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0 cerință imperioasă pentru perfecționarea
activității organelor și organizațiilor de partid

înfăptuirea propunerilor comuniștilor, 
a hotărîrilor elaborate de adunările și 

conferințele de dări de seamă și alegeri
De curind, in organizații '.c 

de partid s-au încheiat id mă
rile și conferințele de dări de 
seamă și alegeri.

Prin competența, prin serio
zitatea și maturitate.i politi a 
care le-au caracterizat, prin 
hotăririle pe care le-au adop
tat. adunările și conferințele de 
dări de seamă au reprezentat 
un moment important în viața 
organizațiilor noastre de par
tid. Abordînd într-o jptică 
profund creatoare problemele 
esențiale ale activității econo
mii o și politice, adunările și 
conferințele de partid au tra
sat un vast program de activi
tate. au stabilit o gamă largă 
de măsuri meni le să ducă la 
perfecționarea activității in 
economie, la dezvoltarea de
mocrației interne de partid. 
Principala concluzie care se 
degajă din această acțiune este 
creșterea rolului conducător 
al organizațiilor de partid, a 
capacității lor de mobilizare, 
a dorinței unanime a comu- 
ni--:' >r de a milita cu perseve
rentă pentru aplicarea liniei 
politice a partidului, 
creșterea eficienței în 
domeniile de activitate.

Interesul cu care comuniștii 
au întimpinat anul acesta 
adunările și conferințele 
dări de seamă și alegeri 
demonstrat de prezența, 
anele organizații a tutun 
în altele a marii majorități a 
membrilor de partid la lucru
rile forului superior al orga
nizației de partid. Au hiat 
cuvîntul 16.22 ia sută din nu
mărul total al participanților, 
ceea ce reflectă creșterea 
lului politic și ideologic 
membrilor de 
lui lor de resj 
de dezbaterea 
lipsurilor, pentru găsirea 
soluții și metode optime 
vederea obținerii unor rezul
tate mai bune în activitatea de 
viitor. Marea majoritate a 
adunărilor si conferințelor de 
dări de seamă s-au caracteri
zat prin conținutul calita':v- 
superior al materiale’-'- pre-

Ioan GHINEA, 
șeful secției organizatorice 
a Comitetului municipal 

de partid Petroșani

zentate. prin dezbaterile vii, 
combativitatea și intransigen
ța față de neajunsuri. Un mare 
număr al participanților la 
discuții a relevat experiența 
dobîndită. metodele folosite 
care au condus la obținerea 
unor rezultate valoroase, tra- 
tînd în spirit critic și autocri
tic deficiențele și consecințe
le lor. La adresa unor birouri 
ale organizațiilor de bază, prin
tre care 1/C E. M. Uricani, 
2,’B și 2/C E. M. Dilja. 3 E. M. 
Lonea. Lotul T.C.M.M. Live- 
zeni și altele s-au adus nume
roase critici pentru lipsa de 
control și slaba exigență față 
de modul în care conducerea 
tehnico-administrativă se preo
cupă de crearea condițiilor de 
muncă și viață pentru salari
at i. La adunările de la orga
nizațiile de bază ale sectoa
relor II și TV E. M. Aninoasa,

I E. M. Lonea. sectorul Roșia 
al U.E.L., șantierul 17 con
strucții C.F.R., O.C.L. produse 
industriale. O.C.L. Alimentara, 
T.A.P.L. Petroșani etc. comu
niștii au criticat îngăduința 
manifestată de organizațiile de 
partid față de abaterile săvîr- 
șite de unii membri de partid 
de la disciplina muncii, lega
litatea socialistă și normele 
statutare. Au fost scoase în e- 
vidență lipsurile care dăinuie 
de mai multă vreme în orga
nizarea și planificarea muncii, 
în îmbinarea activității curente 
cu cea de perspectivă.

In adunările și conferințele 
de dări de seamă, 
panții la discuții au ___
faptul că unele organizații de 
partid au ținut în cursul anu
lui adunări cu .o prezență sla
bă. iar unele organizații de 
bază au ținut doar 2—3 adu
nări generale într-un an de 
zile. In luările lor de cuvînt, 
comuniștii au criticat atitudi
nea unor membri de partid și 
mai ales a unor cadre cu func
ții de răspundere care se mo-
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Atribuirea ordinului
Cooperativa „Parîngul“ Vulcan

CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT

Printr-o convorbire telefo
nică avută cu redacția, joi, 
24 decembrie, tovarășul 
Gheorghe Peteanu. vicepre
ședintele cooperativei 
teșugărești .Paringul" 
Vulcan, ne-a înștiințat des
pre prestigiosul succes 2. 
bîndit în muncă de colecti
vul lucrătorilor cooperatori : 
îndeplinirea, la data de 20 
decembrie, a sarcinilor de 
plan revenite pe întregul an. 
Succesul este cu atît mai va
loros cu cit prevederile 
planului au fost îndeplinite 
și depășite la toți indicatorii.
• valoarea producției mar

fă și a prestațiilor de servi
ciu industriale și neindus-

meș- 
din

do-

cît

triale depășește nivelul pla
nificat cu 293 600 lei :

® încasările prin deservi
rea populației sint cu 20 00(1 
Iei mai mari decit sarcina 
prevăzută ;

< încălțămintea de coman
dă produsă depășește 
derile cu 117 perechi.

De succesul îndeplinirii și 
depășirii înainte de termen a 
sarcinilor economice cit și a 
angajamentelor de întrecere 
sint legate numele unor har
nici și pricepuți meseriași din 
cadrul cooperativei ca res
ponsabilii de secție loan 
Cucu — croitoria nr. 1 com
plex Vulcan, Aurica Macavei

decit

preve-

ir.

— croitoria nr. 2 femei Vul
can. loan Breaz — croitoria 
nr. 3 bărbați Aninoasa, Ar
pad Boroș — cizmăria nr. 6 
Aninoasa, Dionisie Gyorfi — 
atelierul depanări televizoa
re Vulcan, Dumitru Luț — 
secția mecanică fină Vulcan 
și Romulus Ciorbă — cizmă
ria nr. 29 Vulcan.

Raportind îndeplinirea cu 
o decadă mai devreme a sar
cinilor de plan pe 1970, co
lectivul de muncă al coope
rativei „Parîngul" este hotă- 
rît să majoreze realizările la 
producția marfă cu 150 000 
Iei în plus pînâ la 31 decem
brie a.c.

Meritul științific" 
clasa I, 

academicianului
Henri Coandă

partici- 
reliefat

pentru 
toate

r&OoiUM CUPRINZĂTOR DE IflOJSFRIAL!

(Con Un «o re

BILANȚ
Si
PERSPECTIVE

Exuresie a politicii partidu
lui de industrializare socialistă 
a țării, construcția de mașini 
se înfățișează la sfîrșitul actu
alului cincinal cu un bilanț 
rodnic In prezent, această ra
mură realizează 25 la sută din 
producția industrială a țării, a- 
coperind aproape 70 Ia sută din 
nevoile de înzestrare tehnică a 
economiei naționale. Acesta este 
rezultatul faptului că în actua
lul cincinal s-a obținut un ritm 
mediu anual de creștere de 15,8 
Ia sută, superior celui pe în
treaga industrie, producția glo
bală realizată de unitățile Mi
nisterului Industriei Construc
țiilor de Mașini inregistrind o 
depășire a prevederilor planu
lui cincinal de 8,2 miliarde lei.

Ca urmare a preocupării per
manente pentru ridicarea efi
cienței economice a activității, 
constructorii de mașini au 
obținut un spor de producție 
pe seama productivității muncii 
de 75,7 la sută și au devansat 
cu un an sarcina de reducere 
a prețului de cost, ceea ce s-a 
concretizat intr-un beneficiu 
sunlimentar de 3,8 miliarde lei.

In anii cincinalului au fost 
asimilate în fabricație peste 
3 700 tipuri de produse noi, ast
fel că două treimi din valoa
rea producției globale s-a o 
nut pe baza unor produse 
o vechime mai mică de ci 
ani.

Pe linia orientării consec- 
venle date de partid, viitorul 
plan de cinci ani prevede o 
dez-oltare deosebit de dinami
că a industriei construcțiilor 
de mașini, care va menține rit
muri înalte de creștere, va 
dinei laturile calitative P 
înnoirea și modernizarea p 
duselor, va pune in valoare re
zervele existente pentru spo
rirea eficientei și a competitivi
tăți. Se află in curs de e’ab >- 
rare noi studii pentru creșterea 
suplimentară in producția in
dustriei electrotehnice, a con
strucției de nave și a fabricației 
de mașini-unelte, precum si un 
amplu program pentru îmbu
nătățirea dotării agriculturii 
sisteme de mașini pe cult 
Numai in anul 1971. fabricația

N. CIOB XNU

(Continuare in pag a 3-a)

RGCEOEELDR Șl METODELOR MODERNE 
ÎN CONSTRUCȚII

Cîteva zile ne mai despart 
de incheierea cincinalului 1966- 
1970 și trecerea intr-o etapă 
nouă, superioară de dezvoltare 
multilaterală a României socia
liste, de progres și civilizație 
pentru poporul nostru. Pregă- 
tindu-se să pășească pragul nou
lui cincinal, colectivul Grupu
lui și unitățile sale iși reeva
luează forțele și capacitatea de 
muncă, rezervele, potențialul 
tehnic și uman ce necesită a 
fi concentrate asupra sarcini
lor sporite jalonate de Congre
sul al X-lea al partidului, pen
tru ca activitatea pe șantiere 
să fie cit mai rodnică, aportul 
ce se cere pentru dezvoltarea 
economică și urbanistică a Văii 
Jiului să fie mai substanțial în 
anii ce urmează.

Ne stă in față o perioadă 
de mari răspunderi. Căile de 
împlinire a sarcinilor ce ne 
revin în viitorul cincinal ne-au 
fost clar înfățișate in Expu
nerea secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la ședința Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R. 
și a guvernului din 25 noiem
brie a. c In lumina prevede
rilor noului plan cinc’nal și 
a celor arătate în Expunere cu 
privire la activitatea de i

Ing. Dumitru TURNA, 
directorul Grupului de șantiere 

Valea Jiului a| T.C.H.

tiții-construcții, va trebui 
punem un accent mai mare 
reducerea prețului de cost 
construcțiilor, scurtarea terme
nelor de dare în folosință, 
creșterea productivității muncii, 
ridicarea calității lucrărilor e- 
xecutate.

Valea Jiului va urca în anii 
cincinalului 1971—1975 noi trep
te ale dezvoltării economice și 
sociale. Pentru realizarea pro
gramului de investiții și edifi
carea noilor obiective social- 
culturale ce vor îmbogăți pei
sajul urbanistic al municipiu
lui nostru au fost alocate im
portante fonduri pe întreaga pe
rioadă a cincinalului.

In vederea realizării sarcini
lor din noul an, din viitorul 
cincinal, unitățile de construcții, 
investiții, proiectare, execuție, 
trebuie să-și îndrepte activita
tea spre industrializarea lucră
rilor de construcții, spre intro
ducerea de procedee noi, me-

să 
pe 
al

tode noi de execuție la nive
lul celor din tehnica mondială.

In acest spirit ne vom referi 
la metodele și mijloacele noi 
aplicate în cadrul unităților 
noastre și mai ales la ce ne-am 
propus pentru perioadele vii
toare.

In cincinalul care se încheie 
în localitățile din Valea Jiu
lui au fost predate cca. 7 000 
apartamente. O parte dintre a- 
cestea au fost executate în blo
curi înalte de 9—10—11 nivele. 
Aceste blocuri au schimbat

(Continuare în pag. a 3-a)

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a inminat, vineri 
dimineața, academicianului 
Henri Coandă, consilier cu rang 
de ministru 
Stat, ordinul 
fie" clasa I 
deosebite în 
și tehnicii, pentru contribuția 
remarcabilă adusă la 
rea aeronauticii și 
fluidelor, cu prilejul 
a 60 de ani de la 
și pilotarea primului 
reacție din lume.

La solemnitatea care a avut 
loc cu acest prilej, au luat 
parte tovarășii Emil Bodnaraș. 
Manea Mănescu și Vasile Vîl- 
cu, vicepreședinți ai Consiliului 
de Stat, Mihai Marinescu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri. Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat. 
Gheorghe Cioară, președintele 
Consiliului Național al Cerce
tării Științifice, 
Boabă. ministrul 
acad. Miron Nicolescu, președin
tele Academiei, acad. Iloria 
Hulubei, consilier cu rang de 
ministru la Consiliul de Stat, 
alți academicieni și oameni de 
știință.

la Consiliul de 
.Meritul științi- 
pentru înfăptuiri 
domeniul științei

dezvolta- 
mecanicii 
împlinirii 
realizarea 
avion cu

Alexandru 
petrolului.

