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In frunte întotdeauna comuniștii.
La ora cind publicăm această fotografic silozul pentru stația de concasare de Ia 

I’isdu — Aninoasa (din clișeul de față m curs de finisare) a ajuns la destinație cu mult 
inainte de termenul stabilit. Harnicii muncitori ai T.C.M. M. printre care sudorii Marin 
Popescu locțiitorul secret arului de partid pe atelier. Ion Roncea - secretarul or 
ganizației U.T.C. la același atelier, comunistul Nicolae Pătruț și alții s-au angajat să 
trimită exploatării acest siloz înainte de termen. Și au reușit...

PLANUL REALIZAT LA COTE MAXIMALE

IN CONDIȚII DE EFICIENȚĂ RIDICATĂ!

La E.M. Paroșeni

frontalistii la înălțime!» ->

Consemnam ieri in coloa
nele ziarului că schimbarea 
benzii nr. 2 la E.M. Paroșeni 
a făcut ca fluxul de transport 
să fie apt să preia in tota
litate volumul de cărbune 
extras din abatajele celor 
două sectoare productive ale 
minei. Chiar in ziua imediat 
următoare punerii la punct 
a traficului subteran, s-au ob
ținut și primele roade, colec
tivul de muncă al sectorului 
II dovedindu-se „vioara in- 
lîi” în acest sens. Tov. ingi
ner Nicolae Ionașcu, ne-a 
pus la curent cu inimoasele 
realizări ale frontaliștilor de 
la 6 222. dotați cu complex 
de abataj, care au raportat 
după primele 8 schimburi ale 
anului un plus de extracție 
de 200 tone. Brigada condu

să de minerul Dumitru Zban- 
tu. se arată o formație de 
nădejde, la buna organizare 
a activității la front contri
buind din plin șefii de 
schimb Aurel Dan, Traian 
Miță, Gheorghe Chitic și loan 
Alexandru.

Raportindu-ne la același 
interval de timp se cuvine 
să evidențiem și aportul bri- 
găzU de la abatajul 6 236, 
condusă de Nicolae Brutu, 
care au cumulat deja un 
spor de 100 tone.

Sint fapte de bun augur 
pentru începutul anului 1973, 
care demonstrează hotărîrea 
unanimă a colectivului de 
aici de a-și realiza cu o rit
micitate neabătută sarcinile 
de plan și in cel de-al trei
lea an al cincinalului.

Primele confirmări

la un grăitor bilanț
Se cunoaște faptul că sectorul V al minei Lupeni a a- 

vut un finiș grăitor de an 1972. raportind cu mîndrie — 
intre cele dinții colective din Valea Jiului — îndeplinirea 
cu cinste inainte de termen a sarcinilor anuale de plan. 
Demarajul in 1973 atestă realitatea îmbucurătoare că mun
citorii. cadrele medii tehnice și inginerii de aici sint ho- 
tăriți să întărească, prin realizări și mai frumoase, bogatul 
bilanț obținut de ei in anul doi al cincinalului.

La sfirșitul zilei de 4 ianuarie a.c. a fost înscris în- 
tiiul spor de cărbune de 23 tone. Un aport decisiv s-a făcut 
simțit din partea frontaliștilor conduși de Vasile Rusu și 
Nicolae Gavra. care — cu elanul și dăruirea în muncă ști
ute — au adăugat în cartea de onoare a întrecerii plusurile 
de 100. respectiv, 60 tone după primele două zile ale nou
lui an.
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Cultură — artă
• La Casa de cultură din Petroșani — un an al 
eficienței efortului cultural-educativ
• Valoarea și vitalitatea artei plastice
• Avanpremieră teatrală „Inimă rece"
• Noutăți în edituri

secretarul de partid 
loan Cherecheș era in- 
gindurat. Obținuse re
zultatele sectorului IV 
din ziua precedentă. 
Nu erau prea străluci
te. Adică, mai precis, 
sub așteptări. Starea 
de nemulțumire nu 
dură mult. La sediu 
iși făcu apariția mine
rul Vasile Băluț. se
cretarul organizației 
de bază a sectorului.

— ...S-a rezolvat!
Au fost trasate pina 
la ultimul om sarcini 
concrete și precise. 
Am studiat. împreuna 
cu cadrele tehnice si
tuația. Chiar dacă falia 
se subțiază, am orga
nizat in așa fel trebu
rile, incit sectorul iși 
va face planul...

In birou își făcură 
anariția brigadierii

Francisc Kovacs, de la 
pregătiri, și frontalis- 
tul Eugen Voicu. 
mîndoi, intr-un 
ziseră :

— A mers! A 
bine...

Citeva clipe mai tir

Și a- 
glas

mers

Numai cu linia de front 

nu se realizează sarcinile

Comuniștii trebuie „sâ dea 
tonul" in îndeplinirea 
preliminarului zilnic

PROGRAMUL
Universității serale 

de marxlsm-leninism pentru zilele de 
8, 9 șl 10 ianuarie 1973

SECȚI.A ECONOMIE : Anul I (secția Lupeni). in /iua 
de luni. 8 ianuarie. '-a ora 17. Cursurile au loc la clubul 
din orașul Lupeni.

Anul I (secția Petroșani), in ziua de miercuri, iu ia
nuarie, la ora 17 : cursurile au loc la cabinetul municipal 
de partid.

Anul II. in ziua de luni. 8 ianuarie, ora 17. la cabine
tul de partid.
SECȚIA PRINCIPII ȘI METODE ALE Ml NCII DE PARTID 

Anul I. în ziua dc marii, 9 ianuarie, la ora 17. la ca
binetul de partid.

SECȚIA FILOZOFIE
Anul III. in ziua de marți. 9 ianuarie, ora 18. la Școa

la generală nr. 1. Petroșani.

I In sala de operație, nimic I 
I rtu a lăsat să se întrevadă I 
| ceva din neobișnuitul situa- I 
I țici. Totul a decurs normal 

însoțit de gesturi sigure, de |
I multă stăpinire de sine. Cu i 
• toate acestea, momentul | 
(conținea ceva deosebit., ce- .

va care i-ar fi. îndreptățit I 
Ipe alții, in împrejurări si- * 

utilare, la o emoție in plus. I I Faptul pe care l-am. in- I
titulat ..momentul 1 500" i 
s-a petrecut într-una din |

1500

Despre colectivul minei Dilja — o uni
tate economică cu reale posibilități de a- 
firmare, cu o dotare corespunzătoare și 
personal tehnico-ingineresc cu experien
ță — s-au făcut, nu de puține ori. apre
cieri care sugerează evidentul potențial 
de mobilizare al minerilor in îndeplini
rea exemplară, a sarcinilor de plan.

La obținerea unor asemenea rezultate 
— îndeplinirea ritmică a planului, la co
tele lui maximale — conduc nemijlocit 
măsurile judicioase luate cu sprijinul Cen
tralei cărbunelui, de eșalonare a planului 
Pe Juni, pe sectoare și formații de lucru, 
de așa manieră, incit fiecare loc de mun
că să Întrunească toate condițiile unei 
activități constante, pe măsura capacită
ților de producție existente. Cu toate a- 
cestea, o primă analiză asupra demara
jului in noul an, nu ne conduce la o con
cluzie satisfăcătoare. Cauza o aflăm în 
afara condițiilor care tin de asigurarea li
niei de front necesare, de asigurarea cu 
efective a formațiilor de lucru, sau a al
tor condiții „obiective", ci într-o condiție 
subiectivă, despre care s-a vorbit de multe 
ori ; starea disciplinară.

In prima zi de activitate din 1973 co
lectivul minei a Înregistrat o restanță de 
370 tone de cărbune, la un total de 18 
locuri de muncă productive. Este o con
statare care surprinde. mai ales dacă 
înaintea altor afirmații menționăm că de 
la schimburile de tăiere din abataje au 
lipsit peste 40 de oameni. Adevărat că 
unele brigăzi, chiar în condițiile lipsei 
de efectiv și-au îndeplinit preliminarul, 
lulnd un start bun. Intr-o asemenea si
tuație, pe un eventual panou al frunta
șilor pot fi înscrise brigăzile conduse de 
Vasile Sidorov. Ioan Bălăscău de la sectorul 
1, Mihai Cosma. de la sectorul III și alte
le. Dar, tot atlt de adevărat este și că

din partea altor brigăzi, cum sînt cele 
conduse de Petru Scredeanu, Gheorghe 
Opreanu, Iosif Tereni de la sectorul II. 
Nicolae Aionesei de la sectorul I 
care altădată au confirmat un 
sporit se așteaptă să-și înceapă 
tea în noul an, cu realizări mai 
țiale.

