
direct, asupra dolarului. Nefiind 
alimentată cu noi cantități de 
aur, piața liberă, unde prețul

constituit în fond 
Expertii financiari 

cîteva luni la 
tacticii folosi le
la Pretoria in 
al aurului", in 

„combatanți"

oficialitățile sud-africa- 
hotăriseru sistarea pe timp 
mai multe luni a vînzărilor 
aur nou extras, cu scopul

WASHINGTON 16 (Agerpres). — Secretarul 
do stat al S.U.A., William Rogers, a declarat 
la o conferință de presă că Statele Unite do
resc să negocieze cu Uniunea Sovietică ..pentru 
găsirea unei baze comune și mutual avanta
joase”. „Dorim, de asemenea, a spus el. să gă
sim căi pentru relații mai bune cu R. P. Chi
neză". Șeful diplomației americane a subliniat 
că stabilirea de relații mai bune cu ambele țări 
menționate „va fi în interesul nostru național, 
iar politica noastră caută căile rezonabile pen
tru a se realiza acest lucru".

Rogers a menționat că convorbirile prelimi
nare sovicto-amerîcane privind limitarea

mamcntelor strategice sînt în curs, precum și 
faptul că cele două părți au căzut de acord 
asupra unui proiect de tratat intcrzicind ampla
sarea armelor de distrugere în masă in terito
riile submarine.

Referi nd u-sc la războiul din Vietnam. Rogers 
a reafirmat poziția oficială cunoscută, mențio- 
nind că planul președintelui Nixon de a pune 
capăt rolului militar al S.U.A. in acest războ: 
este „ireversibil și va duce eventual la retrage
rea din Vietnamul do sud a tuturor trupelor 
americano" — fără insă a preciza cit va dura 
această retragere.

LAGOS 16 (Agerpres). — 
Ziua de vineri a însemnat pen
tru Federația nigeriană „prima 
zi de pace", de la începerea 
războiului civil, la 6 iulie 1967. 
Intr-adevăr, semnarea, joi sea
ra, de către delegația fostei pro
vincii secesioniste, a capitulă
rii necondiționate a Biafrei re
prezintă actul final al unui 
conflict sîngeros care a făcut) 
peste 2 milioane de victime și 
ale cărui consecințe vor putea 
fi apreciate, în adevărata lor 
amploare, abia după trecerea 
unei anumite perioade de timp.

Tn ciuda victoriei federale și 
a încheierii războiului, caphala 
țării, Lagos, avea vineri ace
lași aspect mohorît din timpul 
conflictului. Suferințele și pri
vațiunile războiului au fost, 
într-adevăr prea mari pentru 
a mai lăsa bucuria să izbuc
nească. Străzile capitalei fede
rale, cu peste un milion de lo
cuitori. au rămas și în această 
zi fără lumină electrică, așa 
cum au fost de la începutul 
ostilităților, „din motive de se
curitate". Dacă însă sentimen
tele populației în general pot 
fi bănuite, este greu de spus, 
apreciază corespondenții do pre
să. care este adevărata stare 
de spirit a populației Ibo. du
pă sacrificiile pe care le-a fă
cut în timpul războiului. Mar
tori oculari reintorși din re
giunea estică au declarat insă 
că unitățile federale respectă 
ordinele generalului Gowon în 
ce privește tratamentul popu
lației civile și al prizonierilor 
de război.

Progresul economiei

BERLIN 16 (Agerpres). — La 
Berlin a fost dat publicității 
comunicatul Direcției centrale 
de stat pentru statistică cu pri
vire la dezvoltarea economiei 
naționale a R.D.G. pe anul 
1969. Venitul național, se arată 
în comunicat, a crescut cu 5 la 
sută față de anul 1968, volu
mul producției industriale — cu 
8 la sută, iar productivitatea 
muncii — cu 8 la sută.

Producția de aparate și in
stalații optice a crescut anul 
trecut cu 17 la sută, cea de 
mașini agricole cu 13,2 la sută, 
cea a industriei electronice și 
electrotehnice — cu 11,4 la sută, 
iar cea a industriei chimice — 
cu 8,4 la sută.