Mulțumind pentru inalta dis
tincție acordată, academicianul 
Henri Coandă a arătat că a- 
cest gest de prețuire se adre
sează nu numai lui ci și tu
turor românilor care au con
tribuit la dezvoltarea științei 
românești, la larga ei afirmare.

Felicitind pe sărbătorit, in 
numele Consiliului de Stat, 
pentru activitatea depusă în 
slujba științei și tehnicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat speranța că acade
micianul Henri Coandă, in co
laborare cu alți oameni de ști
ință din țara noastră, va contri
bui și în viitor la dezvoltarea, 
în condiții noi, a aviației ro
mânești.

Conducătorii partidului și sta
tului. celelalte personalități 
participante la solemnitate au 
felicitat 
om de 
urindu-i 
lungată 
tivitatea 
consacrat cu pasiune.

După solemnitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ceilalți con
ducători de partid și de stat 
s-au întreținut cordial cu aca
demicienii și ceilalți oameni de 
știință prezenți la solemnitate. 

(Agerpres)

cu căldură pe marele 
știință Henri Coandă, 

sănătate, viață inde- 
și noi succese în ac- 
științifică, căreia i s-a
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SE DESCHID ORĂȘELELE COPIILOR

■•VJ.

Astăzi, Ia orele 16 se deschid ORĂȘELELE COPIILOR, 
amenajate in localitățile municipiului nostru. Ele vor oferi 
micilor cetățeni prilejul intîlnirii cu lumea basmelor, multe 
distracții și surprize, pe 
iarnă.

intreaga perioadă a vacanței de

E X P U N E R E

PREMIILE
Comitetului de Stat

pentru Cultura și Arta

Pionierii detașamentului cla
sei a VH-a B de la Școala ge
nerală nr. 5 Petroșani au au
diat, zilele trecute, expunerea 
.Lupta Partidului Comunist 
Român în cei 50 de ani de 
existență, realizările obținute 
de poporul, român sub conduce
rea înțeleaptă a partidului'.

Documentata expunere, prezen
tată de tovarășul Petru Marcu, 
activist al Comitetului munici
pal de partid Petroșani, a fost 
urmată de un frumos program 
de cîntece și poezii dedicate 
partidului și Republicii noas
tre socialiste.

Carnavalul steluțelor de zăpadă
Azi. 26 decembrie, orele 15. 

în sala clubului sindicatelor 
din Lupeni are loc carnavalul 
steluțelor de zăpadă, la care 
iau parte pionierii școlilor gene
rale din localitate.

In programul carnavalului 
figurează parada costumelor și 
a măștilor, jocuri și cîntece pio
nierești și întîlnirea cu Moș 
Gerilă.

• 1970 • PUNCTE DE REPER • 1970 •

CHILE
Premiile Comitetului de 

Stat pentru Cultură și Artă, 
instituite in vederea stimu
lării creației originale în do
meniul teatrului, au fost a- 
tribuite pe anul 1970 după 
cum urmează :

— Premiul pentru cel mai 
bun spectacol cu o piesă con
temporană românească — co
lectivului care a realizat spec
tacolul cu piesa „Camera de

alături*  
Teatrul 
giale"

— Premiul pentru a’ fixi
tate deosebită în stimularea 
dramaturgiei naționale 
Teatrului de Stat din Arad.

— Dramaturgului Al. Po
pescu. pentru contribuția a- 
dusă la dezvoltarea drama
turgiei teatrelor de păpuși.

de Paul Everac. la 
Național .1 L. Cara-

PREMIILE
Concursului de idei
și subiecte de film

In urma analizării lucrări
lor primite la Concursul de 
idei și subiecte de film, or
ganizat de Studioul cinema
tografic „București", juriul 
Concursului a acordat urmă
toarele premii :

Un premiu in valoare de 
10 600 de lei pentru subiec
tul .Vestea", realizat de Ion 
Lazu, din București:

Un premiu in valoare de 
10 000 de lei pentru subiec
tul „Judecata", realizat de 
Radu Mareș, din Cluj.

De asemenea, juriul a pro
pus spre achiziție, următoa
rele subiecte : .Marea intil- 
nire" de Livia Moldovan, din 
Cluj, iEternul anotimp" de 
Iosif Lupulescu și Toma Au
gustin. din București, ..Marea 
lovitură" de Ecaterina și La- 
dislau Farcaș din Arad. ..Ac
variu' de Eugen Lumezianu. 
din Constanța. „A fost odată 
un mic copilaș*  de George 
Buțoiu, din Pitești, precum 
și un subiect realizat de Ga
briel Chelaru, din București.

spre o evoluție de sine stătătoare
1 Există evenimente politice 
IB care, prin amploarea și semnifi

cația lor. rezumă o evoluție in 
I viața unui popor, a unui stat, 

marchează un început de drum 
Iși prefigurează viitorul. Un a- 

stfel de eveniment, petrecut a- 
Inul acesta pe continentul sud- 

american. il constituie, fără în- 
idoială. victoria forțelor de stingă 

in alegerile prezidențiale din 
I Chile, victoria marcată prin a- 

legerea fostului deputat socialist, 
I Salvador Allende, in fruntea 

statului chilian și instaurarea 
| unui guvern de unitate populară. 
I Confruntarea electorală din

Chile, desfășurată in cadrul 
I constituțional, a depășit semni

ficația unei simple treceri a 
I funcției prezidențiale de la o

persoană la alta, sau înlocuirea 
| dc la conducere a unui partid 
5 al claselor dominante printr-un 
I altul. Pe scena politică chiliană

s au înfruntat forțe politice ca- 
I re au polarizat principalele ten- 

dințe ale corpului electoral, 
I persoanele ce le-au reprezentat 

fiind doar exponente ale acesto
ra. Victoria lui Allende asupra 

n candidatului dreptei. Jorge A- 
y lessandri, și a candidatului gu- 
Ivcrnamental.

apare ca un 
B acelui curent 
e minant, care preconizează tran- 
Isformări revoluționare în struc

tura societății și a statului, ca- 
I pabile să răspundă aspirațiilor

Radomiro Tomic, 
rezultai firesc al 
de opinie, predo-

de progres și dreptate socială 
ale poporului chilian. Este me
ritul partidelor comunist, socia
list. liberal-democrat și al altor 
grupări politice ce alcătuiesc 
frontul „Unității Populare" dc 
a fi știut să canalizeze forțele 
de stingă spre un obiectiv pre
cis — cucerirea puterii politice, 
folosită apoi ca un instrument 
principal in realizarea opțiuni
lor majorității. Realismul po
litic dc care „Unitatea Popu
lară" a făcut dovada in analiza 
raportului de forțe a fost ilu
strat și de tactica urmată in pe
rioada 4 septembrie — 24 oc
tombrie. date care marchează 
cele două momente ale scruti
nului prezidențial. Prin izolarea 
și dejucarea manevrelor forțe
lor de dreapta, legate de intere
sele străine, a fost posibilă obți
nerea sprijinului „condiționat" 
al fostului partid de guvernă- 
mînt deinocrat-crcștin. In a- 
ccste împrejurări, congresul a 
respectat tradiția, desemnindu-l 
pe Allende, candidatul care în
trunise cel mai mare număr de 
voturi la scrutinul popular, in 
funcția supremă a statului.

Ce semnificație are snrivnul 
larg obținut de candidatul stîngii 
la alegerile prezidențiale din a- 
cest an din Chile ?

Chiar in timpul campaniei c- 
lectorale, comentatorii politici 
consemnau faptul că programul 
frontului „Unitatea Populară"

preconiza măsuri capabile să a- 
sigure in etapa următoare dez
voltarea țării prin considerarea 
posibilităților interne proprii și 
prin atragerea celor mai largi 
pături ale populației la înfăptu
irea Iui. Prevederi ca stabilirea 
controlului statului asupra bo
gățiilor naturale ale țării 
prin naționalizarea unor sectoa
re cheie ale activității economi
ce. urgentarea aplicării progra
mului de reformă agrară, o re
formă constituțională care să 
asigure democratizarea institu
țiilor de stat și a invățămintului. 
promovarea de relații cu toate 
țările pe baza respectării prin
cipiilor independenței și suve
ranității. neamestecului în tre
burile interne și egalității in 
drepturi, cooperare în forme 
reciproc avantajoase — toate 
acestea reflectă audiența largă 
de care asemenea măsuri se bu
cură in Chile.

Preluarea puterii de către 
forțele dc singa în Chile s-a bu
curat și de un context favorabil 
al evoluției politice de pe con
tinentul latino-amcrican. remar- 
cindu-se mai cu seamă eveni
mentele din Peru și Bolivia, 
unde, de asemenea, lupta pen
tru afirmarea dreptului la in-

Ion PATRAȘCU

(Continuare in pag. a 4-a)
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cap, ținut

golo-

povestită, muca- 
molipsindu-i pc

mi-1 evoc 
cu ultima

ne-a
Nicu

mașina 
răstimp 
pe niște foi

in curtea 
cu Doina 

Dragoș in 
de mila 

sca-
făcut un 

întins apoi 
primiți ca

se zbatea în 
nici <ă i păsa.

i

»

x.

PENTRU ORCHESTRA
CĂMINULUI CULTURAL r!i

Mica violonista.

Duinea. conducătorul ac- 
al cercului de artă plas- 
de la clubul din Lupeni

de masă.
ani am asistat la 
la o împrospătare 

și metodelor folo- cației 
beam 
terial.

dispune Va- 
Din păcate, 
obținute, un 

al faptului 
municipiu

con- 
ingineri. 
Dar ci ți 
o atmos- 

perma-

a dat

cu largi 
amintim 
idei nu- 
care nu

noi cu aportul 
dotați, pasionați 
tură. Numai in 
vom reuși să
de atracție și eficientă a edu- 

permanente de care vor- 
la începutul acestui ma-

Zilele trecute, căminul cultural din Cimpa a primit 
mai multe instrumente muzicale, intre care o vioară, un 
atordeon, un taragot etc. Ele sint destinate înzestrării or
chestrei de muzică populară a căminului.

Qiiitte
wibp&muitecuL

Amintiri 
despre NICOLAE LABIȘ

2 decembrie 1970, Nicolae Labiș, cel 
care a fost o mare speranță a poeziei româ
nești contemporane, ar fi împlinit 35 de ani. 
Hazardul capricios și tragic a făcut ca tot 
in această lună, la 24 decembrie 11)56. în ur 
ma unui stupid accident, autorului .Luptei

cu inerția' să i se stingă flacăra vieții, re
tezată de , pasărea cu clonț de rubin". Pu
blicăm mai jos citeva notații inedite închi
nate „puiului 
Irimie Străut. 
tenii săi.

de căprioară”, semnate de 
unul dintre colegii și prie-

1

.. Prima intilnire cu Labiș a 
fost in ajunul examenului de 
admitere la Șc >ala de litera
tură s. I tera • 'I E- 
minescu".

— lată, acela e Labiș. mi-a 
șoptit Rusalin Mureș-.nu. :i- 
rătindu-mi un puștan în pan
taloni scurt.), cu părul ciufu
lit, cirn și cu ochi rotunzi, 
negri și rî/ători. Se află între 
aili doi tineri și o fetișcană 
la fel de cîrnă, . xeepțiile 
poetice" primite în și oală cu 
dispensă de vîrstă și studii : 
Ion Gheoighe, Gh. Tomo/ei și 
Doina Să’ăjan. ifirmați de pe 
atunci ca poeți. Din clipa cind 
l-am văzut, așa cum au măr
turisit de altfel și alții, am 
simții că Labiș nu poate să-ți 
fie decît prieten, auzind cit 
de firesc și stenic ride după 
fiecare frază 
lit și sincer, 
toți din jur.

...Păstrez și o imagine amu
zantă a lui l.abiș — adoles
centul, din ajunul sărbători
lor iernii anului 1952. împre
ună cu alți colegi l-am înso
țit ptnă în piața Filantropia, 
să căutăm... un cal. Era mur
gul unui zarzavagiu, pe care 
Nicu î! ochise să-i retezăm 
coada, pentru buhaiul dc A- 
nul Nou. Pînă ce noi l-am 
ținut de vorbă pe zarzavagiu, 
el. cu prietenul nedespărțit. 
Portik, harști ! i-au retezat 
coada și tuleo! spre școală. 
Pe strada Arhitect Mincu, a- 
proape de șoseaua Kiseleff. 
Nicu ne face semn. Eram în 
dreptul unei curți, in care o 
babă nebună creștea vreo 8 
polâ'. care lălrau la noi 
cite ori treceam pe acolo. . 
cum, cînd cîinii începuseră 
latre. Nicu deschise poarta 
prima javră ce se repezi 
el o înșfăca de după cap 
haide, mai departe. Clinele

chelălăia și i 
brațe, dar lui 
Pășea fluierînd prin nămeți, 
cu bunda lui de mici întoar
să pe dos și o căciulă cit tur
nul Foișorului pe 
in alai de noi.

