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In ritm accelerat
In raionul II din cadrul zonei I-a dc la mina 

Aninoasa sînt fn curs lucrările pentru deschi
derea și pregătirea stratului 18, între orizon
turile IX și X. Conducerea minei a luat în 
momentul de față măsuri pentru accelerarea 
la maxim a acestor lucrări.

Lucrează cu intensitate mare patru brigăzi 
la săparea galeriei de aeraj, a galeriei inter
mediare de subdivizie și galeriei de bază pen
tru panoul 11. Alte două lucrări vor fi atacate zi
lele acestea, unde va fi plasată cea de-a cincca 
brigadă de înaintări în sarcina căreia intră 
baterea suitorului de atac pentru panoul 1 și 
străpungerea cu planul înclinat in galeria 
intermediară de subdivizie. pe unde va fi 
evacuat cărbunele din abatajul aflat în pregă
tire.

Intensificarea acestor lucrări urmărește pune
rea în exploatare a stratului 18, printr-un aba
taj frontal pe înclinare,' care va produce căr
bune cu cca. 20 de zile mai devreme. Este pre
văzut ca noua capacitate să înceapă producția 
din primele zile ale lunii aprilie. Noul abataj 
frontal aflat in pregătire va fi dotat cu o com
bină pentru tăierea mecanizată a cărbunelui și 
echipat cu susținere metalică, planificîndu-sc ca 
de aici să se extragă în cursul anului peste 
35 000 tone cărbune.

Constantin DANILA, 
tehnician, mina Aninoasa

Abatajul
cu numărul

sfârșitul primei de- 
a lunii martie va 
în funcțiune pri-

La 
cade 
intra 
mul abataj fronial cu
susținere metalică din 
blocul II, pe stratul 3, 
în zona a ll-a, de la 
mina Petrila.

Actualmente, mai 
sînt de executat cca. 10 
metri din preabatajul 
directional pe culcuș.

Se preqătește descinde
rea în adine a stâlpilor 
hidraulici, a grinzilor 
„Wanwersch", în con
solă, și a transportoru
lui blindat.

Nu s-a pierdut
nici o tonă
de cărbune
Recent, s-a terminat 

introducerea echipa
mentului modern de 
susținere la abatajul 
frontal, lung de 120 de

metri, din stratul 15, 
blocul VII, de la E. M. 
Lupeni. Alaltăieri, după 
trei schimburi „pline", 
în care nu și-au îngă
duit nici o clipă de 
răgaz, frontaliștii har
nici, sirquincioși ai mi
nerului Martin Varga, 
au reușit să monteze 
transportorul blindat de 
tip TR, simultan cu des
fășurarea procesului 
tehnologic normal din 
abataj, fără pierderea 
nici unei tone de căr
bune.

Lucrările au fost în
drumate cu competență 
si răbdare de ing. Con
stantin Tuculescu, șeful 
de raion, și maistrul e- 
lectromecanic Carol Pe
trie.

O țigară înainte de intrarea 
in mină

Foto : I. LICIU

înfăptuirea sarcinilor sporite
ale colectivului minei reclamă

CREȘTEREA COMPETENTEI 
ORGANIZAȚIILOR DE PARTID ÎN 

CONDUCEREA ACTIVITĂȚII ECONOMICE
In 1970 - an care încheie 

actualul cincinal si care face 
totodată leaătura cu cel vii
tor. colectivului minei noastre 
Fi revin sarcini mult sporite 
fată de realizările din 1969. 
Producția de cărbune brut 
creste cu 81 000 tone, pro
ductivitatea muncii cu 100 
ka post, prețul de cost scade 
cu 4 lei/tonă. avem de exe
cutat un volum de lucrări de 
investiții in valoare de 15 000 
mii lei.

înfăptuirea acestor obiecti
ve ridică sarcini sporite în 
fata orcanelor si orqanizații- 
lor noastre de partid, îndeo
sebi pe linia îmbunătățirii 
substanțiale a metodelor de 
conducere a activității econo
mice, de mobilizare a colec
tivului de muncitori, tehnicieni 
si inaineri la îndeplinirea sar
cinilor de olan.

Perfectionarea muncii este 
strict condiționată de capaci
tatea oraanizotiilor de partid 
de a-si concentra principalele 
forte acolo unde se hotărăște 
soarta înfăptuirii sarcinilor. 
Pentru a realiza acest dezi
derat. comitetul de partid al 
E M. Lonea a asigurat instru
irea temeinică a comitetelor 
de partid pe zone si sectoa
re. a birourilor orqanizațiilor 
de bază, cu sarcinile ce le

ANDREI COLDA, 
secretarul comitetului de 

partid al E.M. Lonea

revin din documentele Con- 
aresului al X-lea si ale ple
narei C.C. al P.C.R. din de
cembrie 1969.

Comitetul nostru de partid 
a întocmit un plan de mă
suri politico-orqonizatorice ca
re precizează acțiunile ce se 
vor întreprinde de către or- 
aanizatiile de partid pentru 
sporirea producției. Membrii 
comitetului de partid al minei 
au fost repartizați să răspun
dă de cite o orqanizatie de 
bază, iar membrii biroului co
mitetului de cite un comitet 
de partid pe zonă sau sector. 
Reoartizîndu-ne astfel forțe
le, am reușit să acordăm o 
îndrumare mai competentă or- 
qanizatiilor noastre de partid. 
Putem spune că, la ora actua
lă, avem orqanizatii pe schim
buri care, prin activitatea des
fășurată. au reușit să spo
rească contribuția comuniști
lor la realizarea sarcinilor ce 
le revin. Merită a fi scoasă 
în evidentă in acest sens ac
tivitatea orqanizațiilor de ba-

ză 1 B, 2 A, 2 C, 7 A, 7 B, 9 
A, 10 si 11 aerai care stăpî- 
nesc problemele de producție 
si asiqură mobilizarea comu
niștilor, a întreqului colectiv 
la realizarea sarcinilor de 
olan.

Analizele si dezbaterile din 
adunările aenerăle ale orga
nizațiilor de bază pe teme 
ca întărirea disciplinei de pro
ducție, îmbunătățirea aprovi
zionării tehnico-materiale a 
briaăzilor si altele, au adus 
un aport însemnat la îmbu
nătățirea activității de pro
ducție, la creșterea responsa
bilității membrilor de partid 
fată de îndeplinirea sarcinilor 
ce le revin.

Prin aceste n.........“,ări co
mitetele de partid - pe mină 
si pe zone - orqanizatiile de 
bază, au sprijinit conducerea 
minei. conducerile zonelor, 
raioanelor si sectoarelor pen
tru a lua cele mai corespun
zătoare măsuri tehnico-orqa- 
nizatorice care să asiqure 
realizarea indicatorilor de 
plan, începind din primele zi
le ale anului curent- Printre 
măsurile luate de conducerea 
minei, un loc deosebit îl o- 
cupă asiqurarea liniei de front 
active, trecerea de la extrac-
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lotiirășul Leonte Răutu

o împlinit 6(1 de ani
Comitetul Executiv al Comi

tetului Central al Partidului 
Comunist Român a adresat to
varășului Leonte Răutu, mem
bru al Comitetului Executiv ai 
C.C. ai P.C.R.. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, ur
mătoarea scrisoare cu prilejul 
împlinirii vîrstei de GO de ani.

Dragă tovarășe Răutu,
Comitetul Executiv al Comi

tetului Central al Partidului 
Comunist Român îți adresează 
calde felicitări cu prilejui ce
lei de-a 60-a aniversări a zilei 
de naștere.

Aderînd din tinerețe Ia miș
carea revoluționară a clasei 
muncitoare, ai luat parte activă 
la lupta condusă de Partidul 
Comunist Român împotriva ex
ploatării și asupririi burghezo- 
moșierești și a fascismului, pen
tru libertatea patriei și instau
rarea puterii populare, iar în 
înaltele funcții încredințate de 
partid după eliberarea țării ai

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

Azi, recepție 
Ia Lonea

La Lonea, blocul B 3, cu 
4 etaje, a intrat azi în recep
ție, cu 15 zile înainte de ter
men, datorită hărniciei con
structorilor Grupului de șan
tiere al T.C. Deva. O dată 
recepționate, cele 30 de a- 
partamente ale blocului vor 
fi predate în folosința loca
tarilor.

Serbare
școlară

Mîine, la ora 10. în sala 
clubului din Petrila Va a-vea 
loc serbarea școlară a elevi
lor de la Școala generală nr. 
5 Petrila. Este prima mani
festare, de deschidere, a 
„Festivalului cultural artistic11 
al elevilor inițiat de Consi
liul municipal al Organiza
ției pionierilor din Petroșani.