In comunicat se subliniază, de 
asemenea, că, din cauza condi
țiilor climatice deosebit de ne
favorabile, agricultura și trans
porturile nu și-au îndeplinit 
sarcinile de plan. Anul trecut, 
recolta de cereale a fost cu 12 
la sută mai mică decît în anul 
precedent; 
zootehnic 
sută.

Volumul 
al R.D.G. _ _____
1969 cu 13 la sută, ajungind 
la 34 miliarde mărci valută, din 
care 72,6 la sută reprezintă co
merțul cu țările socialiste.

Veniturile populației au cres
cut cu aproape 5 la sută.

producția sectorului 
a crescut cu 2 la

comerțului exterior 
a crescut în anul

L CU AURUL
metalului prețios este condițio
nat de cerere și ofertă, a cunos
cut o febra speculativii fără 
precedent; cursul neoficial al 
unciei de aur l-a depășit une
ori pe cel oficial cu peste 8 
dolari.

In același timp însă, această

Comentariu

politica a autorităților sud-afri
cane a dus la o situație în care 
90 la sută din rezervele valu
tare ale R.S.A. erau tezauri
zate in aur. „Dacă acest sistem 
va continua — scria acum cîte
va luni ziarul „Times" — gu
vernul sud-african nu va avea 
altă alternativă imediatei decit 
să vîndă aur pe piața liberă".

Pe de altă parte, Republica 
Sud-Africană a fost supusă, mai

ales in ultimul timp, unor se
vere restricții de către Fon
dul Monetar Internațional, în 
spatele căruia se află in pri
mul rind S.U.A.. în privința 
vinzării aurului. îngrijorarea 
manifestată de S.U.A. este pe 
deplin justificată, ținînd seama 
do faptul că soarta dolarului, 
ridicat de sistemul „Gold 
Exchange Standard" la rang 
egal cu metalul galben, este 
strîns legată de cursul acestu
ia. Ca urmare a speculațiilor 
cu aurul practicate de 
moneda S.U.A. a fost 
unor serioase presiuni; 
dolar adăugat prețului 
al unciei de aur pe piața li
beră constituie in mod practia 
o devalorizare a monedei ame
ricane. Problema are implicații 
vaste, întrucît furtunile specu
lative care s-au abătut fie asu
pra aurului, fie asupra dolaru
lui, au subminat serios stabi
litatea actualului sistem monetar 
al lumii capitaliste.

Cercurile financiare occiden
tale au primit cu destul scep-

R.S.A., 
SUpUSd 
fiecare 
oficial

ticism știrile referitoare la pro
gresele realizate în cursul ne
gocierilor bilaterale dintre 
Washington și Pretoria in pri
vința vînzărilor de aur. „Armi
stițiul" la care s-a ajuns — 
apreciază experții financiari — 
este nu numai precar, dar și 
prea departe de un acord cc 
ar permite lichidarea decalaju
lui dintre cele două piețe ale 
aurului: cea „oficială" și cea 
„liberă".

în actuala conjunctură, hota- 
rîrea guvernului de la Pretoria 
de a lansa pe piața liberă în
treaga producție sud-africană 
de aur a anului 1970 apare ca o 
tentativă de a eluda presiunile 
exercitate asupra ei de S.U.A. 
și de țările vest-europene, dar 
mai ales de a-și întări poziția 
în așa zisul „război al aurului". 
In același timp se pune însă 
întrebarea cît timp își vor men
ține oficialitățile ■ ' • 
noua politică în ce 
vînzarea metalului 
Fiindcă este de presupus că ime
diat ce afluxul de aur pe pia
ța liberă ar frîna în mod serios 
speculațiile, guvernul de la 
Pretoria nu va ezita să-și 
schimbe iarăși jocul.

Sabina BONDOl

sud-africane 
privește 
galben.
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CURT
MOSCOVA. — ALEXEI KO- 

SÎGHIN, PREȘEDINTELE CON
SILIULUI DE MINIȘTRI AL 
U.R.S.S., l-a primit la 16 ia
nuarie pe Ricardo Misasi, mi
nistrul comerțului cu străină
tatea al Italiei. După cum a- 
nunță agenția TASS, cu acest 
prilej a avut loc un schimb de 
vederi cu privire la perspecti
vele dezvoltării relațiilor eco
nomice sovieto-italiene și alte 
probleme de interes reciproc.