Așa am intrat 
școlii, unde fetele. 
Sălăjan și Ileana 
frunte, tremurînd 
cățelului, au tăbărit să-l 
pc dc ,hingher". Tocmai la 
timp, că dinspre șosea venea 
intr-un suflet stăpîna .seches
tratului".

...Dar dacă pc atunci Labiș 
mai era un șoltîcar copilăros, 
în aceeași măsură dădea do
vadă de o mare seriozitate in 
munca lui de poet. Mi-amin- 
tesc o scenă dintr-o dimineață, 

intrînd în dormitorul 
l-am găsit pe marginea 
ii. încruntat.
Azi noapte am visat o 

1 extraordinară. dar 
aduc aminte decît...

de cind.
A- său. 1-
să patulu
Șt 
la poezie

nu-mi
îi decit...

Și, intr-un suprem efort, 
încercă să recite două sau trei 
strofe desperecheate, cu unele 
versuri ritmate doar :

..Sufletul tău nu-i ascuns. 
Larg, ți-1 deschizi în afară. 
Totuși, deplin i-am pătruns 
Cea mai intimă cămară"
Era bruionul poeziei .Comu

nistului", găsită după moar
te printre manuscrise și in
clusă in volumul 
iubiri" (pag. 71).

...Pe Labiș-omul 
adesea in legătură 
dată cind l-am văzut, cu vreo 
două săptămîni înainte de ac
cident.

II căutam prin Capitală să-i 
dau ivște bani, euveniți pentru 
o poezie publicată chiar în pa
ginile ziarului ..Steagul roșu" 
din Petroșani. Știam că nu arc 
i n cămin stabil și că e găzduit 
cu rindul, pe la prieteni. L-am 
găsit, totuși. undeva, prin 
cartierul Cotroceni. aproape de 
cheiul Dîmboviței tronînd pe 
un vraf de cărți. într-o ca
meră înaltă cît un paraclis, 
închiriată de criticii L. Raicu 
și D. Carabăț. Primind ba
nii m-a luat pe după umăr 
și am ieșit in stradă. A oprit 
un taxi și mi-a 
semn : .Hai !u A 
șoferului banii 
drept de autor:

— Plimbă-ne dc toți 
ganii ăștia !

Vreo două orc 
purtat și în acest 
mi-a recitat de 
de caiet, scoase dc prin toate 
buzunarele. Erau versuri cu 
puternică tentă revoluționară, 
pline de patos și dragoste față 
de partid, față de patrie. Una 
m;-a transmis-o pentru ziarul 
minerilor, dar n-a mai apucat 
s-o citească publicată...

D. Larian, Petroșani : 
încerc o dată să deschid 
porțile tiparului, deși s-ar 
putea ca nici de această dată 
să nu găsesc cheile potrivi
te", ne scrieți. Intr-adevăr, 
nici de această dată n-ați 
găsit cheile potrivite. Din 
încercările dv. lipsesc figuri
le de slil. imaginile poetice. 
Iată o strofă la întîmplare 
din „E bine să-i lovim?". 
..Seminții deșarte/ Pieriți din 
univers/ Dc nu vă distrugem 
noi/ Ar putea fi invers".

Și apoi, conținutul e dis
cursiv. înfiorează.

literară
scinteie parcă se întrezărește 
în „Vis sau realitate", dar 

u o scinteie... Mai trimiteți.
Alexandru Olvedi, Petro-

șani : Destul de frumos com
pusă epistola dv. de dragos
te. Nu uitați însă, noi 
publicăm scrisori deschise 
conținut amoros.

loan
19 ani 
„vîrstă 
nc-ați 
țînd versuri de genul : „Vul
pea pe cărare/ Merge la pia
ță/ C-o sacoșă mure/ Să cum
pere o rață" care se potri
vesc cu adevărat unei „vîrste 
fragede" Nu „merge" nie> 
epigrama.

CONSTANTIN

Blada, Petroșani : 
nu mai sînteți la 
fragedă". De aceea, 

făcut să rîdem trimi-

mișcarea cultural-artistică de masă?

El a plecat sub pămint 
Așa cum ai pleca spre o constelație 
întunecată și rece
Spre care pierzi treptat din vedere 
Propriul tău soare, 
Rotirea frumoasă a lunii, 
( erul albastru, umbrele și penumbrele... 
El a plecat sub pămint 
Să caute niște lumi curioase 
In care dorm dinosauri 
Păduri formidabile 
El a plecat sub 
Dar in fiecare 
Purtînd în ochi 
In lampă luna 
In suflet pădurile verzi. 
Conifere și fagi 
Și chiar cite-o floare 
îndeajuns de ciudată 
Cu șase copii, 
O floare pietrificată, 
l rinele unei stele de 
O scoică, un melc 
Și citeodată chenzina 
Amestecată cu praf de cărbune, 
Cu alcool
Și cu un fenomen pînă azi puțin explicat : 
Acea conștiință
A brațului care caută fericirea cotidiană 
Piuă departe în coastele lui Adam 
Carbonizate de timp
El a plecat sub pămint 
Dar revine seara 
îmbrăcat in soarele trecutului. 
Și nevasta se bucură 
Văzînd 
Ard in

pămint,
seară se întoarce a 
soarele nostru, 

de aur și stelele.

ca să placă nevestei

mare.

aproape întreagă

cum începuturile lumii 
soba ei atit de banală.

^Viteza

Irimie STRAUȚ

■O

t-'

E bine să ne reamintim că 
activitatea cultural-educalivă 
desfășurată in cadrul caselor 
dft cultură, căminelor culturale, 
muzeelor, bibliotecilor etc. are 
menirea de a realiza o perma
nentă educație pe plan spiri
tual a fiecărui individ. Aceas
tă educație trebuie să înso
țească individul pe toată du
rata vieții sale, la baza ei a- 
flîndu-se imperative culturale, 
politice, economice, in confor
mitate cu idealul educativ al 
societății noastre. Pentru în
făptuirea unei astfel de edu
cații partidul a creat și in 
Valea .Jiului instituții și orga
nisme specializate care, prac
tic, sînt în măsură să acopere 
toate laturile activității cultu- 
ral-artistice

In ultimii 
o înviorare, 
a formelor 
site pe tărîmul acestei activi
tăți, fapt care a atras după 
sine o sumă de beneficii spi
rituale. concretizate în locuri 
fruntașe la concursuri pc plan 
municipal, județean, republi
can, in atragerea unor noi in
divizi la nenumăratele posibi
lități de educare și recreere 
oferite de instituțiile cultural- 
artistice de care 
lea Jiului astăzi, 
cu toate succesele 
observator curent 
cultural-artistic din 
poate surprinde caracterul spo
radic al unor acțiuni, lipsa de 
ecou a altora. E de vină 
și insuficienta cunoaștere, 
dare, 
telor 
dau 
care 
mișcarea 
masă.

Este știut. Valea -Jiului dis
pune astăzi de un larg 
lingent de intelectuali 
profesori, medici etc. 
dintre aceștia întrețin 
feră cultural-artistică 
nentă. la Casa de cultură, clu
buri. cămine culturale ? Pu
tini. foarte puțini raportat la 

umărul lor. Să încercăm o 
imară exemplificare. Din cînd 
i cînd. afișele anunță că la 
ra x. sala clubului y, găz

duiește o conferință pe teme 
culturale, politice ele. susținută 
de inginerul, profesorul ori me
dicul cutare. Acesta este cazul 
cel mai frecvent. Mai sînt însă, 
din fericire, cazuri de excep
ție. generate de intelectuali pa- 
s:onați care din preaplinul su
fletesc pe care-1 au înțeleg să 
ofere și altora, în cadrul unor 
activități permanente, 
valențe educative. Să 
in această ordine de 
mai cîtiva dintre cei 
și-au făcut din activitățile cul-

aici 
son- 

a gusturilor și preferin- 
dar și acalmia de care 

dovadă mulți intelectuali 
ar putea sprijini efectiv 

cultural-artistică de

tural-artistice o profesie, ci o 
pasiune nedezmințită. In acest 
caz se află tehnicianul Gh. Ba- 
lasko, de mai mulți ani ani
mator al cercurilor de cine și 
fotoamatori ale Casei de cul
tură, tehnicianul Oscar Brău- 
ligam, care a inițiat și con
duce cu o rară dăruire cer
cul de metaloplastie din cadrul 
aceleiași instituții, inginerul Ion 
Vișan. responsabilul cineclubu- 
lui din Vulcan. învățătorul Da- 
finel 
tuni 
ti că 
etc.

N-ar putea fi și alții ca ei ? 
Cunoaștem cu toții multi pa
sionați de pictură, muzică, li
teratură in rindul medicilor, 
profesorilor, inginerilor care 
insă preferă să-și consume pa
siunile artistice in cadrul res- 
trîns al familiei, ignorînd satis
facțiile spirituale pc care le-ar 
putea încerca în acțiunea de 
inițiere a altora în tainele ar
telor. Cu ani in urmă existau 
in Valea Jiului chiar formații 
artistice ale intelectualilor, care 
se bucurau de o largă popu
laritate. Astfel, ne amintim de 
brigada de agitație a medici
lor. dn corurile cadrelor didac
tice. de contribuția unor inte
lectuali la realizarea operete
lor. a concertelor de muzică 
simfonică. Unde sint toate a- 
cestea ? Ce-i drept, de citva 
timp la Casa de cultură din 
Petroșani s-a constituit o for
mație 
:îteva 
căreia 
Desnre 
mai amintim Pașii făcuți 
această direcție sint 
neconcludenți Auzim că un cin
ai cadrelor didactice repetă, 
repelă de zor dar nu știm cind 
vom avea posibilitatea să-l 
ctiltăm pe scenă. Faptul 
în sfîrșit. la Lonea a fost 
înființat corul, evident și 
participarea intelectualilor 
localitate, e o slabă consolare.

Citim în presă, auzim la ra
dio. vedem la televizor cum 
in diforîte orașe din țară inte
lectualii își aduc aportul pre
țios la mișcarea cultural-art'c- 
tică de masă prin acțiuni per
manente. închegate, eficiente. 
Astfel, aflăm de expoziții de 
arte plastice ale profesorilor 
de desen, despre concerte da'c 
de orchestre simfonice ale me
dicilor. de 
grafii ale 
noi. nimic, 
nă revine 
rali care 
pisteze și 
lectuali în 
turale. Se 
de organizarea 
burilor a unor spații de

nire a intelectualilor, potrivit 
cu profesia, virsta, preferințele 
lor. Dar pină acum nu s-a fă
cut nimic nici in această di
recție. $i exemplele negative ar 
putea continua.

In noul an trebuie inițiată 
o acțiune eficientă de atragere 
a intelectualilor la activitățile 
de masă. E în Interesul miș
cării cultural-artistice din Valea 
Jiului și chiar a activiștilor cul
turali care pot fi degravați ast
fel dc anumite sarcini, fiind 
in schimb mai în măsură să 
urmărească și să îndrume mun
ca de ansamblu. Să ne străduim 
să întărim formațiile și cercu
rile existente, să creăm altele 

intelectualilor 
de artă și cal

fei ul acesta 
sporim gradul

nu se pot scrie decit versuri albe, 
se comportă ciudat 
e prea metalic

închisoare plăcută

totul.
grîu și porumb

In tren 
Rimele 
Ritmul 
Și impresiile prea sentimentale ori prea dure
Ca să suporte această 
Unde sună cuvintele 
Viteza înfrumusețează 
Ascunde golurile din
Estompează culorile mohorîte 
Unește stilpii de telegraf 
Copacii, 
Orașele.
Viteza ne desprinde de monotonie 
Obligîndu-ne să visăm
Să visăm chiar lucruri ce se vor 
Sînt sigur că și primii cosmonauți 
S-ati desprins de pămint 
Propulsați de viteza revoluției 
Care le-a prevăzut zborul. 
Știind că pe unde trec va înflori 
Fiindcă numai așa 
Gagarin a putut spune 
Deasupra Americii : 
„Mă simt bine".

intimpla peste decenii

roșia floare a fericirii

de cameră care 
concerte. și din rindul 
fac parte și intelectuali, 
coruri ne-am săturat să 

amintim Pașii făcuți în 
direcție sînt nesiguri.

expoziții do folo- 
inginerilor etc. I.a 
Fără îndoială, o vi- 

și activiștilor cultu- 
nu au știut să de- 
să atragă pc inte- 
cluburi. cămine cul- 
vorbea intr-un timp 

în cadrul clu- 
întîl-

Constantin PASUL

Rusalio MUREȘANU

sezon alb

UIIIUYAARTA

5 W- •

IV EXPOZIȚII

Noi mărturii despre activitatea lai BARIlill
«Io 

in ar- 
Hu.:e- 
iveală, 
mărtu- 

ia

Cercetarea materialului 
cumenlar ce se găsește 
lina Muzeului județean 
«loara — Deva a scos la 
in ultimul timp, noi i 
rii documentare privitoare 
liftului istoric mai îndepărtat 
sau mai apropiat al ținutului 
hunedorean. In rindul acestor 
dovezi scrise, un loc important 
il o< upă două s-, risori apar.i- 
nind cunoscutului cărturar 
transilvănean George Barițiu. 
materiale ce aduc o contribuție 
la cunoașterea activității cultu
rale a orașului Deva in a doua 
jumătate a ‘ecolului al XIX-lea.