— In prezent dispunem de 
front, avem o dotare corespunzătoare și 
efectiv scriptic complet, ne confirmă ing. 
Ioan Sabău, directorul minei. Cauza a- 
cestui demaraj slab se datorește absențe
lor nemotivate, indisciplinei, nemobiliză- 
rii tuturor oamenilor la o muncă ritmică 
la folosirea din. plin a celor 6 orc de 
muncă.

In completarea celor relatate de 
torul minei adaugăm drept cauză, o anu
mită delăsare din partea factorilor edu
caționali, cu o mare putere de înrîurire' 
asupra colectivului, care lasă lucrurile să 
se desfășoare mai mult sau mai puțin în 
voia soartei.

Ne aflam, în data de 4 ianuarie
14, în sala de apel a minei. Am 
că ne vom putea face aici, o idee 

. începutul noului an, cu sprijinul 
plelor forme ale agitației vizuale, 
care doream să ne informăm despre re
zultatele primei zile și a celor obținute 
în schimbul de tăiere din a doua zi a a- 
nului. Dar graficele întrecerii pe sectoare 
își mai trăiau încă „veacul" in anul 1972. 
Gazeta satirică, de asemenea, era restan
tă fată de evenimentele zilei cu mai bine 
de două luni, oferind ea însăși un subiect 
pentru o satiră ascuțită. In această situa- Comunistul Eugen Moldo van, locțiitorul secretarului 

organizației de partid din secția prelucrări mecanice al 
F.S.H. Vulcan face cinste fabricii ca făcînd parte dintre 
strungarii de nădejde ai acesteia.

Foto : Ion I EONARD

zilele sfirșitului dc an 1972. 
in secția chirurgie a Spita
lului din Petroșani, unde a 
fost efectuată cea de-a 
1 500-a operație — cifră re
cord in activitatea secției. 
După aproape două ore de 
încordare maximă, și după 
tot at it a timp de muncă, 
executată la acea cotă de 
tensiune care se înregistrea
ză întotdeauna cind de aten
ția, priceperea 
medicului atîrnă ». 
menești, operația 
sfirșit cu bine. Un 
dent a jost redat 
societății

Aparent un 
ceia cu totul 
mun totuși să 
mentul. pentru a 
sirguința oamenilor in ha
late albe care veghează fă
ră întrerupere la căpătiiul 
nostru. Oricum, pentru un 
colectiv restrins o mie cinci 
sute de intervenții chirur
gicale. intr-un singur an. 
înseamnă o muncă căreia 
cu greu ii găsim un echi
valent. înseamnă — după 
o simplă împărțire o tim
pului — o intervenție la 
fiecare șase ore. fie noapte, 
fie zi. Adăugind pregătiri
le preoperatorii și activita
tea postoperatorie, toată a- 
ceastă muncă înseamnă un 
flux desfășurat aproape fă
ră întrerupere, asupra că
ruia colectivul secției și-a

Ion MUSTAȚA

(Continuare în pag.

Tabără de instruire
Cabana Rusu găzduiește in 

prezent o tabără de instruire 
la care participă toți profeso
rii, comandanții de instruire 
pentru apărarea patriei a pio
nierilor din țară.

Tabăra a fost organizată din

inițiativa Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor.

De-a lungul unei săptămîni 
cit va dura tabăra, parlicipan- 
ții vor primi îndrumările nece
sare activității der instruire 
pentru apărarea patriei în 
rîndurile pionierilor.

fost cei mai buni din
tre cei mai buni 
anul ce-a trecut, 
să continue ritmul 
in acest an. Am aflat 
cine sint și în ce îm
prejurare au fost de
clarați cei mai buni.

in 
(in

Și

cu urările din „Plugu- 
șorul" lor. Tot atunci 
s-a anunțat ..clasamen
tul" minerilor cu cele 
mai bune realizări în 
decursul anului 1972. 
Am aflat că cea mai 
bună brigadă de la a-

Secretul muncii însuflețite
ne

ziu apăru Arpad Ka
dar. brigadierul de la 
deschideri :

— Anul ăsta am in- 
ceput-o bine, nu
facem probleme... con
tinuă Kadar. Eu sint 
și-n schimbul doi...

Intr-un tirziu 
reușit să fim... „j 
in temă" : oamenii 
bază ai minei

In ultima zi a anu
lui ’72, din inițiativa 
comitetului de partid, 
s-a organizat tradițio
nala ini Unire de sfirșit 
de an unde s-aw tre
cut in revistă realiză
rile anului și s-au tra
sat sarcini pentru no
ul an. Nu au lipsit pi- 

Școala
nr. 1 Petrila

bataj cameră e cea 
condusă de brigadie
rul Vasile Avarvarei 
(104,2 la sută și o a- 
vansare medie lunară 
de 156 m.l.), de la pre
gătiri a brigadierului 
Francisc Kovacs (128.8 
la sută, avansare me
die 76 m.l.), de la des
chideri
Arpad

sută, o avansare medic 
de 82 ml.), de la fron
tal a brigadierului E- 
ugen Voicu (102,2 la 
sută, avansare medie 
■11 m.l.).
notat pe 
maistru 
schimbul 
fost obținute cele mai 
bune rezultate: mais
trul miner principal. 
Mircea Lehaci de la 
sectorul IV, precum 
și pe Cornel Mihăilă. 
șeful echipei dc elec
tricieni care a înregis
trat cele mai frumoa
se rezultate atit pri
vind întreținerea in
stalațiilor electrice cit 
și recordul in inovații 
de automatizare...

Explicabilă această 
animație! E lesne 
de-nțeles că acest ..cla
sament" se 
ținut. Aici 
secretul...

Ne-am 
cel mai 

miner 
căruia

a brigadierului 
Kadar (110

onierii de la 
generalăcare

Vasile Avarvarei Arpad Kadar LehaciFrancisc Kovacs Cornel Mihăilă Eugen Voicu

(Continuare in pag. 3-a)

V.

petrecut 
din ro

s-a
ieșit
marcăm mo

il ustr a

și dăruirea 
vieți o- 

a luat 
i nou pa- 
’ familiei.

linie de

și altele, 
potențial 
actîvita- 
substan-

la or& 
socotit 
despre 
multi-

prin

M. IONESCL

De data aceasta ne-am plasat tema rubricii noastre in 
punctul de intersecție a două sectoare de activitate din mu
nicipiu — panificația și comerțul alimentar — de care de
pinde in cea mai mare măsură ca piinea pe care o cerem zil
nic din belșug să fie proaspătă. de calitate. Am fost determinați 
să alegem acest domeniu, ca țintă a raidului nostru, din moti
ve lesne de ințeles. Cu prilejul recentelor sărbători de iar
nă. in aceste zile de început de an. la confluența color do
ua sectoare de activitate — adică 
populație — au existat dereglări, 
veche in rafturi. „uneori goluri in

în desfacerea piinii către 
unele deficiențe pline 
aprovizionarea centrelor

Din partea fabricii 
totul e pus la punct...

care am a-La întrebarea pe 
dresat-o directorului Întreprin
derii dc- morărit și panificație 
Petroșani, tov. Constantin Gu- 
ran. in legătură cu măsurile 
luate și cum se acționează in 
scopul asigurării calității co
respunzătoare a piinii pentru 
consumul populației, interlo
cutorul ne-a răspuns :

- In urma vizitei de lucru 
in Valea Jiului a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din toam
na anului trecut, aru fost aju
tați substanțial de către fo
rurile competente să ne pu
nem la punct, atit in sensul 
îmbunătățirii dotării tehnolo
gice cu mașini, agregate și 
■‘Paratura de măsură si con-

In
Bucu-

trol, cil și organizatoric, 
fabrică au venit do L " 
rești, specialiști care ne-au a- 
rătat pe viu, la locul de fabri
cație a piinii, modalitățile de 
ridicare a calității produsului.