ROMA. — FLUVIUL ME- 
LULI DIN MOZAMBIC S-A 
REVĂRSAT JOI, in urma unor 
ploi torențiale, inundînd nume
roase centre populate. Se rela
tează că 18 persoane au pierit 
și peste 1 600 de casc au fost 
distruse. Un mare număr de lo
cuitori sînt dați dispăruți.

NEW YORK. — Poliția din 
orașul Lafayette. California, a 
arestat un individ care a ucis 
două persoane cu o armă de 
foc. înainte de a putea fi prins, 
arestatul, Raymond Scott, a ră
nit alte 5 persoane.

S5VS5
NEW YORK. — O OPERA

ȚIE CU TOTUL NEOBIȘNUI
TĂ a avut loc la spitalul din 
Asheville (Carolina de nord). 
Unui copil în vîrstă de 5 luni 
i-a fost extras din creier un... 
glonte. Copilul fusese rănit cu 
două zile înaintea nașterii sale, 
cînd un revolver pe care-1 cu
răța tatăl său s-a descărcat în 
mod accidental, glontele pă- 
trunzînd în pîntecele soției. 
Chirurgii spitalului au declarat 
că copilul s-a dezvoltat normal 
și nu s-au ivit nici un fel 
complicații majore.

RIO DE JANEIRO. — PESTE 
100 DE COPII AU DECEDAT 
în orașul brazilian Natal din 
cauza deshidratării provocate 
de căldura neobișnuită. In ul
timele zile mercurul termome
trelor a urcat în acest oraș la 
plus 35—40 grade.

S5VZ3

HOUSTON. — COMISIA SA
NITARĂ, CREATĂ DUPĂ PRI
MA DEBARCARE PE LUNĂ, 
a ajuns la concluzia că nu este 
necesară izolarea astronauților 
reveniți de pe satelitul natural 
al Pămintului. Raportul comi
siei, înființate în scopul de a 
proteja locuitorii Pămintului de 
eventuale microorganisme pro
venind de pe Lună, a fost îna
intat directorului Administra
ției naționale pentru probleme
le aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic și, după toate 
probabilitățile, recomandarea 
privind desființarea sistemului 
de carantină va fi aprobată.

MOSCOVA. 
NUARIE, ÎN 
VIETICĂ A FOST LANSAT 
SATELITUL ARTIFICIAL AL 
PĂMINTULUI „C6ȘMOS-320“, 
destinat cercetării spațiului ex
traterestru, în conformitate cu 
programul dinainte stabilit.

Satelitul a fost plasat pe o 
orbită avînd la apogeu 342 de 
kilometri, iar la perigeu 240 
kilometri. Perioada .de rotație 
în jurul Pămintului este de 90 
de minute, iar înclinarea orbi
tei față de Ecuator este de 48.5 
grade. Aparatura științifică de 
la bordul satelitului funcțio
nează normal, iar centrul co
ordonator și de calcul de pe 
Pămînt prelucrează informațiile 
transmise' de aceasta.

— LA 16 IA-
UNIUNEA SO- 

FOST

de

PARIS. — UN BĂIEȚEL 
CINCI ANI A CĂZUL JOI 
LA ETAJUL ȘAPTE al unui 
bloc de locuințe din Paris, dar 
a fost salvat în mod miraculos 
de un tinăr care observase în
grozit scena și care a sprinlat, 
reușind să-l prindă în brațe pe 
micuțul care se prăbușea. Co
pilul a fost transportat la spi
tal, unde s-a constatat că nu 
prezintă nici un fel de leziuni. 
Salvatorul, în schimb, s-a ales 
cu fractura încheieturii mîinil 
și deplasarea umărului.

S5VZ3

DE 
DE

LONDRA. — LU1ND CUVÎN- 
TUL IN FAȚA MEMBRILOR 
CAMEREI DE COMERȚ AN- 
GLO-SOVIETICE, lordul Brown, 
ministru de stat la Ministerul 
Comerțului al Marii Britanii, 
a arătat că schimbul de măr
furi dintre U.R.S.S. și Marea 
Britanic crește în ritm accele
rat. El a relevat că în anul
1967 schimbul de mărfuri din
tre cele două țări a reprezentat 
188 milioane lire sterline, în
1968 — 260 milioane lire ster
line, iar în anul 1969 — 296 
milioane.