( ele două scrisori amintite 
fac parte din corespondența 
purtată de către Societatea de 
istorii si arheologie a 
tului Hunedoara cu
Barițiu. preocuparea 
ilustru om de «ultură 
dezvoltarea activității de cerce
tare a trecutului istoric al pu-

comita- 
G eorce 
acest ui 
pentru

l> >rului nostru. Această in-li- 
luție științifică, creată la t) '-a 
in anul 188(1 din inițiativa i.<"»r 
tineri intelectuali și oameni 
«le cultură, si-a propus ca unul 
lin principalele scopuri ale 
a-ti vitalii sale descoperirea. 
saKarea «Ic la «listruuere >i 
cercetarea numeroaselor vesti
gii arheol > icc aflătoare in 
această parte a

Cunoașterea ținutului I 
dorean i-a fost facilitată 
legăturile ce le stabilește 
diverși’' colaboratori si core 
pondenți permanent «lin Deva.

'' ' ■.. i a i
l oii 

i de 
i ca

ut
i a
i a 

desfășurat 
în anul 1891

aflătoare
Transilvaniei.

hune - 
de 

u

llunedoara. Hang. Petro.ani 
Gazetei T arșiivaniei" și 

pentru minte'. Este apoi 
menționat și faptul că in 
litate de președinte 
.F . George Bariț'u 
condus adunarea generală 
acesteia care și-a 
lucrările la Hațe;

Cu ocazia ședinței anuale a

Societății «ie istorie și arheolo
gie a comitatului Hunedoara, 
ținută la 29 mai 1831. George 
Barițiu a fost primit in rindul 
membrilor săi
norat de cinstea 
George Barițiu 
print r o scrisoare 
.3(1 inaiu 1882".
pent i alegerea sa 
ai a /ei societăți.

de onoare. O- 
ce i se fare, 
isi exprimă, 
datată ..Deva, 

mulțumirea 
ca membru 

Totodată, 
face cunoscut că donează pen
tru bib’iiu a respectivei socie
tăți un număr de cărți : „In 
semn de mulțumită călduroasă 
.lin pprtea mea imi permit a 
transmite... un prea micii a- 
daosu la biblioteca acestei so
cietăți". si anume :

1. Dicționariu ungurescu-ro- 
manescu de George Barițiu.

2. Dicționarulu limbei roma
ne. elaboratu ca proiectil.

3. Glossariu de vorbele stre
ine.

4. Istoria regimentului alu II

(I i o

mă- 
pen-

1733" de N. 
istorice" de S.

doua scrisoare, 
la 15 oct. 1881. 

anunță că tran-

romanescu granițiariu transil
vanii.

5. 5 broșuri „Statistica 
Romania din 1875—6—7".

Este «lemn de remarcat, 
car in treacăt, faptul că
tril constituirea și îmbogățirea 
bibliotecii, societatea a făcut 
schimb de publicații și a pri
mit numeroase cărți de la o 
scamă «le societăți cuUiuale. de 
la biblioteci și cărturari ai tim
pului.

In anul 1899. de pildă, 
cretaru! general al 
Române, I). Stur/a, 
societății din Deva că 
mit cu bucurie propunerea 
nc-ați făcut de a trimite 
lele ei in 
societății'. Din Sibiu, 
(iunea pentru literatura română 
și cultura poporului român". 
\a trimite, tot in 1899, mai 
multe volume societății din
Deva. printre care revista 
„Transilvania", „Românii din

se- 
Academiei 
comunică 

..a pri
ce 

Ana- 
schimbul anuarului 

_ Asocia-

Transilvania la 
l'ogan, .Date 
Pvșcariu ș.a.

In cea de a 
datată in Deva 
George Barițiu
smite pentru fondul de cerce
tare al societății o sumă de 
bani.

Legăturile 
cu Societatea de Istorie și 
heologie din Deva 
o pagină luminoasă 
tatea acesteia, 
sori, 
lor intr-o postură 
tă pină acum, aceea de 
bru al societății din Deva, 
ne 
gura acestui cărturar 
luptător neobosit pentru 
marea 
vania, 
lurilor 
lui.

lui George Barițiu 
ar- 

reprezintă 
in activi- 

Cele două scri- 
prezentindu-l pe autorul 

intr-o postură necunoscu- 
mem- 

pu- 
incă o dată in lumină fi- 

acestui cărturar patriot, 
afir- 

româniior din Transil- 
pentru împlinirea idea- 
de veacuri ale poporu-

Viața artistică a fost marcată 
in anul 1970 de două mari ex
poziții dc artă africană : Gale
riile Naționale din Washing
ton au organizat in luna fe
bruarie cea mai importantă 
manifestare de acest gen din 
America iar galeriile Kuns- 
thaus din Zurich au deschis 
la începutul lunii noiembrie 
cea mai mare expoziție de artă 
africană din Europa.

La Zurich sînt prezentate 
aproape 1 200 exponate din 
toate regiunile Africii (repre- 
zentind circa 160 de populații!, 
selectate pentru mesajul lor 
estetic (mai de grabă decit et
nologic). împrumutate din co
lecții particulare din Europa 
și S.U.A. și din colecții publice 
din Europa. S.U.A. și Africa.

Referirea la ..descoperirea" 
artei africane de către Vla
minck, Picasso și prietenii 
este prezentat intr-un mod 
liptic și atrăgător, încă de 
intrarea în sala expoziției 
prin amplasarea unei ] ’ 
l’i< ,’sso și a unei sculpturi 
diPliani. alături de lucrări 
fricane care le-ar fi putut 
spira.

Trebuie amintit, desigur, 
interesul manifestat pentru 
ta afrrană este relativ
enl. Fină la începutul seco- 

li’l'u. aceasta a fost conside
rata drept un fel de curiozita
te barbară și. chiar și astăzi, 
atitudinea occidentalilor f iță 
de ea este încă oarecum lipsi- 

de înțelegere, datorită unor 
probleme și pretenții.

noas-

lor
e-
la

pîn e 
i Mo-

cl
in-

că
ar-
re-

loan ANDRIȚOIU

t A 
anumite 
pr >prii erei și civilizației 
tre.

Intr-un anumit sens, 
vorba de o artă care ne 
emoționa și care poate | 
ca admirația noastră : d 
îămine. totodată, un u 
in care nu vom avea niciodată 
pe deplin acces. Este o cons' - 
cință a fun< țîonalismului său 
fundamental. Dar. pe imul dîi 
planurile esențiale ale accMei

arte, cel a) emoțiilor și impera
tivelor umane, mesajul ei este 
cît se poate de clar. Există, 
la majoritatea exponatelor, o 
forță și o demnitate evidentă 
și totodată o delicatețe ca In 
statuetele cu picioare scurte 
și spatele drept (care pot fi 
găsite aproape pretutindeni in 
Africa), ce oferă lumii fețele 
lor. fără aroganță și fără o 
umilință excesivă. In numeroa
sele statuete ale mamei și co
pilului există o solemnii ite 
regească și o tandrețe cople
șitoare. Iar in statuetele și 
măștile agresive sau monstru
oase descoperi o exprimare 
precisă a temerilor umane față 
de forțele ascunse și destructi
ve ale lumii.

Aproape peste tot întîlneș’.i 
o tensiune extremă. vibrantă 
și expresivă. Aceste statuete nu 
se află acolo pentru a fi ad
mirate, ci pentru a fi ele în
sele active. In realitate, foar
te puține din lucrările expuse 
pot fi ignorate — un bun cri
teriu al intensității lor — ceea 
ce rareori se poate spune des
pre o sală plină cu sculpturi 
occidentale.

Concepția enciclopedică a 
expoziției permite vizitatorului 
să-și formeze o impresie des
pre toate domeniile 
importante ale artei 
cu condiția, bineînțeles, 
să aibă 
a privi 
lele. In 
rită de 
Luvru expune 
de picturi.

Diferitele perioade ale artei 
africane apar în contextul le
giunilor respective: capetele 
din Iul surprinzător de sche
matice ale culturii Nok. care a 
înflorit între anii 400 î.e.n. și 
200. bronzurile sofisticate Bo
nin din secolul al XVI-lea 
(puse in circulație în Europa 
după expediția punitivă brii t- 
nică de la sfirșitul secolului

trecut), unele sculpturi naiv® 
Yoruba din secolul al XVII-lea. 
Dar cea mai mare parte a 'X- 
ponatelor nu sînt datate și se 
consideră. în general, că «înt 
relativ recente.

Africanii au reușit să îmbine 
arta și viața intr-un mod de 
neconceput in contextul occi
dental. Arta lor a servit o 
funcțiune religioasă sau ma
gică. derivînd dinlr-un concept 
specific despre 
tin ca două 
singure forțe, 
statui de strămoși 
servit o funcțiune 
anume aceea de 
spiritul celui care 
află în viață.

tea sa să nu tulbure 
universului Dar s-a 
totodată, ca statuile trebuie 
fie frumoase, pentru a 
simpatia spiritului.

.Arta alricană prezintă 
tura caracteristică de 
ridicat 
curile 
i c cente, 
in care 
parii,iei 
fluența

individ și des- 
aspecte ale unei 

Numeroasele 
expuse iu 
precisă. și 

.i îmbuna 
nu se mai 

astfel incit ener- 
ia vitalii eliberată prin moir- 

ordinea 
socul it, 

să 
aii age

timp suficient 
atent la 
această 
subliniat 

în

stilistice 
africane, 

ca e! 
pentru 

toate expona- 
privință, me- 
că Muzeu) 
prezent 2 000

a se h 
la suprafață din .".ciîn- 
nnci preistorii foai to 
tocmai în momentul 
pâi-ea a fi sortită Jiș- 
Con icrei a liza rea. m- 

musulmană crescândă, 
admirația contradictorie fa:â 
de stilul occidental abat trep
tat arta africană dc la ledu
rile sale inițiale. Arta afric . >ă, 
așa cum o vedem la această 
expoziție, este in aceeași mă
sură o operă a liecululu:. a 
și Parthenonul sau catedralele 
in slil romanic. Ca și acest si, 
i'rta africană continuă să exis
te pentru a fi admirată, și nit 
putem fi decit recunoscători 
pentru expoziția care pune în 
relief această frumusețe și 
vitalitate și ne oferă priJcjul 
.le a cunoaște atit uspeciele 
luminoase, cit și cele întuneca
te, care sînt elemente esenția
le ale profundei umanități a 
Africii.

MICHAEL GIBSON 
(.International Herald Tribune")
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(Urm. .e d a 1)

tivea.ă cu pna multă ușurin
ță sau nu participă deloc, uni 
de-a rindul, ța adunările de 
partid. S-a arătat a cu pi de
jul unor analize se fae referiri 
la lipsurile ce se manifestă, 
însă nu există suficienta preo
cupare pentru găsirea unor 
soluții în vedere lichidării 'or. 
propunerile ce se fac nu <înt 
urmărite și materializate în 
fapte. Unele comitete și bi
rouri ale organizațiilor de par
tid nu au aplicat întrulotul 
principiul conducerii și mun
cii colective. Deși membrii or
ganelor de partid au fosi re
partizați ne organizații de 1 iză 
și sectoare de activitate, mii 
nu au inițiat acțiuni concrete 
în vederea organizării muncii, 
pentru aplicarea hotărîrilor și 
măsurilor adoptate dc organe
le superioare dc partid, precum 
și proprii. Ir. unele organimții 
de partid numărul comuniști
lor care perioade îndelungate 
nu au avut sarcini concrete 
continuă să fie încă mare.

Criticînd lipsurile manifes
tate. particioantii la discuții 
an făcut numeroase propuneri 
menite să ducă la îmbunătă
țirea muncii în toate sectoare
le de activitate. Cu acest pri
lej s-au stabilit măsuri in ve
derea creșterii rolului condu
cător al organizațiilor de par
tid. întăririi rîndurilor parti
dului și intensificării educării 
membrilor de partid noi pri
miți. sporirii combativității și 
intransigenței fată de abate
rile de la normele statutare și 
legislația socialistă, respectării 
întocmai a democrației interne 
de partid, intensificării muncii 
politico-ideologice și cultural- 
educative în rindul membrilor 
de partid și a celorlalți oameni 
ai muncii.