• • ■ ’ I -municipala
Festivalul teatrului școlar

Miine, la ora 13,30, la Tea
trul de stat din Petroșani va 
avea loc faza municipală a 
Festivalului teatrului școlar. 
Spicuim din bogatul program: 
„Un pedagog de școală nouă'1 
dramatizare după 1. L. Cara- 
giale (Școala generală nr. 2

Lupeni), brigada artistică a 
Școlii generale nr. 3 Petro
șani, formația de estradă a 
Școlii generale nr. 3 Lu
peni, piesa „Pașaport pentru 
vacanță" — Liceul teoretic 
din .Petrila etc.

Olimpiada de matematică
Miine dimineață, în școlile 

generale din Valea Jiului se 
desfășoară prima etapă a „O-

limpiadei de matematică" a 
elevilor din clasele VI— 
VIII.

Schimb de experiență
Comitetele coordonatoare ale organizațiilor U.T.C. de la mina Lupeni și mina Paro- 

șeni au inițiat un schimb de experiență meryt să facă cunoscute cele mai noi utilaje din sub
teran. In cadrul acestei acțiuni, un grup de tineri ingineri și tehnicieni de la E. M. Paroșeni 
au vizitat combina D.K.-7 recent introdusă în producție la sectorul IX al minei Lupeni. Joi 26 
februarie a.c. un alt grup de tineri, de la mina Lupeni au vizitat .utilajele noi introduse în 
subteranul minei Paroșeni. Scopul acestui schimb de experiență este de a folosi mai din plin 
noile utilaje în condiții diferite de zăcămînt.

Coordonate 
hunedorene

Stație 
modernă 

de sortare 
a minereurilor

adus și aduci o contribuție de 
seamă, alături de tovarășii din 
conducerea partidului și statu
lui, la elaborarea și înfăptuirea 
liniei politice marxist-leniniste 
a partidului pentru edificarea 
socialismului in România, pen
tru dezvoltarea prieteniei și

colaborării frățești cu țările so
cialiste, pentru întărirea unită
ții și coeziunii forțelor progre
siste și antiimperialiste, pentru 
înțelegere și pace între popoare.

Iți dorim, dragă tovarășe 
Răutu, ani mulți și fericiți, să
nătate și noi succese în muncă !

COMITETUL EXECUTIV
AL COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R.

Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. a oferit, vineri după- 
amiază, o masă tovărășească cu 
prilejul celei de-a 60-a aniver
sări a zilei de naștere a tova
rășului Leonte Răutu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

Au luat parte tovarășii
Nicolae Ccaușescu, Ion Gheor
ghe Maurer, Emil Bodnaraș,
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Constantin Drăgan. .Ja
nos Fazekas, Petre Lupu, Ma
nea Mănescu, Dumitru Popes
cu, Gheorghe Stoica. Vasile 
Vîlcu, Ștefan Voitee. Tosif Banc, 
Petre Blajovici, Mihai 
Ion Iliescu, Ion Toniță, 
Patilineț. Ton Stănescu, 
Marinescu, Ion Pățan, 
Stoica, Mihai Dalea.

Tovarășul Nicolae Ceaușcscu 
a felicitat călduros pe sărbăto
rit în numele Comitetului Cen
tral al Partidului, urîndu-i să
nătate și mulți ani. Subliniind 
contribuția pe care tovarășul 
Leonte Răutu a adus-o, alături 
de ceilalți membri ai conduce
rii partidului, la elaborarea și 
înfăptuirea liniei generale, mar
xist-leniniste a partidului nos
tru, de dezvoltare socialistă a 
țării noastre, și la promovarea 
principiilor politicii externe a 
partidului, în relațiile cu ță
rile socialiste, cu partidele co-

Gere, 
Vasile 
Mihai 
Chivu

muniste și muncitorești, tova
rășul Nicolae Ceaușcscu l-a urat 
succese tot mai mari în munca 
pentru dezvoltarea socialismu
lui in patria noastră, pentru 
triumful ideilor marxist-leninis
te, al politicii Partidului Comu
nist Român.

Răspunzînd, tovarășul Leonte 
Răutu a mulțumit Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu 
pentru deosebita cinstire ce i 
se acordă. După ce a arătat că 
aprecierile referitoare la acti
vitatea sa, făcute de secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, reprezintă un puternic 
îndemn pentru a munci și in 
viitor cu întreaga dăruire, e- 
nergie și pasiune, în calitatea 
de activist al partidului, vor
bitorul a subliniat că sentimen
tul care-1 stăpînește. mai pre
sus de orice, este mîndria de a 
face parte din rîndurile Parti
dului Comunist Român, care își 
îndeplinește în mod strălucit 
misiunea istorică de a conduce 
societatea noastră pe drumul 
socialismului. Acest sentiment) 
de mîndrie — a adăugat vor
bitorul — își are sursa și în 
politica internațională marxist- 
leninistă a partidului. în perse
verența neabătută cu care parti
dul nostru militează pentru 
norme juste în relațiile dintre 
partide și.state.

Poligon
de prefabricate

(Agerpres)

La I.I.L. Petroșani a fost terminat proiectul unul poli
gon de prefabricate. Urmează să înceapă lucrările de con
strucții. Cînd noul poligon va fi gata, I.T.L. Petroșani va 
acoperi în întregime necesarul de borduri și garduri pre
fabricate al municipiului nostru, fabricînd totodată și o 
parte din bolțarii necesari minelor din Valea Jiului. înzes
trat cu etuve de uscare prin aburi, viitorul poligon va 
obține producție sporită și de calitate.

HIMIIAR
Ia sfîrșif de săptămînă
CULTURAL

Premieră
Astăzi la ora 19, Teatrul 

„Valea Jiului" prezintă in 
sala Casei de cultura din Pe
troșani o nouă piesă in pre
mieră : „PE UȘA DIN DOS'*  
a scriitorului maghiar con
temporan Thurszo Gabor. 
Scenografia Aurel Fierea, re
gia artistică — Marcel Șoma.

Spectacolul va a\ea loc și 
miine seară la aceeași oră.

Seară distractivă
Tinerii din Petroșani pot 

petrece, astăzi și miine, mo
mente plăcute la Casa de cul
tură unde se va organiza o 
„seară distractivă pentru ti
neret". Iși dă concursul for
mația de muzică ușoară „Co
lor".

SPORTIV
Popice

Arenele de popice din Lo
nea, Vulcan și Petrila găz-

duiesc duminică dimineața 
întrecerile celei de a treia 
etape a campionatului muni
cipal. Se vor disputa meciu
rile : Paringul — Minerul 
Petroșani, Minerul Vulcan — 
Viscoza, Jiul Petrila — Uti
lajul (întilnire derbi).

Volei
Reîncepe campionatul di

viziei B. In prima etapă a 
returului, Știința Petroșani 
va juca miine dimineață, la 
ora 10,30, în sala de sport a 
I.M.P., cu Politehnica Iași. In 
deschidere, la ora 9, se vor 
intîlni reprezentativele gru
purilor școlare miniere din 
Petroșani și Lupeni, într-un 
meci contînd pentru faza 
municipală a școlilor profe
sionale.

In zona marilor depozite 
ale Hunedoarei, s-a dat pri
ma lovitură dc târnăcop 
construcția unei stații 
sortare a minereurilor 
fier. Noul obiectiv va avea 
o capacitate anuală de pre
lucrare de 400 000 tone de 
minereu de fier brut. Asi
gurarea furnalelor cu mate
rie primă de calitate superi
oară, va contribui la funcțio
narea constantă șî intensivă 
a agregatelor, la creșterea 
producției, la reducereti con
sumului specific de cocs cu 
10 kg/tona de fontă.

Noua stație dc sortare va 
intra efectiv in funcțiune în 
a doua jumătate a acestui an.

la 
de 
de

DEVA: Vedere din centrul orașului

Cr împeie
de primăvară
Există o zi la fiecare început de primăva

ră, în care, vrînd să anticipeze parcă na
tura, un ritual vechi face ca pe meleagurile 
noastre românești să apară, așa peste noap
te, milioane de gingașe și multicolore flori. 
Sînt florile culese din grădina minunatelor 
noastre tradiții, cu scopul să vestească în
tr-un limbaj simplu, popular un adevăr ce 
stă la baza tainelor vieții și a genezei tu
turor lucrurilor pe pămint : reînnoirea.

Mesajul speranței, și certitudinii totodată, 
că naturii se reciclează pornind din această 
zodie pură și imaculată, stă miniaturizat in 
mulțimea de filigrane create cu migală de 
mîini ce dau vieții rost. Simbol al primăverii 
acestui pămint, Mărțișorul va rămîne veșnic 
mesagerul naturii gata să renască.

Mîine în zori, mîini obișnuite să stăvileas
că stihiile din adîncuri, să dureze case care-și 
vor scălda frunțile în soarele primăverii, să 
facă albie metalului topit sau să aștearnă pe 
coala de hîrtie cele mai frumoase dintre gîn- 
duri, poate cu un stîngaci dar patetic gest 
vor anina în dreptul inimii, pe piepturile ce
lor dragi, crîmpeie de primăvară.