— Citeva din măsurii»* lua
te 7

— Am pornii cu ideea îm
bunătățirii de la materia pri
mă — grîul. Contractele dc 
griu le-am farul pentru anul 
acesta cu centre din zone dc 
cîmpie, cu soiuri de calitate 
superioara. La moara din Lu
peni, faina sta suficient la ma
turizare. S-a îmbunătățit dia
grama de funcțiune a morii,

(Continuare in pag. a 3-a)
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de piinc in unele orc ale zilei, prezența incompletă a sorti
mentelor obligatorii de produse de panificație ș.a.m.d. Des
pre acestea, despre natura cauzelor care le generează și 
despre care ni s-a scris din prima zi de lucru a anului — 
lăsăm in cele ce urmează să-și spună cuvintul faptele, rea
litățile intilnite ieri după-amiază de redactorii noștri pe 
rețeaua comercială de desfacere a piinii din Valea Jiului.

Dar. pentru început, două păreri — cele mai autorizate 
in materie — a căror confirmare o lăsăm în seama cititori
lor și a faptelor.

Pune exigența comerțului 
punctul pe „i"?

— In ceea ce ne privește, 
nc-a preocupat mai ales întă
rirea exigenței la recepțiana- 
rea calitativi" “ “ “ 
de fabrica, ne-a 
varășul Ca/imir 
directorul O.C.L.
In acest scop am angajat re-

< epționeri competent care a-
< opera, atit la Petroșani cil 
și la Lupeni unde funcțio
nează principalele secții ale 
fabricii întregul proces de 
recepționarc, iar gestionarii 
tac a doua recepție calitativă 
la magazine. Totodată. între- 
qul personal a fost rcinslruil. 
Cu toate acestea...

— Să stabilim iutii dacă fl
oosie. măsuri au condus cu a-

a piinii livrate 
declarat to- 
Davidovici, 
\linientara.

devărat la sporirea exigentei 
m receptionarea piinii iar, in 
final, la îmbunătățirea calită
ții acesteia ?

— Adevărul e că iu urma 
masurilor luate atit in fabrica 
cit și la noi, calitatea piinii s-a 
îmbunătățit... Totuși, in unele 
zile apar loturi necorespunză- 
loaro din cauza nerespeclăriî 
procesului tehnologi»- de fa
bricație. Chiar daca e coaptă, 
piinea nu e întotdeauna sufi
cient de poroasă, cu aspectul 
și mirosul acela - știți dum
neavoastră al unei plini pn 
care o mănînci cu plăcere. 
Fabrica invocă felurite inoti-

(Continuare in pag. a 3-a)
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La Casa de cultura din Petroșani

Un an al eficienței 
efortului culfural-educafiv

Sfirșitul unui an de activi
tate oencreaiâ in fiecare uni
tate economică un complc 
p:;:. tic cnnliiă tn utmo că
ruia i-t _;.'.vC-ate realizările ș» 
denci'-n ic, ioctoni care au ta
verne 'au împiedicat munca, 
modu* cum s-a răspuns sarcini
lor, dacă posibilitățile reolo 

au fost valorificate pe 
n astfel de bilanț este 

- marece arată cu clo- 
ile de imbunătăiire a 
O c?‘tal de atitudine 

t. ures critică trebui? 
i loc m toate instrtuții- 
ihurâ din Valea Jiului, 

ci tură si cluburile 
■‘.rară. »n modalități 

o activitate intensă 
•' educației, al schim

bări; ccn'ti:n*ei omului in ritm 
cu toate tro- tarm rile societății 
noastre țocicliste. In anul 1972 
s-o produs o restatetarare pu
ternică in cr-Hiataa cultural- 
educatîvâ din Valea Jiului ca 
urmare c documentelor de 
partid din toamna anului 1971, 
s-au conturai căile și mijloa
ce'-^ prin care să se asigure o 
eficientă a muncii.

In ansamblul instituțiilor cul
turale cin Valea Jiului, un icc 

S importanță revine 
Corei de cultură Petroșani. De 
aici ou pornit multe inițiative 
valcriase, s-ou format colective 
care au cules multe succese 
de-a lungul timpului. Ce a în
semnat anul 1972 pentru activi
tatea cv.Hunsl-ed’jcativă si cr- 
1 • că de amatori o Casei de 
cultură ♦

- Un en aduce multe lu
cruri nci in munca noastră — 
mărturisea tovarășul Vosile 
Ct’ircu!esr’i, activist al Consiliu
lui municipal cl sindicatelor 
Petroșani, dar se castrează le
gă tc o -cnică cu tat ce s-a 
rediiot por’rtiv mai incinte. 
Cred că am reușit să rte apro
piem mei bine de oameni și 
le-am oferit posibilități mai 
multe de a vedea ceva frumos, 
de a învăța ceva util. Ciclul te
matic „Arta și viața" cred câ 
ilustrează foarte exact această 
idee, împreună cu o inițiativă 
a noastră, denumită „zilele in- 
treprinceii". Progrese sensibile 
au fes. obținute in activitatea 
polrtico-educativă, in cele des
tinate tinerilor, astfel că, acum,

Inventar... cu
Zadarnic am așteptat la ușa 

bibliotecii din Lonea. doar- 
doar se va deschide. Nici gind. 
Și nici un semn că înăuntru 
ar exista.,, viața omenească.

— E in inventar, nene.
— Da ? ? ? mi-am rostit 

prompt subitul respect față de 
acest cuvint — cheie. Și tu 
de unde ai luat cărțile astea ?

— Le-am împrumutat de 
vreo trei luni și de atunci le 
tot citesc. Vis în fiecare zi 
>d văd dacă s-a isprăvit trea
ba. apoi merg acasă și iar le

Valoarea și vitalitatea
Expoziția artiștilor plastici 

din județul Hunedoara, des
chisa la Casa de cultură din 
Petroșani, oferă vizitatorului 
o imagine aproape completă 
isupra orientărilor stilistice, 
a temelor dc inspirație și 
evoluția mijloacelor de ex
primare în activitatea plas- 
ticienilor. cu prezență mai 
vie în viata culturală a Văii 
Jiului. Se poate constata, in 
primul rînd, creați.! tecundă 
a nu mbrilor filialei U.A.P. 
din Petroșani — «'are impri

losii Matyaș — Concert de orga (xilograxliră)

--------------------------------------—- ---- —---------- ----------------------- X

Casa de cultură, datorită unoi 
sondaje de opinie efectuate, 

-a divei -beat considerabil sfe
ra de octivitați.

Examinind sfera de acti- 
- itate a Casei de cultură se 
detașează in mod pregnant, 
Jouă domenii : cultural-educo- 
tiv și arta amatorilor. In 
ce privește munca de edu
cație, in anul trecut au fosl 
organizate mai multe acțiuni 
cu conținut bogat și in forme 
organizatorice mai suple, cu ca
racter moi atiactir și stimulind 
participarea activă o omului. 
Si e firesc să fie așa pentru că 
organizatorii au cercetat cu 
mai multă hotărire sfera de 
interese a locuitorilor, au asi
milat in munca lor instrumente 
de lucru cu caracter științific 
(texte, sondaje, anchete). Para
lel cu această principală muncă 
de educare, există o prodigi
oasă activitate culturol-arlistică. 
Si ea o fost prezentă in multe 
manifestări cu caracter local 
sau județean. In anul trecut, 
ca să amintim citeva, Casa de 
cultură din Petroșani a fost 
organizatoarea a două eveni
mente culturale în viața muni
cipiului : festivalul de muzică 
ușoara „Cintecul adincului" și 
cel de folclor „Flori alese de pe 
Jiu”, ambele cu valoare de ne
tăgăduit in ce privește evoluția 
artiștilor amatori de aici și cu 
largi trimiteri către o muncă vie 
de educație culturală.