In domeniul 
n ornice, marea
propunerilor se 
îmbunătățirea 
■tehnico-matcriale

lucru, i 
eficientă a
a capacităților de 

îmbunătățirea asis-

activității eco- 
majoritate a 

referă la 
aprovizionării 

a forma- 
utilizarea 

i forței
țiilor de 
deplina și 
de muncă, 
producție, 
tentei tehnice. In exploatările 
miniere preponderente sint 
propunerile în legătură cu me
canizarea lucrărilor miniere, 
sporirea vitezelor de avansare, 
reducerea consumului specific 
de materiale, a cheltuielilor de 
producție, crearea unor con-

diții optime de muncă și viață 
pentru stabilizarea for’ei de 
muncă, sporirea preocupă, .lor 
’ehnieo-administrative pentru 
rezolvarea propunerilor șl se
sizărilor oamenilor muncii. A- 
preciem ca deosebit de valo
roase propunerile făcute 
comuniștii de pe șantiere 
vederea sporirii gradului 
mecanizare a lucrărilor 
și cu un volum mare de mun
că. organizării temeinice a lu
crului in acord global, utiliză
rii la întreaga lor capacitate 
a utilajelor din dotare, gospo
dăririi cu mai myltă grijă și 
eficiență a materiilor și mate
rialelor. Acestea sint doar cîte
va dintre coordonatele cărora 
organele 
partid, cadrele din 
trebuie 
atenția, 
pentru traducerea lor în viată.

Lichidarea neajunsurilor 
semnalate, realizarea propune
rilor comuniștilor și a hotărî- 
rilor elaborate de adunările și 
conferințele de dări de seamă 
și alegeri presupun adoptarea 
de către organele și organiza
țiile de partid a unui stil de 
muncă, a unor forme și me
tode eficiente. In condițiile 
cînd propunerile sint deja cen
tralizate și cînd hotârîrile ela
borate au întrunit aprobarea 
unanimă a participanților la 
adunări și conferințe, preocu
parea noastră de bază trebuie 
să o constituie 
muncii și 
factorilor 
in fapte, 
realizarea 
o constituie activizarea tuturor 
membrilor organelor dc par
tid, a cadrelor de specialitate, 
a tuturor comuniștilor, spori
rea inițiativei și a simțului lor 
de răspundere. Celor investiți 
cu încrederea de a face parte 
din organele de conducere le 
revin obligații mari, care tre
buie să se exprime prin acțiuni, 
prin spirit de inițiativă. Pro
movarea formelor și metode
lor colective de lucru, nu pon
te fi concepută fără pregătirea 
sub toate aspectele a cadrelor 
alese în organele de conducere 
a comuniștilor. Pentru ca orga
nele si organizațiile de partid 
să învețe știința și arta con
ducerii. să-și îmbunătățească 
neîncetat stilul și metodele dc 
muncă, o atenție deosebită 
trebuie acordată cunoașterii a- 
profundate de către toți cornu

de 
in 
de 

grele

și organizațiile dc 
economie 

să le acorde tontă 
să organizeze munca

organizarea
antrenarea tuturor 

la materializarea 'or 
Problema-ehcie în 

acestiu deziderat

perspective
(Urmare din pag. 1)

Program
(Urinare din pag. I)

al 
și 

metodele clasice 
acestor blocuri 
ar fi necesitat 
realizare mult 
consum enorm 

aplicarea u-

niștii a 
dului. a 
tăririlor
□ sarcinilor ce revin 
colectiv de muncă. Numai pe 
baza unei cunoașteri temeini
ce, colectivul poate acționa în 
cunoștință de cauză. Dar să 
nu uităm că numai prin sim
pla cunoaștere nu se rezolvă 
sarcinile, ea implică in mod 
necesar organizarea muncii și 
controlul îndeplinirii obiecti
velor stabilite. De aceea se 
imoune ca o cerință din p u tea 
organelor dc partid reporti- 
zm-ea sareini'or și controlu' în
deplinirii lor. Propunerile și

B

E

B

B

B

liniei politice a parti- 
ideologiei sale, a ho- 
de partid și de stat, 

fiecărui

prevederile din hotârîrile adop
tate în adunări și conferințe 
să-și găsească locul in planu
rile de muncă lunare și tri
mestriale ale organizațiiî r de 
baza și comitetelor de partid 
cu responsabilități și termene 
concrete, iar periodic organe
le de partid să analizeze mo
dul in care acestea au (ost 
du«e La îndeplinire.

Atît organizarea niunni cit 
și controlul îndeplnirii hotă
rîrilor si măsurilor adoptate 
trebuie să •-••instituie o preocu
pare de prim crdin pcntiu or
ganele de partid. Periodic 
membrii de partid să fie infor
mați asupra modului și stadiu
lui de rezolvare a propunerilor 
făcute

Acționir.d pe linia eliminării 
lipsurilor manifestate. mun
cind cu toată răspunderea 
pentru aplicarea propunerilor 
si hotărîrilor adoptate, organe
le și organizațiile de partid 
vor stimula și pe mai denari»'* 
spiritul critic si autocritic al 
comuniștilor, răsnnnderea lor 
pentru creșterea eficientei 
muncii de partid în toate do
meniile de activitate.

»■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»

Jurnal de vacanta

concursurilor, pe

zile de vacanță 
unor mozaicuri 

cu

\u trecut deja cîteva zile din vacanța 
de iarnă a pionierilor și școlarilor. Zile pline 
in satisfacții, bucurii consumate pe podiu
mul scenelor, in atmosfera 
crestele munților.

Peste tot. aceste prime 
activă au primit aspectul
de activități cultural-sporti vc-recreative 
o largă și însuflețită participare. Spicuim 
cîteva din aceste activități, organizate de pio
nieri și școlari, propunîndu-ne ca asupra 
unora să stăruim mai pe larg în alte mate
riale. Să vorbim mai întii de... prima zi : du- 

20 decembrie. Incepînd cu ora 9, pe 
din Petroșani, Lupeni, Vulcan, Pctrila, 
au avut loc concursurile școlarilor din 
I—IV și V—VIII în cadrul acțiunii 
cintă patria, partidul". La această 
fază, de preselecție, au fost an- 
34 de coruri cu peste 3 000 de parti- 
Pe lingă aspectul educativ urmărit.

minică 
scenele 
Uricani 
clasele 
..Copiii 
primă 
trenate 
cipanți. 
concursul a avut drept scop ca fiecare pio
nier și școlar să cunoască mai multe cîntece 
despre patrie și partid. Cele mai bine pre
gătite s-au dovedit a fi corurile școlilor nr. 1 
Petroșani, nr. 2 Lupeni, nr. 5 Vulcan, nr. 5 
Petrila și al Liceului Uricani (la clasele 
V—VIII) precum și ale școlilor nr. 5 Petro
șani, nr. 3 Lupeni. nr. 2 Petrila și al Casei

B 
B 
D
B 
□

• •Sil

4

(Vin) Marele maestru

La Berlin este primit 
devărate onoruri. La Curtea re
gelui Friedrich Wilhelm al 
Il-lca, se înțelege cel mai bine 
cu prințul Louis Ferdinand, el 
însuși compozitor și pianist. 
„Alteța voastră regală, i-a spus 
Beethoven după ce l-a ascultat, 
nu face deloc impresia unui 
prinț, ci a unui extraordinar 
muzician !** Curtenii din jur au 
încremenit la o asemenea în
drăzneală, dar Louis Ferdinand 
a întins mina lui Beethoven : 
„Este cel mai frumos omagiu 
care mi-a fost adus vreodată !“

cu a- al improvizației
Pianistica lui Beethoven, a- 

gilitatea, tehnicitatea, nuanța
rea și frazarea sa muzicală, au 
stîmit admirația contempora
nilor săi în Viena, în care își 
ciștigaseră faima virtuoși ai 
claviaturii ca Hummel, Cle
menti, Cramer.

Dar arta cu care improviza 
Beethoven provoca un adevă
rat extaz. La început, tînărul 
Beethoven nu se încumeta să 
se măsoare cu pianiștii de ma
rc prestigiu și evita să parti
cipe la „întrecerile** obișnuite 
in acel timp. Dar foarte curind 
el a ajuns de temut prin spon
taneitatea, vigoarea și iinagina-

ția improvizației sale de care, 
de altfel, a dat dovadă încă 
la prima sa întilnire cu Mozart.

Iată ce a spus, consternat, 
pianistul Gelinek a doua zi du
pă o „întrecere*' cu Beethoven : 
„Oh, o să țin minte ziua de 
ieri. Acest tînăr are un diavol 
in el. N-am auzit niciodată pe 
cineva cintind așa. A impro
vizat pe o temă dată de mine, 
cum nu l-am auzit nici pe Mo
zart vreodată. Apoi a prezen
tat compoziții proprii, minuna
te, mărețe in cel mai înalt 
grad, producând Ia pian efecte 
dificile care nu mi-ar fi trecut 
prin minte nici măcar în vis!“

Al. ALCALAY

(Va urma)
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17,00

18,10

18,15

19,15
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de copii
Ziua dc 21 decembrie a fost rezervată 

fazei municipale a concursului dc șah do
tat cu cupa „30 Decembrie". In ziua 
următoare, 22 decembrie, punctul de 
interes s-a deplasat la Lupeni unde au 
avut Ioc concursuri de tenis dc masă și hand- 
bal-fete. La tenis de masă și-au disputat 
cupa ..Prietenii mingii de celuloid" peste 60 
de copii. Concursul dc handbal-fete. dotat 
cu „Trofeul vacanței1*, a evidențiat și con
firmat buna pregătire a echipelor 
nind școlilor generale nr. 
nr. 4 Petroșani.

Orașul Pctrila a 
23 decembrie primul 
nieresc din seria celor 
organiza in toate localitățile municipiului în 
aceste zile de sfîr.șit dc an.

•Joi, 25 decembrie, s-a desfășurat concursul 
de handbal-băieți. dotat cu ..Trofeul vacan
ței*. Sala de sport din Lupeni a găzduit a- 
ceastă întrecere, la care au participat 8 echi
pe de la diverse școli din municipiu.

Dar despre această întrecere și despre 
alte multe din cadru) vacanței de iarnă cu 
alt prilej.

Uricani (la clasele I—IV).

aparți-
1 Pctrila, nr. 1 și

găzduit miercuri 
carnaval pio- 
care se vor

C. P.
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cuprinzător de industrializare

Deschiderea 
Emisiune in 
mană.

Publicitate.

emisiunii, 
limba ger-

fete ! BuniiBună seara, 
seara, băieți! De 12 ori 
bravo ! Selecțiuni din e- 

misiunile anului 1970.

Publicitate.

19,20

19,30

20,00

20,50

21,10

22,00

22,15

1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici.

Telejurnalul «le seară.

Tele-enciclopedia.

Dor pe strune. Program 
de muzică populară in 
interpretarea orchestrei 
condusă de Ionel Bu- 
dișteanu.

Film serial: „Incorup
tibilii'*. Povestea lui 
Franck Nitti.

Telejurnalul de noapte.

Săptămina sportivă.

O. C. L
ALIMENTARA

PETROȘANI

anunță orarul specia!

al magazinelor sale
pentru zilele de 29,30,31

decembrie, 1 și 2 ianuarie

22,40 pe rampa de 
(Interviziune). 

melodiilor

Melodii | 
lansare 
Concertul 
premiate la Concursul 
national dc creație — 
1970.
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de mașini-unelte va crește 
33 la sută, industria electronică 
cu 21,3 la sută, producția de 
utilaj tehnologic pentru indu
stria chimică cu 21,3 la sută, 
cea pentru industria construc
țiilor cu 25,9 Ia sută, iar fabri
cația pieselor de schimb cu 
proape 50 la sută. Pe linia 
versificării in anul următor 
vor realiza peste 459 de noi 
puri principale de produse, 
stfel, in domeniul 
tehnologice si al 
complexe pentru 
nergetică, minieră.
de rafinării, industria construc
țiilor si a materialelor de con
strucții. vor fi asimilate produ
se cu parametri funcționali 
îna.ți, la nivelul tehnicii mo
derne. cum sint : cazanele «Io 
1 OOO tone abur pe oră. pentru 
turbine de 350 MW, transfor
matoare «le 250 MWA. utilaje 
destinate liniilor de mare ca
pacitate pentru acid azotic, a- 
zotat de amoniu, acid fosforic. 
sodă caustică si uree, tipuri noi 
dc instalații «le foraj, maca
rale portuare, utilaje «le 
escavare si transport pentru 
exploatările miniere la zi, linii 
automatizate pentru fabricile 
dc cărămizi, betoniere auto de 
4 mc si altele.