T. KARPATIAN§ T. KARPATIAN
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Diferite cristale de gips expuse la Muzeul aurului din Brad Foto: V ONOIU
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Sesiunea 
de comunicări 

a Societății de 
științe filologice, 

subfiliala 
Petroșani, 
a reliefat

EVIDENTE
DISPONIBILITĂȚI 

CREATOARE
Subfiliale Petroșani o Societății de științe filologic® 

din R.S.R., inițiată cu scopul să stimuleze și să valorifice 
cercetarea științifică metodologică, colectivă și indivi
duală pe tărimul științelor filologice, să contribuie Io ri
dicarea nivelului științific al membrilor săi, la îmbunătă
țirea activității melodico-didoctice. să sprijine activitatea 
cercurilor de elevi, o orgonizat în luna februarie o.c., la 
Liceul din Petroșani, o sesiune de comunicări științifice. 
Cu ocest prilej s-ou prezentat două comunicări : „Lexicul 
groiului din satul Limbo — Albo lulio" de prof. Ironim 
Munteonu și „Schițo monogroflcă-folclorică o satului 
Răscoolo - Loneo" de prol- Petru Eono. Ambele comuni
cări pornesc de Io convingerea că, fiecare zonă ling
vistică, folclorică dintr-un loc sou altul din cuprinsul ță
rii își aduce contribuția particulară la patrimoniul națio
nal ol culturii spirituale.

Studiereo și descrierea graiului din satul Limbo, pe 
bozo unei ample și profunde informări și interpretări 
lingvistice, considerațiile pertinente asupra sistemului fo
nologie ol graiului, a formării cuvintelor, lexicului, onomas
ticii, temeinica înțelegere o faptelor de limbă analizate 
atesta cunoașterea geografică, istorică, economică și so
cială o zonei cercetate. In comunicarea făcută de prof. 
Ironim Munteonu relevante ou fost mărturiile lingvistice 
privind cuvintele vechi de origine latină, evoluția seman
tică (cuvinte cu sensuri multiple, cu sensuri noi față de 
limba comună) tendințo limbii literare, motivată prin 
prestigiul culturii, de nivelare a particularităților lingvis
ticii regionale, influențele (germane, maghiare, sirbești) 
exercitote

După ce urmărește încadrarea geografică in 
zona folclorică a Văii jiului, formarea și evoluția demo
grafică a oșezării. indeletn:cirile locuitorilor, multe de uz 
casnic, portul popular al oșezării, prof. Petru Eona dove
dește. pe bazo unui cmplu material folcloric cules cu rîv- 
nă și migală (doine, balade, strigături etc.) că in Valea 
Jiului există o tradiție populară statornică, (cu legături 
permanente in zonele folclorice învecinate) conservată 
bine in localități izolate, moi ales Io generațiile vîrstnice. 
Procticarea păstorilului transhumant și a agriculturii de 
munte a mprumutot un anumit specific folcloric zonal, 
cu caracter postotal-agricol, atit in ce privește modul de 
viață cît și in privința zăcămintelor folclorice tradiționale 
din Valea Jiului. Fe tărimul folcloric, ca și pe cel etno
grafic. creația anonimă din Valea Jiului este condițio
nată de evoluția, de-a lungul istoriei, de la economia 
pastorală agricolă, la o formă mixtă pastoral-minieră, 
apoi predomirant sau chiar exclusiv minieră. Lucrarea 
profesorului P Eanc reliefează particularitățile folclorice 
zonale, individualizatoare, elementele inerente de diferen
țiere interzonală, dor și asemănările cu zonele folclorice 
învecinate care dovedesc că Valea Jiului, prin poziția 
geografică și Istoria ei, transmite numeroase influențe, 
că între Transilvania și vechea Țară Românească au exis
tat permanente relații, în ciuda vicisitudinilor istoriei. 
Manifestare populară cu un profund substrat pastoral, de 
o vechime milenară râspindită în trecut in toate satele 
din ținuturile hunedorene. nedeia a facilitat culegerea 
o numeroase motive folclorice. Intervențiile prestigioase 
ale participanților ou reliefat inedite particularități folclo
rice și de grai, circulația motivelor lingvistice, etnogra
fice in zonele anchetate. „Multe toponime și antroponime 
din Volea Jiului constituie dovezi grăitoare ale vechimii 
așezărilor de pe aceste meleaguri, ale continuității noas
tre, ole caracterului arhaic al vieții păstorești agricole" 
— spuneo prof. Hie Moșie. Vorbitorii I. Moșie, A. Danciu, 
V. Bîcoi, N- Mihai, I. Moldovan au subliniat necesitatea 
lărgirii colectivului de cercetare lingvistică, etnografică, 
folclorică a Văii Jiului.

Societatea de științe filologice, desfășurîndu-și acti
vitatea prin multiple secții de specialitate : limba româ
nă, literatura română, literatura universală, folclor și et
nografie. metodică, așteaptă în contextul preocupărilor 
actuale de perfecționare didactico-științifică a slujitorilor 
pasionați ai catedrei din Valea Jiului, noi și prețioase 
contribuții metodico-științifice. In acest sens, comitetul de 
conduceie al subfilialei Petroșani a Societății de științe 
filologice își propune să promoveze un stil de muncă mai 
dinamic, incit membrii subfilialei să-și sporească mereu 
contribuția la perfecționarea și modernizarea procesului 
de învățămint, Io cultivareo creativității gîndirii șl imogi- 
noției elevilor.

Prof- Gheorghe I. ANTOCE

„Mărturisiri literare66
Editarea revistelor școlare 

constituie o veche și presti
gioasă tradiție a școlii româ
nești, reînviată îd anii din 
urmă. In paginile acestor pu
blicații tipărite, șapirogra- 

fiate, ori scrise direct cu mi
na, au debutat atîția scriitori, 
printre care amintim pe 
George Coșbuc, Gala Galac- 
tion, Pavel Dan. Și nu e de 
mirare că astăzi cei care vor 
să descopere începuturile li
terare ale recentului membru 
al Academiei Franceze, Eu
gen Ionescu, recurg la re vista 
liceului bucureștean în care 
a învățat marele dramaturg.

Incepind din 19G6 au apă
rut și in Valea Jiului revis
te școlare care au reușit in 
scurt timp să-și creeze un 
profil distinct și sprijinitori 
entuziaști.

Ultima și, de ce să n-o 
spunem apăsat, cea mai echi
librată din aceste publicații 
este „Mărturisiri literare' a- 
parținind Liceului de cultură 
generală din Petroșani. Apă
rută prin strădania profeso
rului Nicolae Cherciu, revista

V________

surprinde, in primul rînd, 
prin varietatea și bogăția 
materialului precum și
printr-un aspect grafic atent 
conceput și realizat. In 
cele peste 30 de pagini, in- 
tilnim rubrici interesante 
care conțin creații ale elevi
lor („Tinere condeie"), indi
cații privind exprimarea li
terară („Cum vorbim"), re

O nouă revistă școlară

cenzii („Tribuna cititorului1* *),  
amintiri ale foștilor elevi 
(„Cu gindul la liceul meu"), 
varietăți, umor („Mozaic*)  
reportaje (.Note de călăto
rie'), evocări ațe unor foști 
profesori („Inimi care ard') 
ele.

Despre bogata și interesanta 
activitate depusă de cincamato- 
rii din Valea Jiului se știe prea 
puțin. Scenariști, regizori, ope
ratori și interpreți — acești pa
sionați ai celei de a 7-a arte se 
străduiesc să transpună pe pe
liculă secvențe sugestive din 
frăminlările cotidiene ale omu
lui dc pe ace6te meleaguri, an
grenat in fluxul incandescent 
a) producției materiale și spi
rituale. Dornici să aflăm cit 
mai multe amănunte despre a- 
cești oameni care după orele 
de muncă își schimbă salopeta 
și halatul de lucru pentru a 
descoperi cele mai frumoase 
unghiuri de filmare, pentru a 
se apleca asupra mesei de mi
xaj, ne-am adresat tovarășului 
losif Tellmann, care se ocupă de 
activitatea cinecluburilor din 
județul nostru, în calitate de 
instructor metodist al Consiliu
lui județean al sindicatelor.

— Știm că cel mai vechi și 
mai activ cineclub din Valea 
Jiului este „Amafilm" din Lu
peni. Vă rugăm să ne vorbiți 
mai iutii despre preocupările 
membrilor săi.