Manifestarea culturală edu
cativă și artistică de mare inte
res și deosebit de utilă a fost 
participarea largă la concursul 
județean „Buchete hur.edorene" 
care a făcui cunoscute rezer
vele existente in Valea Jiului. 
Este o deficientă faptul că toate 
aceste tarte culturale nu sint 
antrenate sistematic pentru a 
participa la viața culturală a 
municipiului și pentru a tace 
progese interpretative, să-și îm
bunătățească mijloacele de ex
primare artistică. Casa de cul
tură are o valoroasă experien
ță a brigăzii artistice de agi
tație, a formației^ de teatru 
(care unește un grup de actori 
amatori deosebit de înzestrați) 
in activitatea cinedubului și a 
orchestrei simfonice, in diferite 
alte cercuri, in formațiile de 
muzică populară și ușoară.

citesc din scoarță-a scoarță. 
Altele n-am de unde să iau, 
că eu sint de aici, din Lonea.

Și uite-așa cei răspunzători 
de biblioteca clubului din Lo
nea și-au pus pe drumuri citi
torii mari și mici. Inventaria
ză. Probabil că socotesc fieca
re pagină-n parte, de-aia se 
face de două luni!!

— E vacanță, încă. Prilej de 
lecturi. Elevii dau fuga la Pe- 
irila. Dar n-au noroc — e cod- 
rediu pentru bibliotecară. A- 
tunci, hai la Petroșani. Iar îi 

mă și calitatea deosebită a 
expoziției —, artiști mai 
vîrstnici sau mai tineri care, 
trăind ani de zile în mijlo- 
< ul minerilor, le cunosc mun
ca, viata și psihologia, ii ex
primă în tablouri de o re- 
liarcabilă forță plastică.

Pentru losil Tellmann, a- 
'iul 1972 însemnează o peri
ndă de căutări fructuoase 
n exprimare. „Meșterul Ma- 

nole*", „In abataj" și „R«>pu- 
blică scumpă" sînt lucrări 
noi caTe echivalează cu o

Dai deși există, aceste posi
bilități nu sint antrenate in 
mod suficient intr-o aclivitatc 
sistematică, de perspectivă per- 
mițindu-se să se ințelc-agă o 
concepție de efort ciclic. Un 
exemplu negativ in acest sens 
il oferă corul Casei de cultu
ră din Petroșani, cu prezență 
meteorică, mai mult inexistent 
și cu caracter festivist. Orice 
s-ar spune, este o gravă lipsă 
organizatorică ce trebuie elimi
nată incă de la începutul a- 
cestui an. Inconstantă este și 
orchestra simfonică ce promi
tea să-și formeze un fel de 
stagiune, manifestări periodice 
(binevenite și pentru omogeni
zarea ei și îmbogățirea reper
toriului). lată doar citeva la
turi deficitare in activitatea Ca
sei de cultură, a căror influ
entă se resimte intr-un nesusți
nut efort de educație a omu
lui.

- Activitatea cultural-educa- 
tivă trebuie să pornească de 
jos, de la întreprindere, de la 
nivelul grupei sindicale - ne 
spunea tov. Vasile Chirculescu. 
Ceea ce s-a făcut in acest 
sens, in ultimele luni, la Uzina 
de utilaj minier este pilduitor. 
In această privință ne vom o- 
rienta împreună cu responsa
bilii culturali ai comitetelor și 
grupelor sindicale, Casa de cul
tură incercind să fie în con
tinuare un centru metodic al 
activității cultural-artistice din 
Valea Jiului.

Analtind activitatea Casei 
de cultură desfășurată de-a 
lungul unui an se desprind nu
meroase părți pozitive dar și 
deficiențe izvorite din oscila
ția interesului pentru un do
meniu sau altul. O radiogra
mă minuțioasă este necesară 
pentru ca activitatea cultural- 
educativă și artistică de ama
tori să nu mai cunoască ine
galități valorice și pentru a 
răspunde, in totalitate, de la 
prima pină la ultima acțiune, 
amplului program educativ-i- 
deologic aciuai. Anul 1973 este 
un an al eficienței nu numai 
in activitatea social-economică, 
ci și in cea cultural-artisticâ, de 
modelare a omului societății 
socialiste.

T. SPĂTAKU

lunile
paște ghinionul: conform in
strucțiunilor nu pat fi luați in 
evidenta bibliotecii de aici. 
Ce ți-e și cu oamenii ăștia ca
re pun lumea cititorilor, atît 
de pașnici, pe drumuri 1 ! ,.In
ventar, inventar dar noi de 
unde împrumutăm cărțile tre
buincioase?" — ne întreabă ei. 
O adresăm și noi întrebarea 
celor responsabili de intermi
nabilul inventar al cărților din 
Lonea. Poate se întrezărește 
vreo speranță...

nouă elapă a activității, în 
care tema centrală e munca 
omului in anii noștri. Este 
sentimentul dominant al < om- 
pozițiilor alegorice „Republi
că scumpă" și „Meșterul Ma- 
nole”, dar și al „Verticalelor" 
și „In abataj" in cafe picto
rul rămine fidel atașamentu
lui său pentru minerii Lupe- 
niului. Sint lucrări luminoa
se și optimiste, adevărate 
poeme; plastice vibrante.

Efluvii lirice, de medita
ție șj contemplare, de viață

Avanpremiera teatrală 

„INIMĂ RECE"
Dramaturgia inspirata din lumea basmu

lui a intteținut nostalgia multor spectatori 
care, nu rare ori, ne-ou, reprobat câ ocolim 
un gen gustat de mic și mare. Fiindcă nu 
dorim altceva deed relații cordiale cu publi
cul, ne-am plecat urechea la repetatele su
gestii și iată că noul afiș al Teatrului „Valea 
Jiului" populorizeazu premiera „Inimă rece" 
- dramatizare do Eduard Covali dupâ Wil
helm Hauff ...Circiuma ,,La inima de aur", 
pitită intre brazii seculari din Pădurea Nea
gră, găzduiește în fiecore seară distracții 
felurite. Aici joacă zaruri cu trufașă nepă
sare cei cărora le prisosește banul, in timp 
ce Peter Munk, cărbunarul, iși plimbă abă
tut căruciorul cu mangal, oferindu-și marfa. 
Ocolit de toți, cărbunarul începe să rivneas- 
că la bogăție, la faimă.

Cei ce coută tîlcurile întimplărilor, vor pu
tea desprinde desigur din povestea avataru
rilor lui Peter Munk prețioasa idee că omul 
nu-și poate găsi fericirea decit in el însuși, 
in sotisfocțiile pe care I le oferă o muncă 
cinstită.

Reprezentant al romantismului german, 
autorul basmului „Inimă rece", Wilhelm 
Hauff (1802—1827), a devenit popular moi 
ales prin basmele sale de o nesecată fan
tezie, inspirate din folclorul german. Drama
tizarea lui E. Covali are meritul de a lega 
ăatele basmului intr-o acțiune dramatică 
captivantă, axată pe confruntarea permanen
tă dintre bine și rău, evocind imagini sta
tornicite, ca cea a piticului înțelept sau a 
uriașului tenebros.

Versiunea scenică a piesei la teatrul pe- 
troșânean poortă semnătura regizorală o lui l ____________ _____

Marcel Șoma. Decorul și costumele sint re- 
clizai? du noul scenograf al teatrului, Virgil 
Popa, proospâl absolvent al Institutului de 
arte plastice ,.N. Grigorescu" din București. 
Fiindcă spectacolul este agrementat cu mu
zică și dansuri, se cuvine sâ amintim și co
laboratorii . Romeo Chelaru, de Io Radio- 
televiziunea română (ilustrația muzicală), 
Alexandru Joles (compoziții muzicale voca
le) și Titus Burducea (coiegrafia).

Cerințele distribuției înmănunchează o 
bună parte din colerg-'ul actoricesc.. In ror 
Iul principal : Mihai Clita.