SSV23
TOKIO. — 42 KG DE PLU

TONIU, o cantitate suficientă 
pentru a fabrica patru bombe 
atomice, a sosit în cursul a- 
cestei săptămini la 
pentru cercetări

S5VS

RABAT. — MAROCUL ESTE 
PRACTIC ÎMPĂRȚIT ÎN 
DOUĂ de inundațiile din aceas
tă țară provocate de ploile to
rențiale care au durat zece 
zile. Potrivit primelor date ne
oficiale, 12 persoane și-au pier
dut viața, iar aproximativ 
100 000 au rămas fără adăpost: 
căile de comunicații și traficul 
feroviar au devenit impractica
bile în Valea Sebu. Inundațiile 
au provocat daune însemnate 
culturilor 
100 000 de 
date.

cerealiere, peste 
hectare fiind inun-

SOFIA. — LA SOFIA A A- 
VUT LOC SESIUNEA COMI
TETULUI BULGARO—ALGE
RIAN de colaborare economică 
și tehnico-științifică. Cu acest 
prilej a 
referitor 
mărfuri 
pe anul
blarea lor față de anul prece
dent, A fost semnat, de aseme
nea, un acord de colaborare 
in domeniul agriculturii și sil
viculturii.

Institutul 
pentru cercetări atomice din 
Japonia. Plutoniul a fost livrat 
de Statele Unite și urmează să 
fie folosit pentru cercetări ști
ințifice. Luna următoare se aș- 

sosească tot din 
kg de plutoniu, 
in același scop.

— VINERI DUPĂ-
PRODUS ÎN

teaptă să
S.U.A., alte 40 
ce va fi folosit

fost semnat protocolul 
la schimburile de 

dintre cele două țări 
1970, care prevede du-

' SEUL. — Ca 
rării de către 
la Scul a „impozitului pe măr
furi", prețurile la 36 de sorti
mente de produse de primă» 
necesitate- au crescut cu peste 
20 la sută, iar taxele pentru 
transporturile orășenești s-au 
dublat.

urmare a majo- 
autoritățilc de

BEIRUT.
AMIAZĂ S-AU
INCINTA UNIVERSITĂȚII LI
BANEZE DIN BEIRUT VIO
LENTE CIOCNIRI intre forțele 
de poliție și-studenți. Studenții, 
după ce au ținut un miting în 
universitate, au încercat să or
ganizeze o demonstrație pe stră
zile orașului. Forțele de poli
ție au intervenit, produeîndu- 
se grave incidente soldate cu 
răniți.

Au fost operate arestări. Stu
denții revendică îmbunătățirea 
condițiilor de învățămînt.

CAPE KENNEDY. — VINERI 
A FOST EXECUTATĂ ULTI
MA MANEVRĂ DE PLASARE 
A SATELITULUI DE TELECO
MUNICAȚII „INTELSAT-3" po 
o orbită geocentrică ecuatorială 
staționară la 35 890 km deasupra 
Oceanului Atlantic. Datele tele- 
metrice confirmă că manevra 
a fost executată corect.

Noul satelit, deținut de Com
pania „Comsat" și Consorțiul 
„Intelsat" a fost lansat miercuri 
de la Cape Kennedy, după mai 
multe amînări și el poate să 
asigure 1200 de circuite tele
fonice transatlantice sau trans
miterea simultană a patru pro
grame de televiziune în culori. 
„InteIsat-3“ urmează să fie in
trodus în circuitul comercial la' 
25 ianuarie.

SV23
MANILA. — UN ACCIDENT 

DE CIRCULAȚIE a avut loo 
joi în apropiere de capitala Fi- 
llpinelor, Manila. Un autobuz 
care transporta un grup 
studenți s-a prăbușit într-o 
pastie. Șase persoane au 
ucise, iar alte 11 rănite.

do 
pră- 
fosb
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