— Intr-adevăr, „Amafilm" 
este cel mai cunoscut cineclub 
din Valea Jiului. Activitatea a- 
cestui cineclub, care funcționea
ză in cadrul clubului sindica
telor din Lupeni, a început în 
anul 1966. Conducătorul său 
este ing. Ion Filip, geolog la 
E. M. L'ricani, iar dintre mem
bri amintesc pe tovarășii Au
gustin Ardeleanu, inginer la Fi
latura Lupeni, frații Oscar și 
Friederich Simonis, cooperator 
și, respectiv, angajat al Fabri
cii de stîlpi hidraulici din Vul
can, Traian Morarii, lăcătuș 
mecanic Ia E. M. Lupeni, Con
stantin Armeanu, elev etc.

Pină acum au fost realizate 
cîteva filme pe 8 și 16 mm, 
dintre care unele au stirnit un 
justificat interes din partea 

certo Grosso* și „Dansuri sla
ve*). După un timp nici for
mația de cameră n-a mai fost' 
■olicitată să continue repetițiile, 
astfel că din primăvara anului 
1969 nu se mai înregistrează 
nici un fel de activitate legată
de muzica clasică. Unii dintre 
instrumentiștii de acum cițiva 
ani au ridicat în ultimul timp 
probleme de ordin material, 
solicitînd să fie remunerați 
pentru prezența la concerte; 
alții, însă, au stăruit să acti
veze doar din pură pasiune fa
ță de arta muzicală. Primii 
n-au înțeles funcția îndeplinită 
de Casa de cultură în educa
rea gustului artistic al celor 
ce muncesc, și nici faptul că 
activitatea orchestrei nu poate 
fi considerată ca o îndeletnicire 
plătită. Au rămas doar cițiva 
amatori pasionați de care, ul
terior, nu s-a mai ocupat ni
meni.

Școala de muzică din locali
tate a dat promoții cu multe 
elemente înzestrate, deosebit de 
capabile, care au interpretat 
piese de Chopin, Mozart, Ra
vel, însă n-a existat o coordo
nare permanentă a lor, fapt ce 
a dus la scăderea nivelului ar
tistic obținut în școală.

Dacă în cadrul Casei de-cul- 
tură se vor lua măsuri organi
zatorice riguroase, în Petroșani 
poate să funcționeze o bună 
formație de cameră iar la di
ferite manifestări culturale, ți

La rubrica „Tinere con
deie". pe care o considerăm 
cea mai importantă dat fiind 
profilul revistei, semnalăm 
încercările poetice ale unor
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Primim de Ia juristul G. Bogdanffy din Petroșani, 
vechi component al fostelor orchestre setnisimfonice și 
de muzică de cameră, o scrisoare, ecou la nota cri
tică .Dacă nu orchestră semisimfonică, cel puțin or
chestră de cameră!" apărută in nr. 6 301 al ziarului 
nostru. Publicăm considerațiile sale referitoare la 
viața muzicală a orașului nostru.

RED.
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Note fal se pe partitura vieții muzicale 
din Petroșani

Cindva, In Valea Jiului s-a 
desfășurat o prodigioasă activi
tate culturală a formațiunilor 
de cor și de orchestră care au 
prezentat publicului din fiecare 
localitate operele compozitorilor 
clasici, obținînd succese consi
derabile la fiecare manifestare 
muzicală. Se poate semnala In 
special munca membrilor or
chestrei semisimfonice care, 
prin repetiții organizate, și-au 
însușit o tehnică de nivel înalt 
la toate instrumentele de coar
de și de suflat, făcînd dovada 
unei bune pregătiri la repre
zentațiile ținute cu ani Înainte, 
In sala de spectacole a teatru
lui local.

Orchestra semisimfonică, con
stituită din iubitori ai muzicii 
veniți în Valea Jiului din di
ferite ținuturi, a interpretat 
lucrări clasice din Beethoven, 
Mozart, Schubert, Glinka și E- 
nescu. Exista de asemenea o 
bogată bibliotecă muzicală la 
clubul U.U.M.P., mina Petrila 
și clubul minerilor din Lupeni, 
unde, în adîncul rafturilor, se 

elevi mai mult sau mai pu
țin talentați, mai mult sau 
mai puțin influențați de mo
dele prestigioase. Andreea 
Petrescu reușește o inteligen
tă parodie minulesciană în 
„Romanță pentru Minulescu**,  
însă se pierde în reverii pu
țin semnificative In „Moartea 
unui buchet*.  In ce privește 
poezia „Rotundul pătrat", 

ea ni se pare total neinspi- 
rală. Mai ia Rusu dovedește, 
în „Descintec" și .Tălmăcitor 
de taine', un lirism pe alo
curi dc bună factură, insă 
in rest semnează doar niște 
difuze și destul de sărace 
încercări lirice. Alți elevi 
sînt vizibil influențați dc 
Eminescu (Gh. Poede), Ar- 
ghezi, Coșbuc (Petru Bărăiac), 
Beniuc (Felicia Kalman). Nu 
avem intenția de a pretin
de unor elevi crescuți departe 

mai păstrează și în prezent 
partituri mult căutate din care 
se mai scoate cite una doar 
de către unii dirijori la repe
tiții întîmplătoare.

Intre anii 1966—1969 instru
mentiștii de coarde și de suflat 
au fost convocați de mai multe 
ori și, cu oarecari absențe și 
ezitări, s-au prezentat la repe
tiții, ceea ce a avut ca rezul
tat interpretarea unor piese ale 
compozitorilor Mozart, Dumi
trescu, Wallace și Lehar. Insă 
rezultatul nu a fost satisfăcă
tor deși orchestra, gindindu-ne 
la posibilitățile artistice ale 
membrilor sfii, ar fi putut ob
ține succese durabile în fața 
publicului. Nefiind sprijinită, 
această încercare de reînviora- 
re a orchestrei semisimfonice 
a eșuat, funcționînd în conti
nuare doar formația de came
ră, compusă din 11 persoane, 
care a oferit publicului ama
tor două reprezentații muzicale 
de nivel ridicat (compozițiile 
din Schubert, Corelli, Dvorak, 
piesele „Mica serenadă**,  „Con- 

de centrele literare ale țării, 
creații absolut originale și 
de un neobișnuit suflu liric. 
Se spune că imitația este 
prima condiție a originalită
ții. Dar, am adăuga noi, nu
mai în cazul cînd sursele de 
imitație sînt de prima mină. 
Acesta este, de altfel, cazul 
elevilor citați mai sus care, 
nesiguri, timorați, încearcă 
primii pași pe „nisipul eter
nității**.  Nu ne îndoim că 
în viitoarele numere ale re
vistei vom întîlni izbînzi din 
ce în ce mai concludente, 
din ce în ce mai frecvente.

Spațiu) nu ne permite să 
analizăm fiecare rubrică, dar 
nu putem încheia fără a 
remarca în mod cu totul sin
gular calda evocare, înfiorată 
de lirism și admirație, pe 
care o închină profesorul 
Nicolae Cherciu, fostului di
rector al Liceului din Petro
șani, dr. Enea Giurchescu.

Urăm tinerelor „catarge1* 
grupate în jurul „Mărturisiri
lor literare' vînt prielnic pe 
oceanul creației artistice.

P. CONSTANTIN

FURCA DE TORS
Foto : V. Onoiu

Cinecluburile din Valea Jiului

Foto: V. ONOILJ

Cu losif Tellmann 
despre

specialiștilor. Primul film dc 
16 mm a fost „După grevă*,  
in care cineamatorii au recurs 
la clemente simbolice din na
tură pentru a înfățișa, transfi
gurat artistic, drumul parcurs 
de la greva minerilor din 1929 
și pină la Eliberare.

— Aminteați de interesul 
stirnit de unele filme realizate 
de „Amafilm'...

— Cineclubul din Lupeni a 
ajuns la faza finală a primului 
festival pe țară ai cineelubu- 
rilor din 1969, cu filmul „Tă
ticul" după scenariul lui Ti- 
beriu Kovacs. Realizat la în
ceput pe 8 mm, acest film a 
fost reluat ulterior, cu mici 
modificări pe 16 mm. La festi
valul inter județean de la Ti
mișoara, „Amafilm" a prezen
tat cinci filme legate de pro
bleme ale protecției muncii, 
activitatea cercului dc arte plas
tice din Lupeni, frumusețile 
țării ele. Unele din aceste fil
me au fost realizate în culori. 
Filmul artistic „Urmele lui 
tăticu" a ajuns în finala aces
tei competiții. Trebuie să men
ționez că cineclubul s-a înca
drat într-o colaborare cu Tele
viziunea română căreia i-a 
furnizat deja 5 reportaje care 
au fost bine primite.

— Ce pregătește cineclubul 
din Lupeni pentru viitor ?

— Există pînă în prezent mai 
multe propuneri de scenarii cu 
subiecte la ordinea zilei : res
pectarea N.T.S., combaterea al
coolismului. educația copiilor 
în familie, precum și pentru 
filme artistice, dintre care li
nul despre Brâncuși.

— Ce ne puteți relata despre 
cineamatorii din Petroșani ?