Nume noi pe afiș atrag luarco aminte : 
Eugenia Fapaiani si Alexandru Anghelescu 
- actori cu un notabil polmores profesional, 
olături de „veteranii" scenei locale : Ste
fania Donca, llie Ștefan, Florin Plaur, Pa- 
ul’Ra Codroonu, Mircea Pinișoară, Mircea 
Zobclcn, Alexandru Codreanu, Alexandru 
Zecu, Corvin Alcxe, Vosile Duțu și incă 
mulți alții.

Evident, spectacolul se adresează contin
gentelor tinere de spectatori dar, cum orice 
calcule „discriminatorii" sint excluse din re
lațiile noastre cu publicul, nimic abscons in 
odaosul ce l-om dori pe afiș ou acces la 
spectacol și... persoanele trecute de 18 ani. 
Căci nimic nu-i mai tulburător decit reîntoar
cerea la universul familiar al primelor lec
turi de care nu ne-om înstrăinat de fapt 
niciodată ! E un prilej minunat de a face să 
vibreze din nou acel colțișor din inimă, unde am 
îngrămădit neștiutele candori ole copilăriei...

Zenobîa IIIEȘ
Teatrul de stal „Valea Jiului" Petroșani

Lumea contemporană, așa cum o văd «ei mm. transpu
să cu multa sensibilitate prin intermediul guașei, acuare
lei sau tempera, constituie o atracție atît pentru ochiul 
matur cit și pentru un ochi mai puțin versat. In holul Școlii 
generale nr. 1 din Petroșani, expoziția organizată sub în
grijirea profesoarei de desen Rodica Goncea, oferă vizi
tatorului un prilej de destindere sufletească și admirație 
pentru micile talente...

In clișeul nostru, un colț cu exponatele micilor artiști 
plastici

„SPRE ZIUA" este titlul u- 
nui volum de proză al scrii
torului IRIMIE STRÂUȚ, cu- 
prinzind schițe și povestiri 
evocative din viața, munca 
și lupta minerilor din Valea 
JiuIuL Născut in 1 upeni, au
torul a cunoscut din relată
rile minerilor, frămîntărîle 
vechii așezări carbonifere, a- 
cele iile de istorie vie, scri
se cu viața atîtor eroi ano
nimi al clasei muncitoare. ,Jn 
multe din portretele reînvia
te in aceste pagini, spune au

recunoaște 
Văii Jiu-

torul, se vor 
nmlți oameni ai 
lui...**

Volumul este unitar prin 
nota evocativă, prin locul și 
timpul istoric care-i iac sub
stanța. Amintirea localității 
de vechi tradiții revoluționa
re l-a urmărit pe Irimie Stră- 
uț, care a cercetat documen
te, articole și reportaje din 
presa timpului, sprijinindu-și 
astie! inspirația pe o bogâtă 
literatură istorică. „Spre zi
uă*1 este un simbol plin de 
luminozitate exprimind con
știința minerilor revoluțio
nari că luptînd pentru ade
văr, dreptate și libertate îșâ 
făuresc un timp istoric al lor, 
societatea dc azi. Poate cel 
mai remarcabil mijloc de ex
primare artistică este vfzua- 
litatea, capacitatea de a e- 
voca într-un mod vîu, drama
tic, captivant secvențe par
că dintr-un litra.

arh? s
lăuntrica intensă sjnt tablo
urile lui losif Matyaș, pic
turi de mare forță «‘moțio
nala. Un cromatism subtil 
cu tonurile reci ale albastru- 
lui, care echivalează cu o 
dominare severă a emoțiilor 
— creea7.ă armonii și contras
te de atmosfera in ..Flori al
bastre*1 sau „Viața între prie
teni**. „Oțclarii Hunedoarei" 
relevează un limbaj perso
nal .sl<ipînit șj exprimat, «u- 
noscul din picturile ultimi
lor ani iu care supradimensi
onarea formelor creează o at
mosferă de vis. Capacitated 
de gindire și sinteză plasti
că a lui losif Matyaș ne a- 
rată un artist ce exprimă 
concentrat o știință a profe
siei și un talent dîijlre cele 
mai viguroase, prezente, de 
aceasta dată, și în gravură 
(„Odihna", ..Cinlec de orgă”).

Pictura lui Victor Sz\l- 
ves/ter praiectoa/ă o viziu
ne personală in receptarea 
specificului Văii Jiului 
mineritul. ..Oamenii Văii sub
terane", ..Subteran11 sini ta
blouri in «are domină atmos- 
I«*ra tensionată, susținută și 
de o paleta crom fiică cu to
nuri Mjbre.

O notă distinctă in expo-
zițiv est<[• nrtu'.d de tina-
rul Ion ( .irjoi, picior <■ir«'-șj
crn/urea/ a ru sevt■ritdle sen-
limontele,, înclinai spre m<-
ditați-j gravă. L. Flori de
fier", „Autoporlret”J și mai
ales „Setîljjjjcnl pairin' cu
O ‘ OjOJ'iI ică iniei:Iții și < u
ronlru J«? pulernîr <- il orală
intr-o fa/ă superio ară di? <■•;-
primare, lorminciu-și u«i stil
propriu, i u proris<r- trimiteri
către eleimcr.le ah- port
tic ii bi/aiitin«'.

Aceste picturi d oajiiidi ex -

Prin paginile volumului 
„Spre ziuă*1, Irimie Slrăuț re
învie un trecut eroic, care 
este prezent in memoria lo
cuitorilor de aici. Este o car
te cu reale calități literare 
și educative, o carte care in
vită la o gravă meditație.

..VALEA BUCURIEI'1 este 
o altă apariție editorială da
torată tot iui IRIMIE STRA- 
UȚ, dar adjesîndu-se unei a- 
Kumite categorii de cititori : 
copiii. Apărută în colecția 
ABC a editurii ..ion Crean

Joarte 
Jiului.

cărți 
Slrăuț

al mai multor 
copii, Irimie

a se adresa cititori-

gă11. colecție enciclopedică, 
informativ-educativă adecva
tă virstet ..Valea Bucuriei" 
este o succintă și 
plasîlcă istorie a Văii 
Autor 
pentru 
are o paletă literară bogată 
pentru 
lor săi. „Un basm povestește 
ca odinioară pe aceste locuri 
hălădulzu uriașii, care și-au 
înălțat aici o cetate...** și din 
această proiectare în zona 
mirifică a fabulosului, scrii
torul coboară pe nesimțite 

o istorie a
ncrilor. ..Viața nouă, liberă 
și îmbelșugată a minerilor a 
schimbat înfățișarea regiunii 
incit azi, pe drept cuvînl. o 
putem denumi „Valea Bucu
riei". Cărticica este un deli
cat omagiu adus muncii în
suflețite a locuitorilor din 
Valea Jiului.

’ c i l î 1
poziția. Elena Bianu (..Peisaj 
industrial*1, „Compoziții'") op
tează pentru metafora plasti
ca, cu semnificație multiplă. 
La fel Ecalerina Szylvcs/ter 
«arc expune doar grafică 
(„Flori", ..Vis”, ..In parc"). 
Influnțat de elemente folclo
rice este M. Bîlcă (Deva) in 
..Omule, pomule" — ilustra
re plastică a unui obicei mai 
vechi al poporului, și „Re
colta", dar cu o paletă colo
rist ică prea risipitoare. Un 
peisagîst cu vădite înclinații 
roniantlce este Tiron Budin 
(„Toamna nebună”, „Colina 
verde"). Nita Lucia. Maria C. 
Tomcsf u, AXente Bozeșan, A- 
drian Mateescu și losif Xaqy 
reprezintă lot atltea modali
tăți de exprimare, in pictură 
sau grafică, a unor opțiuni 
și tehnici plastice, în căuta
rea originalității.

Expoziția de arta plastică 
«le la Casa de cultură din 
Petroșani, organizată in c in- 
slpa aniversării unui steri do 
veac de Ja proclamarea Repu
blicii, este o succinta și di
namică expunere a celor mai 
reprezentative lucrări din ju
deț. Acest sfert de veac a în
semnat pentru Valea Jiului 
nu numai o impetuoasă dez
voltare social-economică. ci 
si uni cultur.jl-arlistică. In- 
'.și iilijia Uniunii artiștilor 
plasti< i din Petroșani este 
u.n pun< I al m e«i(ei creșteri 
spirituale. Artiștii sint atonii 
la .emnificațiile multiple alo 
e\i .tențx'l oameni, peisa
je? industriale noi, o viață no
uă la • ojnplexil-rtea reali* 
tații si posibilităților de a 
o transforma. Expoziția f. «• 
evidenta valoarea și vitali
tatea artei plastice din VaL a 
Jiului, din județul nostru.