In domeniul mijloacelor «le 
1-ansport se va realiza proto
tipul avionului sanitar de șase 
locuri și primele serii «le elicop- 
t'-rc ușoare, autocamioane «le 
u’i’aj greu echipate cu motoare 
P'csel, motonave «le 5 000 tone 
pentru navigația inixtă, precum 
și cargouri «Ie 15 000 tdw «le- 
stî~ate transportului măr
furi.

a- 
di-

se 
ti- 
A- 

utilajelor 
instalațiilor 

industria e- 
chimicâ și

I

complet aspectul urbanistic 
localităților Pctrila. Vulcan 
Lupeni. Cu 
vechi realizarea
ar fi fost grea, 
o perioadă de 
mai lungă, un 
de cherestea. Dar 
nei metode noi, mai rapide — 
metoda glisării — a făcut po
sibilă execuția acestor blocuri 
intr-un interval scurt de timp. 
De asemenea, la construirea a- 
cestor blocuri înalte, care a- 
veau un volum mare de lu
crări de instalații, a fost ne
cesară găsirea unor metode a- 
decvate și pentru acest gen dc 
lucrări. S-a introdus prefabri- 
carea în atelier a coloanelor 
de apă rece, apă caldă, scurge
re pentru camerele de baie și 
bucătărie. Pentru ușurarea i xe- 
cutării instalațiilor de incă'zire 
centrală s-au introdus formarea 
și vopsirea centralizată a cor
purilor de radiator în atelier 
și pe șantier.

Sarcinile puse dc partid în 
direcția reducerii prețului la 
locuințe, a creșterii producti
vității și scurtării termenelor 
de execuție au impus căutarea 
de metode noi de execuție. In 
planul nostru pe anul 1970 am 
prevăzut construcția a 240 a- 
partamente din panouri mari 
executate industrial iar in pla
nul cincinal 1971 —1975 aparta
mentele prevăzute urmează să 
se execute in cea mai mare 
parte după această metodă, 
care aduce dună sine ce) mai 
înalt grad de industrializa'-? a 
construcțiilor. (Este de altfel 
metoda care se aplică la ora 
actuală in cele mai multe țări).

Tn funcție de regimul de înăl
țime al clădirilor din panouri, 
este determinată structura dc 
rezistență. La blocurile cu mai 
mult dc cinci nivele spre exem-

piu structura de rezistență esle 
alcătuită din 
din beton 
exteriori 
sint 
ră. 
pot 
fie 
fișii 
dimensiunea unei camere.

După locul de fabricare se 
disting fabrici de panouri mari 
și poligoane de șantier. Dimen
siunile panourilor de asemenea, 
sini diferite in funcție de uti
lajul cu care se vor monta.

Așa cum am arătat, 
1970 am executat 240 
mente din panouri. In 
organizării producerii 
apartamente la începutul anu
lui a fost proiectat un poligon 
de șantier deschis, dotat cu o 
macara Bocșa 100 tm și o cen
trală termică. 1 
și exteriori se 
in cortine fixe 
beton armat și 
șeele orizontale 
mă mozaicată. 
producție a poligonului este de 
1.6 apartamente/zi.

Ca timp dc execuție situația 
este următoarea : pentru fa
bricarea celor 240 apartamente 
au lucrat două formații (una 
pe schimb) a cite 7 oameni 
necalificați plus up maistru, 
trei dulgheri de categorie in
ferioară. cinci fierari betoniști. 
intr-un schimb. De la începe
rea montajului unui bloc cu 
P 4- 4 a 30 apartamente pînă 
la recepție sint necesare 45 
de zile, iar pentru fabricare 
sint suficiente 15 zile. Deci un 
bloc de 30 apartamente cu fa
bricație plus montaj durează 
60 zile. Finisajul interior este 
fo nte sumar și rapid. Se exe
cută o șpacluială a pereților 
cu pastă de var cu ciment ' 2 
(un zidar de categorie medie 
face 40 mp intr-un schimb).

pereți interiori 
greu armat, pereții 
- neportanți, adică 

numai pereți de umplutu- 
Plmșeele de asemenea se 
alcătui în diverse feluri, 

din fișii din beton greu, 
cu goluri sau planșee de

furnal 
vedere

a

în anul
aparta- 
vederea 
acestor

Pereții interiori 
toarnă vertical 

■ și mobile de 
oțel iar plan- 
pe o platfor- 

Capacilatea de

no
pe 

alte 
alte

Și
în

PI ziești) 
panouri 

execuție

de la o

Pe lingă avantajul mare dat 
de reducerea timpului dc exe
cuție se reduc foarte mult lu
crările de finisaj și, ca atare 
numărul dc finisori. Se reduce 
consumul de cherestea, iar con
sumul de oțel beton este de 
13 kg, mp suprafață construită. 
De asemenea, pereții exteriori 
executați cu zgură de 
corespund din punct de 
al izolării termice.

Făcînd o confruntare
menclatorului de panouri 
care le executăm noi 
localități constatăm că 
județe (Sibiu, Cluj, 
găsim alte tipuri de 
și alte tehnologii de 
a panourilor.

Această diversificare
localitate la alta și chiar la 
același institut dc proiectare 
este o notă slabă a industria
lizării noastre. De exemplu în 
Danemarca există fabrici mari 
care produc un set de panouri 
cu posibilități de asamblare in 
mai multe 
blocuri și 
gradul de 
mult mai 
cheltuieli pentru alcătuirea co- 
frajelor și tiparelor mult mai 
reduse.

In anul 1971 vom executa 
în Valea .Jiului cea. 400 apar
tamente prefabricate din pa
nouri mari. Tot in anul 1971 
vom executa cel dc-al doilea 
poligon de prefabricate astfel 
că la sfîrșitul cincinalului vii
tor unitatea noastră va avea 
o capacitate de producție la pa
nouri mari de circa 1 000 apar
tamente pe an.

Dacă alcătuirea blocurilor din 
panouri mari esle un marc pas 
în industrializarea construcții
lor. in unele țări lucrurile au 
mers și mai departe și anume 
s-a trecut la aplicarea metodei 
de construcții din clemente 
prefabricate spațiale de dimen
siunea unei camere.

Dacă acestea sint ci leva din 
metodele noi in construcții — 
și ne-am referit la cele care 
privesc specificul nostru — și 
cele pe care le-am considerat 
capitale în satisfacerea dezide
ratului industrializării construc
țiilor — pentru realizarea și a 
celorlalte deziderate ca : 
de calitate competitivă, 
scurtă, preț redus, sint 
sare și alte măsuri și 
bări in activitatea noastră. Spre

tipuri și secțiuni do 
în această situație 
industrializare este 
ridicat și duce la

exemplu, datorită cantităților 
mari de ciment necesare exe
cutării lucrărilor de construcții 
pc șantierele noastre și faptu
lui că aceste cantități de cele 
mai multe ori au fost livrate 
vărsat, manipulările de descăr
care. transport, utilizare erau 
foarte grele, scumpe și concu
rau la deprecierea cimentului. 
Pentru înlăturarea acestui nea
juns s-a construit la Livezeni 
o stație dc descărcare pneuma
tică din vagoane cisterne care 
au înlăturat toate inconvenien
tele enumerate. Urmează să 
construim o stație asemănă- . 
toare și în gara Vulcan.

Tot pe această linie, pentru 
a încheia modernizarea trans
portului cimentului se trece și 
la transportul la punctele dc 
lucru tot în cisterne auto.

Confecționarea betoanelor ca 
timp afectat, datorită stațiilor 
învechite pe care le avem, este 
necorespunzătoare. In acest scop 
la începutul anului 1971 va 
intra în funcțiune, la Vulcan, 
noua stație dc betoane semi
automată cu o capacitate de 
cea. 30 000 mc/an. Se va monta 
o stație de betoane și la Lupeni.

Tot la Livezeni se va moder
niza atelierul de prefabricate 
de beton ca : dale de beton 
pentru trotuare, plăci din be
ton armat pentru canale ter
mice, tuburi de beton, buian- 
drugi din beton 
din beton, ele.

In anul 1971 
.și acțiunea de
manipulării varului pastă, care 
este o operațiune grea. De a- 
semenea, se vor termina ame
najările . de magazii din tran- 
zitele Lupeni, Vulcan și Live
zeni. S-au construit conteinere 
pentru transportarea cărămizii 
din depozite la punctele de lu
cru.

Conducerea grupului, colecti
vul nostru de muncitori, in
gineri și tehnicieni constructori 
îmbrățișează cu mult interes 
toate aceste noutăți in construc
ții și are în atenție introduce
rea lor pe șantiere, potrivit 
specificului unității noastre, lu
cru care să ducă în final la o 
productivitate mai marc, să ne 
permită să economisim forța 
de muncă, să reducem prețul 
dc cost a| lucrărilor, să scurtăm 
cit mai mult durata de 
tie
turale.

.. și 
lucrări 
durată 

nece- 
schim-

a

de produse lactate Petroșani :

■' ■/>-

din Poiana Brașov.restaurantul

Condiții de 
in Legea nr. 1/1970.

Pentru informații suplimentare adresați-vă Fabricii de 
industrializare a laptelui Simcria.

depozit brînzeturi (hale)
angajare : respectarea condițiilor prevăzute

execu-
a obiectelor social-cul-

Fabrica de industrializare 
laptelui Simeria
angajează

pentru Fabrica

29—30 decembrie: Magazinele pe un schimb vor func
ționa intre orele 7—13 și 15—20.

Magazinele pe două schimburi : 6.30—21.45.
Magazinele de carne, centrele de lapte și piine pe un 

singur schimb : între orele 7—12 și 15—21.
31 decembrie: Magazinele pe un schimb : între

6—13 și 15—20, iar cele pe două schimburi : 6—21,45. 
Centrele dc carne vor funcționa fără întrerupere 

ora 6 la 20.
1—2 ianuarie 1971 : Centrele dc pîinc și lapte voi' 

ționa cu orar duminical (7—11).
Centrele de carne vor funcționa intre orele 7—13 și 16—19. 

Magazinele dc serviciu pe localități vor funcționa între 
orele 8—12.

3 ianuarie : Centrele dc lapte, pîinc și carne vor func
ționa cu orar duminical (7—II), iar magazinele de serviciu 
pe localități de la ora 8 la 12.

orele

de la

func-

O. C. L

PROGRAMUL 
6 la 9,30; 9.30
Estrada artistului 
muzică populară: 
instrumentală; 10.30 Din țările 
socialiste: 11.05 Melodii de Gelu 
Solomonescu; 11,15 Atențiune 
șoferi, atențiune pietoni!; 11.30 
Din repertoriul Corului Radio- 
televiziunii; 
xandru Jula 
12,10
Enigărescu: 12,30 întilnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojur
nal: 13.10 Avanpremieră coti
diană: 13,22 Piese instrumen
tale; 13,30 Radiodivertismcnt 
muzical: 16.00 Radiojurnal: 16.15 
Radiodivertismcnt muzical (con-' 
tir.uare): 17,00 Știință, tehnică,' 
fantezie: 17.30 Muzică populară 
interpi-elală de Laura Lavric, 
Florentin Iosif și Gheorghe 
Gigea: 18.00 Orele scrii; 20.00 
Tableta de seară: 20.05 Zece 
melodii preferate: 20,40 Biju
terii muzicale: 20.55 Știința la 
zi: 21.00 Album de romanțe; 
21.30 Revista șlagărelor: 22.00 
Radiojurnal: 22,20 Sport: 22.30 
Muzică de dans; 22,55 Arghe
ziană: 23.00 Concert de scară; 
0.03—6.0U Estrada nocturnă.

I : 6,00 De la 
Miorița: 10.05

amator — 
10,20 Muzică

12,00 Gintă Ale
și Ionel Miron; 

Recital de operă Octav

PETROȘANI Noiem
brie: 100 de carabine (24—27 
decembrie); LONEA — 7 No
iembrie : Angelica și sulta
nul (24—26 decembrie): Mi
nerul : Fredy și cîntecul pree- 
rici (24—27 decembrie); ANI- 
NOASA : Tiffany memoran
dum (24—26 decembrie); 
VULCAN : In arșița nopții 
(24—27 decembrie); LUPENI 
— Cultural : Sentința (24—26 
decembrie): URICANI: In- 
frîngerea lui Alexandru cel 
Marc (25—26 decembrie).

al magazinelor sale în perioada
27 31 decembrie

Ș’

armat, trafoare

UN CONCURS
pentru ocuparea postului

de maistru atelier suprafață

28
29
30

decembrie 
decembrie 
decembrie 
decembrie 
decembrie

16—19,30 
16—20,30 
16—20,30 
16—20

Duminică 27 
Luni 
Marți 
Miercuri 
J o i

se va termina 
mecanizare a

anunță orarul specia!

8—11
8—12,30
8—13
8—13
8—13

Organizează in ziua de 30 decembrie 1970, la ora 8,

Admiterea la concurs și salarizarea se face 
derile H.C.M. nr. 914/1968 și a reglementărilor 
informații la sediul întreprinderii biroul personal.