— Cineclubul din Petroșani 
și-a început activitatea în 1967, 
cu un număr restrîns de cola
boratori, sub conducerea tova
rășului Gh. Balasko. planifica
tor la preparația Petrila. Pină 
acum au fost realizate cîteva 
filme, dintre care amintim 

nute la intervale de 2—3 luni, 
și orchestra semisimfonică for
mată din acei membri care nu 
au ridicat latura beneficiului 
(deoarece la asemenea repre
zentații considerăm că fiecare 
artist amator trebuie să contri
buie voluntar, și animat de do
rința dezinteresată a educației 
muzicale).

Dar activitatea muzicală s-ar 
ameliora simțitor dacă ar e- 
xista și partituri la Casa de 
cultură, fapt ce este posibil din 
moment ce au putut fi cumpă
rate discuri în valoare de 7 000 
lei cu operele compozitorilor 
clasici, puse la dispoziția in- 
terpreților amatori.

Casa de cultură din Petro
șani și cluburile sindicatelor 
sînt bine dotate cu instrumente 
muzicale care uneori nu se păs
trează însă în condițiuni favo
rabile. Astfel s-a putut înlîm- 
pla, fapt regretabil, ca pianul 
de la clubul din Lonea să aibă 
acum o serie dc piese rupte 
din cauza neatenției și lovitu
rilor unor nepricepuți. Acum 
el nu mai poate fi folosit la 
reprezentații muzicale Există 
condiții favorabile dezvoltării 
unei vieți muzicale, dar ele tre
buie apreciate și folosite judi
cios. Numai așa rezultatele pot 
fi bune în viitor.

G. BOGDANFFY
jurist

Căuce eu lanț lucrate dintr-( 
singură bucată de temu. 

„Frăminfări", film artistic re
marcabil mai ales pentru calir 
latea excepțională a imaginilor, 
care a fost prezentat și la 
București fa primul festival pe 
țară al cinecluburilor. Cine
amatorii din Petroșani lucrea
ză pe 16 mm. Din păcate ac
tivitatea lor este încă destul de 
redusă țață de cea a celor dc 
la „Amafilm*.  Le recomandăm 
să atragă in cadrul cinecltibu- 
lui cit mai mulți membri din 
rîndul inginerilor, muncitorilor, 
studenților, elevilor ele. și să 
abordeze modalități de expre
sie mai moderne.

— Recent a luat ființă cine
clubul din Vulcan..

— Mai precis în septembrie 
El este condus de ing. Ion Vi- 
șan de la E. M. Vulcan și, in 
prezent, arc în lucru un docu
mentar intitulai „Vulcanul ieri 
și azi".

— In ce constă după dv. se
cretul realizării unor filme de 
înaltă calitate artistică ?

— Mai întîi în muncă și 
perseverență, exigență și serio
zitate. Filmele realizate de a- 
matori sînt, prin definiție, 
scurte de maximum 12 minute. 
In aceste minute trebuie să re
dai fapte cît mai semnificati
ve, realizate cu minimum de 
artificii și cu .maximum de ex
presivitate și gust artistic. Fără 
îndoială, un cuvînt greu de 
spus, pe lingă însușirea tehni
cii specifice. îl arc și scena
riul. Un scenariu bine scris în
seamnă un film pe jumătate 
realizat. Se impune ca membrii 
cinecluburilor să-și îmbogă
țească în permanență cunoștin
țele de tehnică și cultură ci
nematografică și să-și formeze 
un ascuțit spirit critic. Trebuie 
să existe o mai strînsă cola
borare între cinecluburilo din 
Valea Jiului (care. precizez, 
sînt cele mai numeroase din 
județ) și pentru realizarea unor 
filme în comun, capabile să 
concureze cu succes la diverse 
manifestări rezervate amatori
lor.

Interviu consemnat de 
Constantin PASCU

9 Elizabeth Taylor, Richard Burton și Sydney Poitier, 
trei dintre cele mai cunoscute staruri ale cinematografiei 
mondiale, au hotărît să creeze un film antirasist. Este vorba 
de dragostea unui negru (Sydney Poitier) pentru o femeie 
albă (Elizabeth Taylor) a cărei soț (Richard Burton) este 
un fost luptător ai corpului expediționar american in 
Vietnam.

★
• La .Milano a avut loc festivalul internațional al fil

mului științifico-fantastic. Juriul a fost alcătuit din toti 
spectatorii care au luat parte la festival — aproximativ 
23 000 de persoane. Premiul cel mare — „Globul de aur" 
— a fost decernat filmului „Carabinierii", realizat de regizo
rul Jean-Luc Godard — un film antimilitarist.

★
# Cunoscutul regizor francez Franțois Reichenbach a 

realizat recent un film-reportaj, în culori, consacrat vieții 
celebrului pianist Arthur Rubinstein. Rolul principal este 
interpretat de însuși Rubinstein.

CINEMERIDIANE
0 Actorul și regizorul Laurence Olivier a început tur

narea unei noi versiuni a operei lui Cehov „Trei surori". 
Este pentru prima oară după 13 ani cînd celebrul actor re
vine la regie. Ultimul film realizat dc el a fost .Prințul și 
dansatoarea" cu Marlyn Monroe.

★
(^ Sophia Loren a apărut din nou pe platourile de fil

mare, după o absență de aproape un an. Ea va juca împre
ună cu Marcello Mastroiani in filmul ..1 Gîrasoli**,  pe care-l 
turnează Vittorio de Sica.

★
• Studioul cinematografic din Sofia a produs pinâ in 

prezent peste 170 dc filme artistice de lung metraj. De-a 
lungul anilor, in cadrul diverselor festivaluri cinematogra
fice internaționale la care au fost prezentate, 54 de filme 
bulgărești au fost distinse cu premii ale studioului dc la poa
lele Vitoșei. Bogatul palmares mai cuprinde I 800 de docu 
mentare, 900 de filme de popularizare a științei, 80 de filme 
dc desene animate și 60 filme de animație cu păpuși.

★
• Claude Leloucli, autorul filmelor „l n bărbat și o 

femeie" și „A trăi pentru a trăi" turnează in prezent în 
S.U.A. filmul .Un bărbat care inii place". In programul vi
itor al lui Lclouch figurează alte două subiecte „Roz și ne
gru" (avînd ca interpreți principali pe S.m ne Signoret și 
Jean-Claude Brialy), precum și „Viața, dragostea, moartea**.

CARNET
In sprijinul 
activiștilor 
culturali...

...a apărut ..Buletinul infor
mativ*  al Casei județene a 
creației populare Hunedoara 
— Deva. In cuprins se alia 
consemnate succesele mișcă
rii artistice de amatori din 
județul nostru in anul 19b'), 
succinte și esențiale monoyia 
fii ale unor (amine culturale 
cu activitate remat(.abilă, pre
zentări de culeqeri de folclor 
muzical și literar ; regulamen
tul (estivalului de poezie 
„Străveche și linară țară" ce 
se va desfășura în inul a- 
cesta, montajul folcloric 
„Floria" de I Bilncovoanu si 
S. Ciuccscu, nu ommid.iri do 
repertoriu teatral și poetic 
Buletinul informativ a fost 
conceput in așa Ini ineît să 
împletească informația, exem
plul și recomandai e-i formulă 
deosebit de utilii arlivișfilu 
ce muncesc pe llnqfl așe/ă- 
minlele de cultura, tuturor 
artiștilor amatori din jude
lui Hunedoara

„Căutătorii 
de comori**

Clmpu lui Neaq — Iscrvnl 
— Cimpa — Banița. Aresta 
este liaseul pe care-l parcuir) 
Căutătorii de comori folclo

rice". °chipele artistice de 
amatori organizate intr-o ori
ginală .ștafetă din inițiativa 
Comitetului județean al 
U.T.C. După spectacolele pre
zentate la Clmpu lui Neaq, 
Iscroni și Cimpa, în laza fi
nală a ștafetei artiștii ama
tori din Cimpa își vor prezen
ta „comorile" In fața publicu
lui și artiștilor amatori din 
Bănița. Spectacolul va avea 
loc duminică după-amiază la 
căminul cultural.

Premieră teatrală 
la Cimpa

„Lele Ană, quiă multă'' — 
aceasta este ultima piesă în
scrisă in repertoriul teatral 
a) Căminului cultural din 
Cimpa. Duminică va ivea loc 
premiera, confruntarea cu 
judecata nepărtinitoare a pu
blicului.