T o r a !
In limba japoneză „tora'* 

insemnează ,ligruu iar in con
textul unui cod -utilizat. de. 
statul major japonez este si
nonim cu „victorie11. Film al 
studiourilor americane, căruia 
l-a fost atribuit premiul „Os
car" 1970 pentru cele mai bu
ne efecte vizuale, „Tora / To- 
ra! Tora !u este un document 
obiectiv, de o intensitate dra
matică rar egalată, o specta
culoasă reconstituire a atacu
lui asupra bazei militare ame
ricane de la Pearl Harbour, 
din 7 decembrie 1941, moment 
care marchează începutul ce
lui de-al doilea război mon
dial in Oceanul Pacific.

Chiar rezumat acțiunea 
filmului este cunoscută din is
torie. După semnarea acordu
lui de alianță intre Japonia 
și Germania hitleristă, State
le Unite întrevăd posibilitatea 
urnii atac al japonezilor in 
Pacific, dar, dorind să evite 
acțiunile agresive, duc trata
tive diplomatice in vederea a- 
mînării conflictului. Japonia 
îl însărcinează pe amiralul

Foto: Al. R1EGELHAUPTMicrobiștii

In. ultima parte a anului 
ce a trecut, Editura „Emi- 
nescu“ a tipărit o serie de 
volume aparținînd literaturii 
române contemporane. Intre 
acestea -se remarcă culegerea 
„Azi in România — carte ra
diofonică de reportaj”, pur- 
tînd semnătura unor presti
gioși scriitori : M. Sndoveanu, 
T. Arghezi, G. Călineseu, M. 
Beniuc. G. Bogza, Z. Staneu. 
M. Preda, E. Barbu și alții, 
Un eseu semnat dc M. Beniuc 
despre „Poezia militantă", cu
legerea de reportaje a lui 
Eugen Barbu ..Cu o torță a- 
lergînd in fața nopții", pre
cum și volumele dc versuri 
eu tematică patriotică „Patria 
si oamenii ei” de Demos lene 
Botez. «Violoncel solar” de 
Camil Baltazar și „Un om 
în Agora" dc Dumitru Po
pescu.

La Editura „1. Creangă" au 
apărut volumul dc v-rsuri al 
lui Gh, D. Vasile «Rapsodie 
pentru Republică", iar în co
li ji i „Biblioteca contempo- 
ranâ” — culegerea de repor
taje. iu limba germană ..Pod 
P'-'o timpuri”.

Noi volume de literatură 
bei i: i- i - - versuri și proză 
• l:n )ihr«tur,i vomând și uni- 
v/rv-lâ sint pregătite spre 
a fi difuzate ciuînd în libră
rii. Cititorii interesaii în cu- 
noașierea aprofundată a ope
rei lui Carugiulc vor putea

Tor a !
FamU7noti sa conceapă planul 
de distrugere a bazelor ■nava
le și aeriene ale S.U.A. din 
insulele Hatvai. Pregătirile se 
jac in cel mai desăvirșit se-

Pe ecrane

creț, deși la cartierul general 
al marinei americane funcțio
nează o mașină de decodai 
ultraperfecționată. Și. in timp 
ce ambasadorul Japoniei asi
gură guvernul american de ce
le mai pașnice intenții, flota 
americană, ancorată la Pearl 
Harbour, devine ținta aviației 
japoneze. Intr-un ritm infer
nal este atacat portul iar e- 
chipajele, in panica creată, în
cearcă zadarnic să salveze 
vasele imobilizate. Paralel cu 
atacul asupra portului sint 
luate prin surprindere și a- 
vioanele aflate la sol pe aero
dromul militar. Cele mai mul
te nu mai azi timp să decole- 

consulta studiul lui Silvian 
Iosifescu, „Dimensiuni cara- 
geliene11, un omagiu adus cu 
prilejul împliniri a 120 de 
ani de la nașterea autorului 
„Scrisorii pierdute". Volumul 
a apărut în Editura „Emines- 
<u“. In colecția „Romanul de 
dragoste” a aceleiași edituri 
vor vedea lumina tiparului

Nodăti
în editori

CSFCEL; XBr

două noi traduceri din litera
tor?, universală: „Mireasa din 
1 -.immc rmoor" de Walter 
Scott, in tălmăcirea Ruxan- 
di>-i Teodorescu, și , In fața 
oglinzii", roman epistolar al 
scriitorului sovietic Veniamin 
Kaverin. O carte cu eroi ad
mirabili și o acțiune palpitan
tă vu putea fi găsită curînd 
m librării : ea aparține lui 
Xieolac Tăutu și poartă titlul 
..Mi'îunile căpitanului Dan11 
(coldți» Clepsidre a Editurii 
Emineseuj.

Celor ce îndrăgesc poezia 
Im Marin Sorcscu, editura 
„Albatros- le oferă un nou 
volum de versuri „Suflete

T or a !
ze de pe pistă, răminînd doar 
scheletele navelor aeriene dis
truse. Și pe mare, unul după 
altul, cuirasatele americane 
se scufundă atinse de bombe 
și torpile.

Filmul „Tora! Total To
ra!" este rezultatul colaboră
rii a două țări care, fiind in 
război cu 30 de ani in urmă, 
s-au asociat pentru a evoca 
pe ecran episodul cel mai dra
matic al conflictului dintre 
ele. Rezultatul este un specta
culos film de război care es
te un rechizitoriu vehement 
la adresa războiului.

Acest film, realizat cu mari 
cheltuieli, a intenționat să 
fie altceva deed o superpro
ducție destinată să uimească 
spectatorul. Printr-o minu
țioasă reconstituire a eveni
mentelor anterioare atacului, 
autorii au arătat in profunzi
me faptele care au făcut ine
vitabile victoria și înfringerea 
succesivă. lnsă-și colaborarea 
la acest film memorabil subli
niază inutilitatea și absurdi
tatea războiului.

bune la toate11, care, alături de 
culegerile anterioare „Tușiți", 
„Poeme", „O aripă Și Un pi
cior” și multe altele, ni-1 
prezintă pe autor ca unul 
dintre cei mai talentați poeți 
de azi. Tot din domeniul po
eziei. editura care^se adre
sează în primul rînd tinere
tului a tipărit „Armura de 
sudoare" de Tudor George, 
cel de-al doilea volum a in
elului din trilogia sa de so
nete. O serie de maxime și 
proverbe selectate și ordona
te de Gh. Pasduia vor putea 
fi cunoscute prin „Dicționa
rul bunci-cuviințc", iar îteva 
note de călătorie alcătuiesc 
cuprinsul volumului lui Va
lentin Silvestru ,,1000'de ore 
în Spania”. In colecția Ly
ceum" a Editurii „Albatros* 
Va apare cunoscutul rotita n al 
lui Balzac „Moș Goript", al 
cărui text comentat vfaie in 
sprijinul celor ce vor stu
dieze îndeaproape opciL re
marcabilului clasic fnancez. 
Din literatura rusă estet «v-edi- 
tată apreciata nuvelă Â scri
itorului sovietic Mihail A Șo- 
lohov — „Soarta unui dm .

Editura ..Meridiane" ud ia
ca o >le ii-•! sa'c „Clu-iciț. f - 
tur ii universale1* un nod d- 
bum. însoțit de texte exd'i. i- 
tive. care este dedicat rl- o- 
rului francez Raoul Dufy]

(AgerpVes)
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Din partea fabricii 
totul e pus la punct...

(Urmare din pag. 1)

" mirelui și asigurarea iehni- 
asupra prore-ului domi.-i-

parametHi făinii — funcție 
dp care folosim rețetele adec
vate de fabricate a piinii.

— Fe linia îmbunătățirii ia- 
bricației. onorării comenzilor 
ia timp si 1b sortimentele pre
văzute ?