în conformitate cu preve- 
în vigoare. înscrierile și
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„LEGEA 
MIHS - 
salvare ori 
dezastru ?“

I a Tokio, un om de afaceri 
american a calificat legea 
drept „versiunea comercială 
a politicii vietnameze urmate 
de administrație* * ••. La Bru
xelles. Statele Unite au fost 
învinuite, in cursul sesiunii 
Comisiei executive a Pieței 
comune, că „generează in
cidente periculoase*.  La Lon
dra. s-a apreciat că legea 
conține „germenii unui aprig 
război comercial". Iar la 
Washington, un studiu ela
borat de Departamentul de 
Stat declară că adoptarea 
documentului „ar fi dezas
truoasă*.

la Santiago de Chile. El fuse
se condamnat la 17 noiembrie 
1967 de către un tribunal mi
litar bolivian la 30 de ani de 
detenție pentru participarea la 
acțiunile forțelor de guerilă 
din Bolivia.

© Vicepreședintele R.A.U. 
Hussein El Chafei, care se află 
in vizită în Iugoslavia, a avut 
convorbiri cu președintele gu
vernului iugoslav. Mitia Ribi- 
cici. Cei doi oameni de stat 
au discutat printre altele, des
pre situația din Orientul A- 
propiat și dezvoltarea colabo
rării bilaterale.

© Republica Arabă Yemen, 
a inaugurat programul de 
prospectări petroliere. Primele 
sondaje au scos la lumină exis
tența unor bogate zăcăminte, 
în special în regiunea cuprin
să între Sanaa, capitala țării, 
și Taez.

• Constructorii metroului 
budapestan au încheiat încă 
o etapă importantă în munca 
lor. Ei • •
de străpungere a celei 
doua artere a metroului, 
lungime 
lometri.

9 La 
începînd 
transporturile publice din ca
pitala țării și din Pireu 
deveni proprietate de 
Acestea aparținuseră timp 
45 de ’ "
care a 
vern.

# Livrările reciproce de 
mărfuri dintre Uniunea Sovie
tică și Finlanda în anii 1966— 
1970 au fost în valoare de 2.3 
miliarde ruble, depășind sub
stanțial totalul de 1.9 mi'iar- 
de ruble, prevăzut prin acor
dul comercial pe termen lung 
încheiat pentru perioada res
pectivă, relatează agenția 
TASS.

•• Intr-un interviu acordat 
Agenției naționale de informa
ții. secretarul general al parti
dului Baas din Irak, Chebli Al 
Ayssami, a declarat că adop
tarea legii privind constituirea 
Consiliului Național Irakian ur
mează altor inițiative luate în 
ultimul timp, cum ar fi abro
garea stării de urgență și eli
berarea deținuților politici.

Rio, în care se arată că seches
tratul este bolnav.

Intr-un mesaj al răpitorilor se 
subliniază că orice întrerupere 
a negocierilor, inclusiv intir- 
zierea răspunsului din partea 
autorităților, va periclita situa
ția celui sechestrat. Răpitorii 
insistă asupra cererii ca gu
vernul brazilian să elibereze 
70 dc deținuți, în timp ce au
toritățile au promis eliberarea 
numai a 51 de persoane.

Legea, care poartă numele 
inițiatorului ei. Wilbur Mills, 
președintele Comisiei pentru 
căi și mijloace, a devenit 
cea mai controversată acțiu
ne de această natură din 
ultimii 40 de ani.

Lupta care se dă în jurul 
ei a căpătat o amploare pe 
care colina Capitoliului din 
Washington (sediul Congre
sului — N. R.) nu a mai 
cunnscut-o de foarte multă 
vreme.

DIN
PRESA
STRĂINĂ

In actuala formă, legea 
Mills stabilește o serie de 
coje obligatorii la importul 
textilelor, încălțămintei și 
al altor produse. Ea permite, 
de asemenea, obținerea Je 
căi re anumite ramuri indus
triale a unor noi cote sau a 
unor tarife vamale sporite 
în cazul în care sînt amenin
țate de concurența străină. 
Tnîțial, legea a fost prop i să 
pentru protejarea industriei 
tex'ilelor. autorii ei susți- 
nind că reducerea număru
lui de posturi capătă în a- 
ceastă ramură proporții alar
mante. Tn realitate. relevă 
surse ale Departamentului 
Muncii, creșterea șomajului 
în industria textilă a fost 
proporțional mai mică decît 
în alte domenii ale econo
mici. vțnzările în această 
ramură au crescut, pe de 
altă parte, vertiginos, de la 
27.7 miliarde dolari în 1961 
la 44,5 miliarde dolari m 
1969. tmporturile. în majori
tate din Japonia, au repre
zentat în această perioadă 
d'>ar 4 la sută din consumul 
intern.

Primul obiectiv al adver
sarilor legii este de a în
lătura prevederea privind 
posibilitatea ca fiecare ra
mură economică să '°uu 
impunerea de cote la imnort. 
în cazul în care se simte 
amenințată de concurenții 
străini. Se apreciază că, în 
prezent. 136 de ramuri in
dustriale îndeplinesc criterii
le cerule pentru introduce
rea de cote. Adversarii legii 
atrag atenția, de asemenea, 
asupra efectelor grave pe 
care represaliile probabile 
le vor avea asupra agricul
turii S.IJA.

Ceea ce complică situația 
esle absența unei poziții 
bine conturate a Casei Albe. 
Se apreciază. în general, "ă 
președintele se va simți foar
te ușurat dacă documentul 
va fi respins de Congres. 
Dar întrebarea dacă preșe
dintele va opune veto-ul sau 
legii. în actuala formă a a- 
cesteia. rămîne pentru mo
ment fără răspuns. Este po
sibil însă ca documentul să 
nu ajungă niciodată pe bi
roul prezidențial. Strategia 
adversarilor ei este de a o 
bloca prin toate mijloacele. 
Și se pare că timpul lucrea
ză în favoarea lor.

spre o
(Urmare din pag. 1) 

dependență și suveranitate a 
ciștîgat teren Măsurile adopta
te in aceste țări pe linia resta
bilirii controlului național a- 
supra bogățiilor interne și a 
îngrădirii exploatării monopolu
rilor străine s-au bucurat de un 
larg sprijin popular. „Experi
mentul chiCan", cum este de
numită in presa internațională 
actuala evoluție din Chile, nu 
numai că confirmă acest proces 
de afirmare la scara întregului 
continent sud-american a vo
inței popoarelor fiecărei țări de 
a dispune ele insele de resurse
le ce le aparțin și pe care să le 
folosească în interesul lor, dar 
ii si adincește. Dezvoltarea prin 
mijloace proprii, in condițiile 
folosirii potențialului material

La Ambasada Republicii 
Socialiste România din An
kara a avut loc o seară cul
turală dedicată picturii și 
sculpturii contemporane ro
mânești. Cu acest prilej au 
fost prezentate filmele de 
scurt metraj .Mînăstirile din 
nordul .Moldovei". „Brâncuși 
Ia Tg. Jiu*,  ..Țuculescu*,  
„Ciucurencu", „Vida Geza".

Procesul unui grup de 
persoane la Leningrad
LENINGRAD 25 (Agerpres). 

— La Leningrad s-a încheiat 
procesul unui grup de persoa
ne care — după cum arată a- 
genția TASS — s-au făcut vi
novate de a fi încercat să a- 
tace echipajul și să răpească 
un avion sovietic de pasageri 
de tip .AN-2". Agenția TASS 
informează că Colegiul penal 
al Tribunalului orășenesc Le
ningrad a condamnat la moar
te pe acuzații Mark Dîmșiț- și 
Eduard Kuznețov. Agenția a- 
rată că aceste pedepse au fost 
date „pentru faptul că de la 
sfîrșitul anului 1969 ei s-au o- 
cupat intens de crearea gru
pului criminal, de pregătirile

MONTEVIDEO 25 (Ager
pres). — Poliția uruguayană 
a arestat pe tînărul Walter 
Grassi Rattini, care ulterior 
a recunoscut că a participat 
în urmă Cu 145 de zile la 
răpirea consulului brazilian

Un apel al Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului de sud 

adresat tuturor popoarelor 
iubitoare de pace

HANOI 25 (Agerpres). — 
Agenția VNA transmite decla
rația unui purtător de cuvînt 
al Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Viet
namului de sud în care este 
condamnată politica inumană 
a autorităților americano-sai- 
goneze fală de prizonierii pa- 
trioțî din Vietnamul de sud.
In prezent. <e arată în decla
rație, în închisorile și lagărele 
din Vietnamul de sud sînt
deținuți. în condiții din ceie
mai grele, sute de mii de pa- 
trioți. Regimul de la Saigon 
și autoritățile militare ameri

R. S. Cehoslovacă : La 10 decembrie s-a deschis Ia Praga 
„Expoziț.a de jucării mecanice » ontru copii*,  cu exponate 
fab- .sie in țară și în străinătate.

In foto : .Paradisul copii lor" intr-una din sălile expo
ziției.

CHILE
evoluție de sine stătătoare

și uman propriu și ale unor 
schimburi între parteneri egali 
în drepturi, fără discriminări, 
se dovedește a fi pentru aceste 
țări alternativa reală și viabilă 
la conceptul „instituționalizării 
dezvoltării" în scheme de genul 
„alianței pentru progres", 
„Pieței comune a Americii Cen
trale" și altor rețete eșuate.

Măsurile adoptate pînă acum 
de noul guvern chilian pe linia 
transpunerii în practică a pro
gramului „Unității Populare" 
sînt notabile. După cum relevă 
într-un interviu recent Luis 
Corvalan, secretar general al 
P.C. din Chile, „fără a cere 
permisiunea cuiva. guvernul 
condus de Salvador Allende a 
restabilit relațiile diplomatice 
cu Cuba, I-a retras pe repre
zentantul chilian din Comisia

în vederea răpirii avionului și 
trecerii frontierei, cu scopul de 
a-și trăda patria. La 15 iunie, 
ei au încercat să-și pună în a- 
plicare planul într-un mod pri
mejdios pentru viețile piloților".

Nouă persoane implicate au 
fost condamnate la închisoare 
pe diferite termene.

Condamnații au dreptul, în 
decurs de 7 zile, să facă recurs 
la Tribunalul Suprem al Fede
rației ruse. In cazul în care 
verdictul va fi menținut, cei 
cărora urmează să li se aplice 
pedeapsa capitală au dreptul să 
adreseze cerere de grațiere Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
R.S.F.S.R.

Aloysis Dias Gomidc. Asu
pra acestui tînăr s-au găsit 
mai multe fotografii făcute 
recent în care apare Gomide, 
precum și o scrisoare scrisă 
de acesta. Arestarea lui Rat
tini a fost făcută după per- 

cane supun prizonierii la cele 
mai inumane chinuri. Deținu- 
ții sînt închiși în cuști de sîr- 
mă ghimpată sub cerul liber, 
fiind lipsiți de cele mai ele
mentare condiții de igienă și 
condamnați, astfel, la îmbol
năviri cronice.

Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietna
mului de sud adresează un 
apel tuturor guvernelor și po
poarelor iubitoare de pace și 
libertate să condamne aceste 
acte inumane : el cere să fie 
asigurate condiții de securitate 
pentru toți patrioții sud-viet- 

denumită pentru reunificarca 
Coreei, a extins schimburile co
merciale cu Coreea populară, a 
votat pentru admiterea Chinei 
la O.N.U.". Pe planul politicii 
interne, guvernul a expropriat 
importanta întreprindere textilă 
„Bellavistatome"; a impus re
încadrarea in diferite întreprin
deri a muncitorilor concediați ; 
a creat Consiliul național al e- 
conomiei, la care participă și 
reprezentanți ai sindicatelor; a 
trimis spre aprobare Congresu
lui proiectul de reformă la con
stituție prevăzînd naționalizarea 
întreprinderilor de extracție și 
prelucrare a cuprului ; a intro
dus asistența medicală gratuită : 
a desființat grupul mobil dc ca
rabinieri (un fel de brigadă spe
cială antimuncitorească). La a- 
cestea se vor adăuga in viitorul

MOSCOVA 25 (Agerpres). 
— Vineri au luat sfirșit la 
Moscova convorbirile purtate 
de Leonid Brejnev, Nikolai 
Podgornii și Alexei Kosighin 
cu delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii 
Arabe Unite condusă de Aii 
Sabri. vicepreședinte al 
R.A.U.

In comunicatul difuzat cu 
acest prilej pentru presă, a- 
nunță agenția TASS, se a- 
rată că, în cursul discuțiilor, 
„a fost continuat schimbul 
de păreri în problemele pri
vind dezvoltarea multilatera
lă a relațiilor dintre Uniunea 
Sovietică și Republica Arabă 
Unită".

cheziționarea de către poliție 
a automobilului său. Alte 
două persoane, bănuite de 
complicitate la răpirea, la 31 
iulie, a lui Gomide și a ex
pertului american Claude 
Fly, se află, de asemenea, 
sub anchetă.

namezi și să fie eliberați din 
închisoare.