I_____ /
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VIAȚA INTERNAȚIONALĂ încheierea 
sesiunii 
Biroului 

Federației

Vizita 
în Iugoslavia 
a tovarășului 
Vasile Vlad

BELGRAD 27. — Corespon
dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite: Tovarășul Vasile 
Vlad. membru supleant al C.C. 
al P.C.R.. șeful secției relații 
externe a C.C. al P.CJL. care 
face o vizită în R.S.F. Iugo
slavia la invitația Prezidiului 
U.C.T., a fost primit vineri do 
tovarășul Niaz Dizdarcvici. 
membru a'. Biroului Executiv 
al Prezidiului V.C.l. La convor
birea care a avut loc cu acest 
prilej, desfășurată intr-o atmos
feră cordială, tovărășească, au 
participat Drago Kunț. șeful 
secției pentru relații interna
ționale a Biroului Executiv al 
Prezidiului U.C.I.. și Vasile 
Șandru, ambasadorul României 
în R.S.F. Iugoslavia. După în
trevedere, Niaz Dizdarcvici a 
oferit un prînz în cinstea oas
petelui român.

Cu ocazia vizitei în R.S.F. 
Iugoslavia a tovarășului Vasile 
Vlad. șeful secției relații ex
terne a C.C. al P.C.R . amba
sadorul României la Belgrad, 
Vasile Șandru. a oferit vineri 
seara un dineu.

Orașul Olimpiadei de iarnă 
din 1972. Saporro, situat in 
partea de nord a Japoniei, 
are o populație de 930 000 de 
locuitori.

Orașul a fost construit a- 
cum 100 de ani, imitînd ca 
arhitectură orașul Kyoto.

Aici, se desfășoară in fie
care an Festivalul Zăpezii. 
In acest an s-au abordat cu 
precădere teme pentru „Pa
ce", legende, povești, etc.

In foto: Imagine din ora
șul Sapporo.

■ a■
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• Avionul sovietic „TU-154“

fi

□

Criza de guvern din Italia continuă

Comunicatul Direcțiunii P.C.I
ROMA 27 — Corespondentul 

Agerpres, N. Puicea, transmite: 
Direcțiunea Partidului Comunist 
Italian. întrunită sub președin
ția lui Luigi Longo, secretarul 
general al P.C.I., a ’ ’
ultimele evenimente legate de 
evoluția crizei de guvern. In
tr-un comunicat, dat publicită
ții la 27 februarie, Direcțiunea 
P.C.I. își exprimă dezacordul 
fată de modul în care se des
fășoară tratativele pentru for
marea unui nou guvern. „înce
tineala cu care se duc aceste 
tratative, neclaritatea și ambi
guitatea privind conținutul lor 
politic, interpretările obositoare 
și contrastante ale unor formu
le echivoce provoacă o justă 
reacție negativă și preocuparea 
tuturor celor care țin la prestigiul 
Instituțiilor și la soarta vieții 
democratice în Italia... Repre
zentanții celor patru partide, 
care intenționează să pună pe 
picioare o majoritate „organică" 
și „autonomă", au demonstrat 
de fapt, în aceste ultime săptă- 
mini, că o astfel de majoritate 
nu exista de loc, și că dezacor
dul lor asupra tuturor proble
melor principale este profund".

examinat

Forțele patriotice

Vietnamul de sud
își intensifică 

atacurile
SAIGON 27 (Agerpres). — In 

ultimele zile, unitățile Guver
nului Revoluționar Provizoriu 
Bl Republicii Vietnamului de 
jud și-au intensificat atacurile 
asupra pozițiilor americano-sai- 
foneze. Miercuri noaptea și joi 
dimineața, a declarat un pur
tător de cuvânt al corpului ex- 
pediționar american in Vietna
mul de sud, artileria forțelor 
patriotice a atacat 24 de insta
lații militare americane și sai- 
goneze. Trei dintre aceste bom
bardamente au fost considerate 
de comandamentul american 
ca importante.

O
SAIGON 27 (Agerpres). — 

Forțele patriotice care acțio
nează in provincia sud-vietna- 
meză Gia Dinh au scos din 
luptă în cursul lunii ianuarie 
776 de militari din rindul tru
pelor S.U.A. și ale administra
ției saigoneze — relatează agen
ția de presă Eliberarea. In a- 
ceeași perioadă, detașamentele 
patrioților din această regiune 
au distrus 25 de vehicule mi
litare ale inamicului.

condamnați
BONN 27 (Agerpres). — Tri

bunalul din Munchen a con
damnat joi trei foști ofițeri na
ziști acuzați de asasinarea in 
masă a populației civile pe te
ritoriul Uniunii Sovietice, vre
melnic ocupat de naziști în 
timpul celui de-al doilea răz
boi mondial. Este vorba de 
Paul Johann Zapp, Leo Karl 
Eugen von der Recke și de 
Karl Heinerich Noa. Primul a 
fost condamnat la închisoare pe 
viață, iar ceilalți doi la 13 și, 
respectiv, 7 ani închisoare.

„Direcțiunea P.C.I. — conti
nuă comunicatul — consideră 
că tratativele au demonstrat de 
acum imposibilitatea de a se 
constitui, pe baze cvadripartite, 
un guvern care să răspundă 
așteptărilor și cerințelor mase
lor muncitoare. Marile lupte 
muncitorești și populare, succe
sele obținute, progresele pe 
calea realizării unității sindi
cale, noile acțiuni unitare șl 
pe plan politic, în cadrul Par
lamentului și în întreprinderi
le locale au demonstrat cît de 
importante sînt astăzi în Italia 
forțele democrației și progresu
lui politic și social", se subli
niază în continuare în comuni
catul Direcțiunii P.C.I.

„Există astăzi posibilitatea de 
a se da viață unui guvern care 
să reprezinte un pas înaite în 
această direcție, un guvern care 
să meargă pe o cale nouă în 
relațiile dintre stat și masele 
muncitoare, care să recunoască 
pe deplin, fără discriminări, pu
terile și prerogativele Parlamen
tului, autonomia adunărilor 
elective locale, normele precise 
ale legii, convocînd 
sfîrșitul primăverii, 
comunale, provinciale 
glonale".

P.C.I. se pronunță
pentru o revizuire bilaterală a 
concordatului cu Vaticanul, po
trivit procedurii prevăzute 
constituție.

pînă la 
alegerile 
și re-

totodată
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Alte asasinate
în Guatemala
CIUDAD DE GUATEMALA 

27 (Agerpres). — Trei noi a- 
sasinate politice au fost co
mise vineri la Ciudad do Gua
temala. Două dintre victime a- 
parțin partidului de guvernă- 
mînt național revoluționar, iar 
cealaltă partidului de opoziție 
Mișcarea de eliberare națio
nală. Noile asasinate ridică nu
mărul total al celor uciși în 
timpul actualei campanii elec
torale la 16. Există teama că, 
în timpul alegerilor, care se 
vor desfășura duminica viitoa
re, se vor produce noi acțiuni 
teroriste. Acest fapt a fost luat 
în considerație de guvern, care 
se străduiește să pună ]a punct 
un dispozitiv de securitate me
nit să permită desfășurarea nor
mală a alegerilor prezidențiale.

’ ’ a
u- 
a-

Deocamdată, poliția nu 
reușit să descopere pe nici 
nu] dintre făptașii celor 16 
sasinate.
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MOSCOVA 27 (Agerpres). — Modelul experimental al 
avionului „TU-154" a trecut cu succes toate probele. Potri
vit părerii piloților de încercare, avionul este ușor de ma
nevrat și confortabil.

Noul tip a preluat cîteva din calitățile modelelor ante
rioare : viteza lui TU-104" (900 kilometri pe oră), raza de 
acțiune a Iui „IL-18" (pînă la 5 000 kilometri), capacitatea 
de a ateriza pc o pistă nu mai mare de un kilometru, ase
menea avionului „AN-10".

Intr-un viitor foarte apropiat, piloții de încercare vor 
supune probelor cîteva aparate de tip „TU-154" din prima 
producție de serie. După toate probabilitățile, noul avion 
va începe să transporte pasageri în prima parte a anului 
viitor, a declarat un reprezentant al companiei de aviație 
„Aeroflot". Avînd o capacitate de 164 de locuri, noul avion 
cu reacție va înlocui pe multe trasee avioanele mai mici 
„TU-104", „IL-18" și „AN-10".

• Investițiile Ungariei în 1970

BUDAPESTA 27. — Corespondentul Agerpres, Al. Pin- 
tea, transmite: Anul acesta, în economia națională ungară 
vor fi realizate investiții de capital în valoare de 80 mili
arde forinți. Această sumă depășește cu 7 la sută totalul 
investițiilor de capital din anul precedent. In conformitate 
cu principiile noului mecanism economic, 60 la sută din 
cheltuielile de investiții vor fi acoperite de către întreprin
deri din mijloace proprii, iar restul de 40 la sută va fi asi
gurat din bugetul de stat. Obiectivele speciale și deosebit 
de importante pentru economia națională vor fi finanțate 
ca și pină acum în întregime de către stat. Se prevede ast
fel ca, in acest an, să fie date în folosință 29 de asemenea 
obiective mari și să înceapă construirea a șapte alte noi 
mari obiective.