— Mi-aș permite să trec 
peste amănuntele măsurilor, 
numeroase, de ordinul dotării 
tehnice rare an fost luate. As 
aminti doar că am întărit mult 
controlul in fabrică, atît prin 
cadrele tchnico-ingineresti cit

...Pune exigența comerțului 
punctul pe „i" ?

(Urmare din peg. t)

ve. In ceea ce ne privește 
cred că nu sinlem încă sufi
cient de crigenți. Gestionarii 
reluză uneori plinea pe mo
tiv de calitate. Am avut chiar 
unele conflicte intre magazi
ne și oamenii fabricii tocmai 
din cauza unor refuzuri. La 
magazinul nr. 25 Pctrila, pen
tru că gestionara a refuzai ci- 
leva pîini, delegatul fabricii 
s-a ..supărat" și a luat toata 
c antitatea, lăsind orașul fără 
piine. Au fost și alte situații 
asemănătoare...

— Sortimentele cum va sa
tisfac pretențiile ? Dar apro
vizionarea ?

— In general ne satisfac, 
mai puțin la specialități unde 
avem vreo 14-15 sorturi, deși 
am putea avea vreo 25, cel 
puțin. Am in vedere franzelă-

Cozonaci cu... țuiedițâ
— N-aveți piine ?
— Nu avem pîine.
Întrebarea este, de fapt, i- 

nutilă. In magazinul speciali
zat nr. 132 Petroșani, ilingă 
spital), nu se găsește (între o- 
rele 13-15,30) o coajă de pli
ne,

— Nici cozonaci nu aveți ?
— Am avut, dar dacă n-a 

fost pline, lumea a cumpărat 
toți cozonacii- Vrea, nu vrea, 
maniacă omul cozonaci! Cu 
friptură..; dacă se poate.

\ inzătoarea Maria Bunder, 
ne lămurește: ..comanda a
fost onorată doar, pe sfert".

Intre timp apare și plinea 
mult așteptată, dar nu toată 
cantitatea comandată.

Fabrica nu umblă cu ..inter
mediară" așa că cele 300 kg 
de pline intermediară n-au 
tost aduse, ci numai albă și 
neagră. De ce să umble cu... 
intermediară ?

— Comenzile sînt prea mari, 
ne depășesc, nu avem atîta 1 
(Ion Oprea — delegatul fabri
cii de pîine).

Celelalte unități din Petro
șani au piine dar...

Ora 14,00. Magazinul nr. 22 
Aeroport, cu program conti
nua, închis. Patru vînzatoare 
stau la povești, una spală pe 
jos, clienții, așteaptă la ușă 
nerăbdători, iar șefii maqazi- 
nului. Constantin Anghel și 
Dumitru Cepeliuc, retrași în 
I niștea biroului, fără nici o 
grijă. închină o... țuiculiță să

Doleanțele celor 
de dincoace și dincolo 

de tejghea
La Lupeni. magazinele spe

cializate sînt aprovizionate în 
< ursul nopții si peste zi, iar 
cr-lctolle unități primesc pli
ni-1 in cursul zilei.

La magazinul r.r. 61 (res
ponsabil Viorel Cioral, la ora 
15,30. r..î.urile sînt pline dc 
piine. inso numai cu două 
sortimente, plus cîteva specia
li! aii. Personalul de deservire 
sc- plinge de faptul că in zile
le de sâmbătă. aprovizionarea 
inlirzie din motive neînțelese 
de ei. Dintre puținii cumpără
tori la ora acera (pensiona
rul Szusz.er Andrei) afirmă că 
in ultimele zile calitatea pli
nii s-a imbunaioii' simțitor, 
față de calitatea produselor de 
panificație din ultimele zile 
alo anului trecut.

Unitatea nr. 71 (responsabi
lă Elena Ribușoiu) <.-i< în curs 
dc aprovizionare ru toate sor
timentele solicitate unita
te. Pîinea re se d; c ncă c 
proaspătă și igienu m ovra- 
tă de personalul dc-^-rvire. 
Responsabila dc sc-rviriu sc 
plinge de calitatea piinii din 

și prin membrii comitcfulut 
oamenilor muncii, care, sub 
conducerea orqanizației do 
partid, veghează cu exigentă

I■ ■ <•' ]iguros dîst i-
plina tehnologica. Si putem a- 
firnia că acn reușit și reușim 
•>u onorăm comenzile unii..Ii
lor comerciale de desfacere. 
Din fabrică a plecat și plea
că zi de zi piine suficientă, tar 
in același timp proaspătă în
totdeauna și corespunzătoare 
ca formă si prezentare igienică. 
Dacă în rafturile magazinelor, 
in magazii, plinea se înve
chește — asia nu mai e vina 
noastră. Poate in privința sor
timentelor produselor de pani
ficație mai sintem deficitari.

ria și produsele de sezon. Fa
brica se scuză că n-arc spații 
de fabricație.

In privința aprovizionării a- 
vcm grafice — contracte cu 
fabrica și pot afirma că, cu 
mici excepții, aprovizionarea 
se face ritmic. Rău c că une
ori apar goluri chiar in orele 
de vîrf, după încheierea pro
gramului de lucru in instituții. 
Dacă fabrica ar avea după-a* 
miezile cite o mașină de in
tervenție — așa ca pompierii 
— pentru satisfacerea unor ce
rințe de moment multe goluri 
s-ar evita...

in ce ne privește, ne preo
cupă găsirea posibilității de a 
întocmi comenzi mult mai rea
le, in concordantă cu cererea 
de consum și să asigurăm ca 
toți vinzătorii să aibă o atitu
dine plină de solicitudine fată 
de cumpărători.

se încălzească cei de-afară.
In rafturi, pîine albă, inter

mediară si neagră... semitarc, 
franzelă dc nici un fel, specia
lități doar — brînzoaice și 
câțiva cozonaci. Dorim să ve
dem comanda din ziua res
pectivă...

— Știți, se face — cu o zi 
înainte — ne explica Du
mitru Cepeliuc (la celelalte 
unități de desfacere a plinii 
am găsit comenzi cu data zi
lei în curs).

Constantin Anghel, lămu
rește situația :

— Comanda am făcut-o eu,... 
telefonic... formă!

La unitățile 130 din cartie
rul Aeroport și 131, cartier 
Carpați, totul e aproape în or
dine, doar că pîinea neagră o 
de calitate slabă, iar franze- 
luțe și specialități — inexis
tente, din pricina neonorării 
comenzilor.

...Absolut din întîmplare fa
cem cunoștință și cu trei gos
podine care, tocmai duseseră 
pîinea la copt: Paraschiva
Nagy, Maria Lorenczi și Ildi- 
ko Uska, toate trei din Aero
port :

— Vă rog să ne spuneți de 
ce faceți pîine acasă și nu 
cumpărați de la magazin ?

— Pentru că e mai bună, 
du-î uscată și nu trebuie să 
stăm la ușă pînă deschid 
dumnealor...

Să fie vorba oare de cei doi 
„șefi ?“.

cursul lunii decembrie, trecut, 
subliniind că in ultimele zile 

înregistrează o îmbunătăți
re ușor sesizabilă.

Responsabilul magazinului 
nr. 77. Gheorghe Magda, ne 
arată rafturile pline de pîine 
în sortimentele solicitate dc 
magazin. Trei cumpărătoare in 
fața raftului, dintre caro gos
podina Elena Roman, no re
latează că magazinul osie bine 
aprovizionat cu piine, insă, 
nu întotdeauna ritmic.

Responsabilii unităților care 
desfac produse de panificație 
în Lupeni sesizea/a felul nu 
tocmai operativ ai transportu
lui piinii la unități, orătînd ca 
pîinea de foarte multe ori nu 
ajunge la unități in stare proas
pătă. Sini un nimi în «părerea 
că un serviciu de „interven
ție*4, un autocamion, cam să 
fie permanent la fabrica de 
pîine și să . - is<d prompt 
unitățile care an goluri in a- 
provizionare S r rezolva in 
mod fericii problema ri'mlri- 
tălii aprovizionării ia toate u- 
nitățile din localitate.