Statele Unite, menționează în 
încheiere declarația, trebuie 
să înceteze agresiunea în Viet
namul de sud, să pună capăt 
tuturor acțiunilor militare îm
potriva Republicii Democrate 
Vietnam și să retragă necondi
ționat toate trupele lor și ale 
aliaților lor din Vietnamul de 
sud, recunoscînd poporului 
sud-yietnamez dreptul de a ho
tărî singur asupra destinelor 
sale.

Reh'Șiăîe din Ba'canâ 
în discuta SkupșEnei

Federale
BELGRAD 25 (Agerpres). 

— Comisiile de politică ex
ternă ale Vecci Popoarelor și 
Vecei Social-politice ale 
Skupștinei Federale au exa
minat. în cadrul unei ședin
țe comune, situația relațiilor 
din Balcani. In cuvînlul in
troductiv rostit cu acest pri
lej, A. Vratușa, locțiitor al 
secretarului de stat pentru 
afacerile externe, a subliniat 
importanța colaborării și a 
bunei vecinătăți dintre țările 
balcanice, rclevind că rela
țiile interstatale în această 
regiune exercită influență a- 
supra politicii europene In 
general.

In cadrul dezbaterilor s-a

MOSCOVA 25 (Agerpres).
— La 25 decembrie, în U- 

niunea Sovietică a fost lan
sat un nou satelit artificial 
al Pămîntului de tip ..Mol- 
nia-1", destinat asigurării

„MOLNIA-I”
exploatării sistemului „Orbi
ta" de legături telefonice și 
telegrafice la mari distanțe, 
precum și retransmiterii pro
gramelor centrale de televi
ziune în regiuni situate în 
Nordul îndepărtat, Siberia, 
Extremul Orient și Asia 
Centrală.

apropiat și alte măsuri privind 
naționalizarea comerțului exte
rior, a monopolurilor de .pro
ducție și de distribuție, aplica
rea reformei agrare. Desigur, a- 
cest proces nu se desfășoară pe 
un teren neted; dimpotrivă, el 
are dc înfruntat opoziția foste
lor cercuri dominante care de
țin și în prezent importante po
ziții în economie și sînt legate 
de interesele monopolurilor 
străine.

Evoluția politică din Chile 
constituie o confirmare fără c- 
chivoc a adevărului că .dezvol
tarea de sine stătătoare repre
zintă un obiectiv capabil să mo
bilizeze energiile și forțele popu
lare și că stă in putiiița acestor 
forțe să-și impună voința.

0 declarație a purtătorului de 
cuvlnt al delegației P. D. Vietnam 

la (onlerinta cvadripartită 
de la Paris

PARIS 25 (Agerpres). — 
Prin refuzul său de a stabili 
o dată certă pentru retragerea 
trupelor americane și ale alia- 
ților lor din Vietnamul de sud, 
Administrația S.U.A. a dezvă
luit intenția de a continua răz
boiul de agresiune și politica 
sa neocolonialistă în sud-cstul 
Asiei, a declarat Nguyen Than 
Le. purtătorul de cuvînt al dele
gației R. D. Vietnam la Con
ferința cvadripartită de la Pa
ris.

Referindu-se la pozițiile ex
primate recent de oficialitățile 
americane în problema vietna

R. P. POLONA : Castelul din Malbork una din cele mai puternice cetăți de apărare din 
Europa, constituie o mare atracție pentru turiști.

Iugoslave
scos în evidență că colabo
rarea independentă și con
structivă dintre țările balca
nice este un factor important 
de stabilitate și de dezvol
tare continuă a relațiilor dc 
bună vecinătate. Totodată, 
s-a stabilit că Iugosla
via este interesată. în 
cea mai mare măsură în c- 
voluția pozitivă a relațiilor 
dintre țările balcanice și pro
movarea colaborării bilate
rale și multilaterale, pe baza 
respectării independenței, su
veranității, integrității terito
riale și neamestecului în tre
burile interne.

Se vorA U IVI*  înrăutăți 
relațiile 

comerciale 
interocci- 
dentale ?

GENEVA 25 (Agerpres).
— Țările vest-europene mem
bre ale GATT au hotărît a- 
mînarea cu încă un an a 
aplicării acordurilor de re
duceri tarifare la importu
rile de produse chimice și 
de automobile din S.U.A. 
După cum se știe, a- 
ccste acorduri au fost a- 
doptate în anul 1967, în ur
ma unor îndelungate trata
tive comerciale desfășurate 
de țările occidentale în ca
drul rundei Kennedy. Esre 
pentru a treia oară cînd 
vest-europenii recurg la a- 
mînarea aplicării acestor a- 
corduri, ca măsură de repre
salii împotriva tergiversării 
de către Statele Unite a abo
lirii cunoscutului sistem ta
rifar „American Selling 
Price".

Observatorii politici a- 
precia/ă că această măsură 
este dc natură să înrăută
țească și mai mult actuate, e 
relații comerciale interocci- 
denlale. Ea intervine la scurt 
timp după ce Camera Repre
zentanților a Statelor Unite 
a adoptat legea protecționis- 
tă „Mills*.  

meză, Nguyen Than Le a subli
niat că poporul și guvernul nord- 
vietnamez. avertizează că orice 
act al Statelor Unite îndreptat 
împotriva integrității teritoria
le, a spațiului aerian sau ape
lor teritoriale ale R. D. Viet
nam va primi riposta cuveni
tă. Administrația americană, a 
adăugat el, va trebui să-și 
asume întreaga răspundere 
pentru orice act de război și 
orice alte acțiuni îndrepta'.e 
împotriva suveranității și secu
rității R. D. Vietnam.

In continuare, Nguyen Than 
Le a arătat că aplicînd politica

@ La Ambasada Tunisiei 
din Amman a avut loc joi sea
ra o întîlnire între Bahi Lad- 
gham, președintele Comitetului 
Superior arab însărcinat cu 
supravegherea încetării focului 
în Iordania, și premierul iorda
nian Wasfi Tall, în cadrul că
reia au fost examinate situația 
generală din țară și cauzele 
care au dus la ultimul incident 
iordaniano-palestinian din lo
calitatea Salt.

Q La Bangkok a fost sem
nat primul acord comercial 
dintre Tailanda și Uniunea So
vietică, informează agenția 
TASS. Documentul este menit 
să deschidă calea extinderii 
comerțului reciproc avantajos.

© Adunarea legislativă a 
insulelor japoneze Ryu-Kyu a 
votat în unanimitate o rezolu
tei în care se cere evacuarea 
Imediată a armelor 
stocate de 
în aceste insule. Rezoluția sub
liniază că populația Okinawei 
trăiește în pericol de mai 
mulți ani din cauza existenței 
acestor arme periculoase.

• Kiro Gligorov, membru 
al Biroului Executiv al Prezi
diului UCI, a primit delegația 
de activiști ai Partidului Co
munist Român, condusă de to
varășul Ion St. Ion, vicepreșe
dinte al Consiliului Economic, 
care, la 
Uniunii 
goslavia. face o vi? 
schimb de experiență îi 
tă țară.

chimice 
americană

invitația Prezidiului 
Comuniștilor din Iu- 
'— - vizită de

în accas-

® Comitetul Executiv al 
Partidului Congresul Național 
Indian, partidul primului mi
nistru Indira Gandhi, s-a pro
nunțat în favoarea unor ale
geri anticipate. Jagjivan Ram, 
președintele congresului, a de
clarat la o conferință de pre
să că șansele de succes pentru 
partidul 
dacă ar 
generale 
văzută.

său ar fi excelente, 
alegeri 

i pre-
fi organizate ; 
înainte de data

de
1970

închisoare 
generale

• Industria franceză 
automobile a realizat în 
o producție record, fabricînd 
în primele 11 luni aproximativ 
2,5 milioane unități.

• Eliberat din 
în cadrul amnistiei 
hotărite în urmă cu două zile 
de guvernul bolivian, tînărul 
publicist și scriitor francez 
Regis Debray a sosit joi seara

Evolufia cazului Bucher
RIO DE JANEIRO 25 (A- 

gerpres). — Autoritățile brazi
liene au anunțat că examinea
ză cu toată atenția ultimul me
saj primit din partea răpito
rilor ambasadorului elvețian 
Giovanni Bucher și se strădu
iesc să găsească o soluție în 
vederea obținerii cil mai ur
gente a eliberării acestuia. O 
scrisoare a celui răpit a fosl 
primită și de nunțiul papal la

de „vietnamizare*  a războiului, 
eu alte cuvinte continuarea 
a 'cesiunii în Vietnamul de 
sud și extinderea ei asupra în
tregii Peninsule indochineze, 
precum și repetînd actele de 
război contra R. D. Vietnam, 
Administrația S.U.A. nutrește 
iluzia unei victorii. Acesta este 
motivul pentru care guvernul 
american refuză să adopte o 
atitudine realistă pentru solu
ționarea pașnică a problemei 
vietnameze, acțiunile lui agre
sive punînd în pericol într-o 
măsură și mai mare desfășu
rarea lucrărilor Conferinței 
cvadripartite de la Paris.

importantă în
au terminat lucrările 

de-a 
.. . . în
de aproximativ 4 ki-

Atena s-a anunțat că. 
de la 1 ianuarie 1971,

vor 
sl.it. 

de 
ani unei firme engleze 
fost despăgubită de gu-

Asasinat
CIUDAD DE GUATEMA

LA 25 (Agerpres). — Liderul 
sindical guatemalez, Hainie 
Monje Denis, a fost*  asasinat 
de un grup de necunoscuți. 
informează agenția Prensa 
Latina. Noul asasinat politic 
este atribuit organizației de 
extremă dreapta cunoscută 
sub denumirea de „MANO". 
Autoritățile au deschis o an
chetă pentru depistarea asa
sinilor.

Surpriză !
SAIGON 25 (Agerpres). — 

In timp ce își pregătea po
zițiile defensive intr-o reg'U 
ne situată la 18 km de ora
șul sud-vietnamez Hue. pri 
nia brigadă a diviziei ame
ricane aeropurtate 101 a fost 
supusă unui tir neașteptat. 
Agen(ia Associated Press a 
informat că focul provenea 
de la o baterie de artilerie., 
americană.

„Semnale"
NEW YORK 25 (Agerpres). 

— înclinațiile instantanee 
ale scoarței terestre inlr o 
anumită regiune ar putea 
constitui „semnale*  ale pro
ducerii unor mișcări seismi
ce. Aceasta este conclu/ia 
unor studii efectuate de doi 
geologi americani asupra ■ u- 
tremurului din 11 iunie sem
nalat in California. Cu 29 
ore înaintea producerii seis
mului. in regiunea respectivă 
se semnalase o înclinație 
spre est a scoarței, care a 
dispărut însă imediat după 
cutremur. Dacă intr-adevăr 
exisiă o legătură intre încli
nația dintr-o anumită regi
une și producerea inevitabilă 
a cutremurului in acea regi
une, la un anumit interi al 
de timp, descoperirea celor 
doi geologi, Darrel Wood și 
Rex Allan, va permite lua
rea unor măsuri de preveni
re, reducînd astfel efectele 
dezastroasc ale cutremurelor.

Mafiotul Liggio 
a fost condamnat

ROMA 25 (Agerpres). — 
Una dintre căpeteniile Ma
fiei din Sicilia, Luciano Lig
gio, fugit din (ară, a fost 
condamnat in contumacie Ia 
închisoare pe viață. El a fost 
învinuit de asasinarea a doi 
dintre rivalii săi. Liggio a 
activat in Corleone, orășel 
care, in deceniul al cincilea, 
și-a dobindit tristul renume 
de a deține recordul mondial 
in materie de crime. In vara 
anului trecut, Liggio fusese 
achitat într-un proces simi
lar.

Traficanții 
au fost executați

TEHERAN 25 (Agerpres). 
— Joi dimineața în local'ta- 
tea Zandjan, din vestul Ira
nului, au fost executați trei 
traficanți de droguri. Ei fu
seseră condamnați la moarte 
de un tribunal militar.

Iarnă pe glob
Iarna a intrat in drepturi

le sale depline în diverse 
părți ale globului, și în mod 
deosebit în Europa. In regi
unea Alto-Adige, temperatu
ra a scăzut la minus 25 de 
grade Celsius, pe Vezuviu 
stratul de zăpadă este de 10 
centimetri, iar căile rutiere 
din Italia sînt acoperite de 
polei. In munți, numeroase 
trecători sînt blocate. Ninge 
la Milano, la Rimini, în Sar
dinia, în Munții Abruzzi, 
precum și în regiunea Ro
mei.

O situație similară se în
registrează în R. F. a Ger
maniei, unde termometrul a 
coborit mult sub zero gra
de. In Alpii Bavarezi, stratul 
de zăpadă se apropie de un 
metru.

In Canada, zăpada a căzut 
din abundență. Pe străzile 
orașului Montreal zeci de au
tomobile au fost abandona
te. La Quebec și Ontario, 
zăpada atinge un metru. Tra
ficul feroviar, aerian și ru
tier este perturbat.
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