® Fonduri sporite pentru dezvoltarea științei

SOFIA 27. — Corespondentul Agerpres, Gli. leva, trans
mite : Pentru dezvoltarea științei, în R. P. Bulgaria, sînt 
prevăzute anul acesta sume ce depășesc 2 la sută din veni
tul național.

Oamenii de știință și specialiștii își aduc o contribuție 
importantă la dezvoltarea economiei. De exemplu, 80 la sută 
din utilajele folosite in industria constructoare de mașini 
din Bulgaria sînt proiectate, construite și realizate în țară, 
după tehnologia bulgară. Institutele și bazele de dezvoltare 
tehnică au posibilitatea să pregătească în fiecare an docu
mentație pentru mai mult de 1 000 de noi produse indus
triale, precum și pentru noi tehnologii menite să ducă la 
sporirea mecanizării, automatizării și organizării științifice 
a muncii.

• Exportul de nave polonez

VARȘOVIA 27 (Agerpres). — întreprinderea poloneză 
construcții navale „Centromor" a încheiat recent o serie 
noi contracte privind exportul de nave. Firma poloneză 
livra în următorii trei ani Norvegiei, Turciei, Indiei și

de 
de
va _ ,
Franței 30 de nave cu un deplasament total de 400 000 tone. 
Prin apariția în acest an printre cumpărătorii de nave po
loneze a Columbiei, numărul statelor beneficiare ale aces
tui export ajunge la 23.

• Electrificarea satelor albaneze

TIRANA 27 (Agerpres). — In cadrul eforturilor care se 
depun în Republica Populară Albania în vederea încheierii 
în acest an a electrificării întregii țări, în luna ianuarie au 
fost electrificate încă șase sate. Astfel, numărul satelor elec
trificate se ridică la 1 899.

In întreaga țară, relevă agenția A.T.A., țăranii coope
ratori și mecanizatorii din agricultură participă în mod vo
luntar Ia lucrările de electrificare.
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Exproprierea 
complexului 

industrial-agrar 
Cartavio

LIMA 27 (Agerpres). — Gu
vernul peruvian a hotărit ex
proprierea definitivă a comple
xului agro-industrial Cartavio, 
în baza legii privind reforma 
agrară. Această proprietate se 
întinde pc o suprafață de 7 036 
hectare șl se află în departa
mentul Libertad din nordul ță
rii, fiind administrată, tempo
rar, de funcționari guverna
mentali. Măsura prevede ex
proprierea plantațiilor, instala
țiilor, diverselor construcții, 
precum și a mașinilor și echi
pamentului acestui complex. 
Sint, de asemenea, afectate bu
nurile companiei Carabayllo, a- 
parținînd consorțiului nord-ame- 
rican W. R. Grace, care fabri
că produse din carton și deri
vate.

---- 4-----

Operafie 

de transplantare 

a unei spline

umane
NEW YORK 27 (Agerpres). - 

Chirurgii de la spitalul Uni
versității din Louisville, Ken
tucky, au realizat o operație de 
transplantare a splinei, care 
constituie o premieră în dome
niul transplantărilor de orga
ne. De peste un an, ei aveau 
în observație un bolnav de leu
cemie. Constatînd că maladia 
a atins un punct critic, me
dicii americani au făcut apel 
la fratele bolnavului, pentru a 
ceda splina sa, fapt pe care a- 
cesta l-a acceptat. Ei speră că, 
după operație, globulele albe 
„fabricate" de splina donată 
vor putea combate celulele bol
nave din singele primitorului. 
Un prim comunicat al spitalu- 
luLunenționează că starea celor 
doi frați este satisfăcătoare.

Orientul Apropiat
• Intervenția secretarului general al O.N.U., 

U Thant
NEW YORK 27 (Agerpres). — 

Secretarul general a) O.N.U., U 
Thant, a avut vineri întrevederi 
separate cu reprezentanții la 
O.N.U. ai celor patru mari pu
teri în problema Orientului A- 
propiat. El a discutat consecu
tiv șansele unui acord între 
cei patru în problema conflic
tului arabo-israelian cu repre
zentantul S.U.A., Charles Yost, 
ambasadorul sovietic, Iacob

Malik, șl cu reprezentantul 
Franței, Armand Berard. Ante
rior, el avusese o întrevedere 
cu ambasadorul britanic, lordul 
Caradon.

Este pentru prima oară cînd 
U Thant Intervine în efortul 
diplomatic al celor patru mari 
puteri în vederea unei soluții 
care să reglementeze situația 
din Orientul Apropiat.

Sesiunea Consiliului 
ministerial al O. U. A.

ADDIS ABEBA 27. — Cores
pondentul Agerpres la Alger, 
C. Benga, transmite ! In capi
tala Etiopiei, Addis Abeba, s-au 
deschis vineri după-amiază lu
crările sesiunii bianuale a Con
siliului ministerial al Organiza
ției Unității Africane. Cele 41 
de state membre ale organiza
ției sînt reprezentate de mi
niștrii de externe sau de ad- 
juncții acestora. In cursul dez
baterilor vor fi discutate apro-

ximativ 30 de probleme înscri
se pe ordinea de zi, printre 
care evoluția situației din O- 
rientul Apropiat, problema Rho- 
desiei și alte chestiuni referi
toare la situația politică și c- 
conomică de pe continentul a- 
frican. Delegații vor examina 
un raport al Comitetului eli
berării. organ al O.U.A., care 
va prezenta situația actuală din 
teritoriile africane aflate sub 
dominație colonială și rasistă.

Sindicale 
Mondiale

KHARTUM 27 (Agerpres). -» 
La Khartum, s-au Încheiat Iu*  
crărllc sesiunii Biroului Fede
rației Sindicale Mondiale, la 
care au luat parte delegații 
sindicale dintr-o serie de țări 
din Asia, Africa, Europa și A- 
merica Latină.

Din partea Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sin
dicalelor din Republica Socia
listă România, a fost prezentă 
o delegație condusă de Larisa 
Munteanu, secretar al C.C. al 
U.G.S.R.

Delegații au examinat rapoar
tele prezentate de Pierre Gen- 
sous, secretar general al F.S.M., 
cu privire la activitatea fe
derației în perioada care a tre
cut de ia cel de-al 7-lea Con
gres Mondial Sindical de la 
Budapesta și cu privire la bu
getul F.S.M. pe anul 1970.

Participant!! la lucrările se
siunii au adoptat planul de ac
tivitate pe 1970, rezoluția da 
solidaritate cu popoarele arabe, 
chemarea Biroului F.S.M. adre
sată sindicatelor și oamenilor 
muncii din întreaga lume cu 
ocazia împlinirii a 25 de ani 
de la terminarea celui de-al 
doilea război mondial, precum 
șl apelul la solidaritate cu lup
ta poporului coreean.
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PE SCURT • PE SCURT
NEW YORK. — Senatul și 

Camera Inferioară a statului 
New York au adoptat proiectul 
de lege privitor la acordarea 
treptată a dreptului de vot de 
la vîrstă de 18 ani. Legea a- 
doptată prevede reducerea li
mitei de vîrstă la 20 de ani 
pentru alegerile din 1971, la 19 
ani pentru cele din 1975 și, în 
sfirșit, la 18 ani pentru alege
rile din 1980.

•

WASHINGTON. — La 1 ia
nuarie 1970, Statele Unite ale 
Americii aveau 204 354 000 lo
cuitori, a comunicat Biroul de 
recensămînt al Ministerului Co
merțului al S.U.A.

TEHERAN. — La spitalul 
Bazarganan din Teheran, o tî- 
nără femeie a născut trei fetițe 
gemene, dintre care două sînt 
siameze. Starea sănătății ma
mei Și a celor trei nou-născute 
este bună.

®
BUDAPESTA. — In R. P. Un

gară a început producția unor 
centrale telefonice automate in
terurbane după licență „Erik
son11. Printre primii cumpără
tori externi ai acestor centrale 
se numără Polonia, care, după 
cum relatează agenția P.A.P., 
va achiziționa în perioada 1971 
—1975 din R. P. Ungară cen
trale automate în valoare de 
peste 10 milioane ruble.

OLANDA: Mame 
cu copii mici, de- 
monstrînd pe stră
zile Amsterdamu
lui împotriva ma
jorării taxelor la 

creșe.

VARȘOVIA. — La Teatrul 
mare din Lodz (Polonia) a a- 
vut loc o paradă a modei, in. 
cadru) căreia au fost prezentate 
cele mai reușite modele din 
colecțiile aduse la Congresul 
Internațional al modei, caro 
s-a desfășurat aici, de delega
țiile Bulgariei, Cehoslovaciei, 
R. D. Germane, Poloniei, Ro
mâniei, Ungariei și Uniunii So
vietice. Numărul modelelor pre
zentate s-a ridicat la circa 200 
și a cuprins piese vestimentare 
pentru toate anotimpurile.

©
TOKIO. — Cel dinții video- 

telefon în culori din lume a 
fost realizat de firma japoneză 
„Tokio Shibaura Electric Co.". 
Prototipul urmează să fie pre
zentat la Expoziția Mondială 
care se va deschide la 15 mar
tie, la Osaka.

•

TOKIO. — Consiliul japonez 
pentru interzicerea armelor a- 
tomice și cu hidrogen a trimis 
Ambasadei S.U.A. de la Tokio' 
un document în care cere e- 
vacuarea imediată a armelor 
chimice stocate, după aprecie
rile consiliului, la baza milita
ră americană Yokota, in par
tea de vest a prefecturii Tokio. 
Consiliul protestează împotriva 
stocării de arme chimice în Ja
ponia și cere, totodată, S.U.A. 
să înceteze imediat acțiunile a- 
gresive împotriva Laosului.

ATENA. — Un avion militar 
american de tip „Sky Warrior*  
s-a prăbușit joi în Insula Cre
ta. Trei din cei patru membri 
ai echipajului au fost uciși.
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ALEGERI ÎN AUSTRIA
alcătuirea unui guvern monoco- 
lor. Actualul cancelar federal Jo
sef Klaus a declarat astfel zilele 
trecute că nu va accepta să 
fie primul ministru al unui gu
vern de coaliție. Sînt insă per
sonalități ale celor două partide 
favorabile unei conlucrări gu
vernamentale. Astfel Withalm, 
secretarul general al populiști- 
lor, a lăsat să se întrevadă po
sibilitatea unor viitoare com-

există serioase reticențe față 
de o astfel de rezolvare. A- 
ceasta, deoarece în marea ma
să a alegătorilor austrieci, Par
tidul Liberal — datorită ideilor 
pe caro le-a vehiculat într-un 
trecut nu prea îndepărtat, deși 
se pare că a renunțat la ele — 
nu se bucură de popularitate, 
fiind considerat mult prea la 
dreapta. In această situație, fără 
îndoială că o parte din rezer-

un ritm mediu mulțumitor, a 
fost îmbunătățit sistemul da 
pensii, iar paritatea șilingului 
este protejată de efectele ne
gative ale reevaluării mărcii 
vest-germane. In același timp, 
pe agenda politică au rămas 
însă probleme nerezolvate, ca 
necesitatea unei reforme in îu- 
vățămînt, a unei reforme fiscale, 
satisfacerea unor revendicări 
ale sindicatelor. La rindul lor, 
socialiștii afirmă că în ceea ce 
privește rezultatele obținute, ele 
n-ar fi un merit exclusiv al 
populiștilor, deoarece Partidul 
socialist nu s-a mărginit ia 
anii trecuți numai la a juca 
rolul do opoziție, ci a partici
pat efectiv și la rezolvarea unor 
probleme.

Socialiștii speră însă să în
cline în favoarea lor actuala 
balanță a echilibrului de forțe, 
așa cum apare ea în urma pre
ferințelor, . deocamdată împărțita 
în egală măsură, ale alegători
lor, și prin an urnite argumente 
care mizează pe cei 400 000 de 
tineri, care, după scăderea li
mitei de vîrstă pentru cei >. ti 
drept de vot de la 20 la 19 aniț 
au sporit corpul electoral. So
cialiștii iși pun mari speranța 
în a cîștiga pe cei mai multi 
din ei deoarece, în campania 
electorală le-a promis reduce
rea stagiului militar. Acește 
400 000 de noi voturi ar putea 
să hotărască în ultimă instanță 
rezultatul alegerilor — apre
ciază observatorii.

C. VARVARA

Niciodată, in ultimii 25 de 
ani, rezultatele unor alegeri 
n-au fost așteptate în Austria 
cu atita interes. 5 milioane de 
alegători sînt chemați duminică 
să decidă dacă unul din cele 
două mari partide — Partidul 
Populist și Partidul socialist — 
va guverna do unul singur în 
următorii patru ani, sau ele 
vor reveni la coalilia guverna
mentală, asemenea celei care 
a funcționat pînă in 1965, timp 
de 20 de ani neintrerupți.

Un ultim sondaj al opiniei 
publice, efectuat saplămina 
trecută, nu a anticipat victoria 
deplină a niciunuia dintre cele 
două partide. Din cei chestio
nați, 44 la sută s-au pronunțat 
pentru populiști și tot alîțla 
pentru socialiști. Bineînțeles, 
însă, că aceste sondaje nu sînt 
întotdeauna confirmate de re
alitate. Ambele partide consideră 
că au motive să creadă în 
victorie. In alegerile provincia
le, care s-au desfășurat în mai 
multe etape, socialiștii au mar
cat un ușor progres față de ad
versarii lor, fără ca acesta să 
fie însă îndeajuns de conclu
dent incit să dea siguranța ob
ținerii mult doritei majorități. 
Cu atit mai mult cu cit cîști- 
gurile au fost obținute în dauna 
unor grupări politice mai mici, 
poziția' Partidului Populist ră- 
mînînd staționară.

Cum c și firesc, cele două 
partide și-au desfășurat cam
pania electorală cu scopul decla
rat de a obține fiecare majorita
tea absolută, ceea cc ar permite

COMENTARIUL ZILEI
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scufundat cu aproape 12 metri. Ultima manifes- fi 
tare a acestui fenomen a avut loc în 1959 De fi 
- -  —' ■■........................... ■' I
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LA NAPOLI SITUAȚIA 
DEVINE DRAMATICĂ

$ POZZUOLI 27 (Agerpres). — Situația devine 
Ș dramatică pe litoralul din regiunea orașului 
Ș Napoli și îndeosebi în zona stațiunii balneare 

Pozzuoli, unde mișcările seismice interne se 
fi amplifică, iar pămîntul continuă să se ridice și 
fi să crape. Joi seara, căpitănia portului, birourile 
Ș vamei și cele ale poliției maritime, precum și 
Ș două imobile care erau amenințate cu prăbuși- 
s rea au fost evacuate. Locuitorii orașului Poz- 
$ zuoli, unul dintre cele mai populate din regiu- 
§ nea Napoli — 70 000 de locuitori — își păstrea- 
Ș ză insă calmul. Acest fenomen neobișnuit nu 
fi este ceva nou la Pozzuoli. Din cele mai vechi 
fi timpuri, pămîntul orașului „respiră". Incepind 
Ș din secolul al X-lea al erei noastre, cetatea s-a

mai mult timp, pasagerii care debarcă la Poz- 
zuoli trebuie să „urce" pasarela, pentru a a- 
tinge cheiul portului. In ultimele două zile, în 
zona zăcămintului de sulf de la San Gennaro 
s-a deschis o falie, iar noi cratere s-au format 
în zăcămîntul de sulf, de unde ies la suprafață 
gaze avînd o temperatură de 150 de grade. Stră
zile .și conductele de apă încep să fie afectate 
de acest fenomen. Se amintește că erupția vul- 
canică, care a distrus orașul în 1538, a fost pre- $ 
cedată de o puternică ridicare a solului, urmată Ș 
de puternice cutremure.

binații politice. La rindul său, 
președintele Uniunii Sindicatelor 
Austriece, Anton Benyu, care 
este in același timp și unul din- 
re liderii marcanți ai socialiști
lor, a mers chiar mai departe, 
declarînd că el se pronunță pen
tru formarea unei mari coaliții 
în toate împrejurările, chiar și 
în cazul cînd unul dintre cele 
două mari partide obține ma
joritatea necesară formării unui 
guvern monocolor.

O schimbare a raportului de 
forțe ar oferi și alte variante 
decit cea a murii coaliții șl 
anume a unei alianțe cu Parti
dul Liberal. In cazul in care 
acest partid și-ar spori numai 
cu patru sau cinci numărul 
mandatelor, teoretic ol ar de
veni apt pentru coaliție. Aceas
tă posibilitate este insa foarte 
redusă. în- același timp, in rîn- 
durile celor două partide mari

vele pe care corpul electoral 
austriac le manifestă față de 
liberali s-ar răsfrlnge asupra 
partidului care ar intra In 
alianță cu aceștia.

Campania electorală pentru 
alegerile de duminică a fost 
dusă cu deosebită vigoare de 
cele două partide principale, 
ele mobilizind toate forțele in
terne pentru a cîștiga favoarea 
alegătorilor. In general, teme 
majore care să facă o diferen
țiere absolută între cele două 
partide nu prea au existat. Se 
poate spune că bătălia elec
torală a constat intr-o dispută a 
nuanțelor. în timpul guvernă
rii sale, Partidul Populist a ob
ținut unele succese în politica 
economică și socială, care, bine
înțeles, au fost folosite ca tot 
atitea argumente în sprijinul 
său. Astfel, creșterea economiei 
a înregistrat in ultimii doi. ani
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