„E interzisă intrarea pîinii 
necorespunzătoare 

pe rețea I"
X ul<an. Mc: imil .ilinicn 

tar din cadrul complexului 
comercial — una dintre cele 
mai bine aprovizionate și 
mai oorcspunzâtonre. sub toa
te aspectele. unități dip V. 
lea Jiului — cunoaște la ora 
raidului nostru o marc aflu- 
ențâ c’c cunxpferălori. Ne în
dreptăm spre raionul produ
selor de panificație. Vîuzâ- 
tourc, Maria Căiană. deși nu 
o prea .solicitată, parc obosită 
și. acrită de atîta... lucru. în
cearcă să-și alunge plictisul 
cu clic o călduța. pe care și-o 
prepară singură, imperturba
bilă, alături... Pe rafturi, pli
ne suficientă. Sortimente va- 

Clips de... senzație cu...... piini zburătoare” le puteți
petrece, uneori la raionul de pîine al unității „Rustic1* din 
Petroșani, cind se descarcă pîinea !...

riale. Cumpărătorii se decla
ri! mulțumiți. Chiar foarte 
mulțumiți. Ii satisfac© com
pletamente calitatea pîinii. 
..Să fi venit dumneavoastră 
— sîntem interpelați direct — 
cu cîteva zile in urmă. In a- 
junul Anului Nou. Numai 
pîine veche ne-au adus aici. 
Și foarte tirziu. După-amia- 
ză. pe la ora 17. chiar 18, des
cărcăm pîinea. Altfel, e bine, 
în general nu ne putem plin
ge că nu sin tem aprovizio
nați cu pîine de calitate..." 
Simțim nevoia unor explica
ții. Responsabilul unității (nr. 
58), Petru Galea, o veche cu
noștință. lucrător în comerț 
cu vechi stagii de serviciu 
meritoriu, aprobă prompt „re
ferințele- oamenilor :

— Intr-adevăr. în afara ulti
mei săptămâni a anului trecut, 
cind pur și simplu am fost 
„tratați” cu cea mai proastă

Unitate fără „probleme"
Unitatea 136 Uricani. Miroa

se a piine- proaspătă. Rafturi 
pline, navete „ochi" cu diferi
te preparate, lot proaspete. 
Mașina care adusese ultimul 
transport de la Lupeni mai 
aștepta.

— Nu, noi n-avem proble
me, ne spune responsabila u- 
nității, Victoria Făgaș. Ni se 
onorează la timp toate comen
zile, am în magazin pîine din 
toate sortimentele solicitate, 
plus specialități. N-am ce zice 
nici de calitate, nici de apro
vizionare.

Intră o femeie și solicită o 
piine intermediară. „Dar e 
proaspătă ?” întreabă.

— Este. Și responsabila 
slringe demonstrativ intre de
gete plinea calda încă.

— De ce întrebați dacă e 
proaspătă ?

— Pentru că nu-i întotdeau
na. Și dacă nu-i, așteptăm sa 
sosească. Azi este, răspunde 
Angela Sicoi din pragul ușii.

lată și,., problemele.

„Specialități"
cu care nu prea dorim 

să fim „serviți,.."
Lonea, ora 15... La centrul 

140 se recepționează pîine 
pentru 5 ianuarie. Șoferul dc 
pe duba 31 HD 139, Rusu Co- 
dreanu: „Greutăți in distri
buirea piinii nu avem...". Lă
zile încărcate sini trinlite și 
’irite pe cimentul înnămolit și 
puse una peste alta in lata 
raftului... Chiar gestionara 
Margarct.i H ri>'na procedea
ză cu o ..încărcătură" de o a- 
semenea manieră. Deci pîi
nea care va fi vîndută va ti
vea o... pecete deloc de invi
diat- ..N-ani observat...", se 
scuză in final gestionara. „O 
sa liu mai atenfa...". Ar li ca
zul. in afara sortimentelor de 
piine (trei) primite zilnic, no
ta de comandă pentru 6 ia
nuarie indică și alte sorti
mente solicitate, deși nu se li
vrează niciodată...

— ...ei (adică iabried) spun 
că nu fabrică decit de-aslea...

— Dumneavoastră dc ce 
treceți pe comandă și ce nu 
vi se dă ?

— Eu cer. fiindcă cerc și 
populația...

— Și <• bine a.șa ?
— Asta-i datoria mea, să 

complet**/. Am inferciit să fl-c> 
lac. dar in august am fost pe
nalizata. .. 

piine care a intrat vreodată 
în accsl magazin, lucrurile 
merg bine. Pentru că nicio
dată nu mi ani putut permit'’ 
să îngădui pătrunderea in u- 
nilalc a pîinii necorespunză- 
loare. Am refuzat-o îndârăt- 
nic, cînd au vrut să mi-o vîrc 
-pe gît-* și totul a luat o tur
nura favorabilă. E inadmisi
bil să te Inși condus d- coi 
o-.rc pornesc dc la promisa 
eâ, ..lasă, nu i nimic, trece ca. 
cum o fi, pîinea!” Problema 
e că „albiturile", mărunțișu
rile adică, ne sosesc tirziu. 
$i dată nu pu’em desface e- 
levilor dimineața corniuâ și 
covrigi, e firesc ca la acest 

capitol vânzarea să fie mică...
...Unitatea nr. 141 „Piine". 

V inzătoarea Olga llîrșieru 
n-are clienți. Deși cu cîteva 
minute mai înainte (ora 14.45) 
în unitate intrase pîine proas
pătă. Responsabila. Maria 
Crețu, era plecată. .Apare. în
cearcă să ne dea câteva de
talii : .Alaltăieri, în 3 ianua
rie. am primit pîine interme
diară sub orice critică. .Nici 
n-o puteai tăia. Tare, necoap
tă. veche ! Pe noi ne aprovi
zionează noaptea. Ne lasă ce 
vor ei, furnizorii. Uitați-vă... 
(ne arată o pîine stropita toa
tă cu noroi, căzută probabil 
din navetă în timpul trans
portului. am refuzat-o. Și se 
înlîmplă des... După ce îi 
criticați. în ziar, cîteva zile 
ne dau pîine bună, apoi iar, 
conform uzanțelor, revin la 
cea... veche ! De ce ?

Exact, de ce ?

— Spuneați că... ne adre
săm responsabilei.

- - Da, azi n-avem probleme, 
dar sînt zile cind... Pînă în 
ziua de 3, pe la ’amiază am ă- 
vut numai piine tare și ve
che. Oamenii întreabă... din 
obișnuință.

Pe tarabă o stivă de piine 
caldă pe care o pipăie in voie 
toată lumea.

— Asta e neagră. Se vinde 
repede, ni se răspunde.

Se vinde, dar cea de dede
subt se vinde... lipie, in timp 
cc in magazia’dc mina raftu
rile stau goale. Dc ce să fie 
depozitată ? Tot se vinde. Ș-a- 
poj e... neagră.

Mărunte, ce-i drept „proble
mele” dar sînt și ar trebui să 
fie văzute și de comisia de 
control obștesc care „a trecut 
și pe la mine", cum spune 
responsabila, și să fie și con
semnate constatările în regis
trul unic de control care... aș
teaptă nu numai observații ci 
și aprecieri. Deocamdată nu 
l-a atins dccit reporterul care 
a... suflat praful dc pe el.

— Și de atunci completați 
așa, degeaba ?

Păi da. altfel...
Cei ce pretind înregistrări 

fictive nu-s penalizați ? Și 
dacă se poate... retroactiv, de 
prin august, de pildă.

Calitatea piinii ? Gheorghe 
Bratoveanu. maistru miner: 
..Bună-i cind ii proaspătă, cind 
îi veche-.". Ion Vlad, munci
tor _• „Uneori vine proastă tare, 
cea intermediara parcă-i de-a 
neagră..."

Oportunitatea aprovizionării ? 
..De un timp no aduc plinea 
foarte tirziu... Specialitățile — 
numai după ofelc 13-14..." — 
Frecvent se-ntîmpla așa? 
„Cam des". (Lucreția Băbuț, 
gestionara de la centrul 37) 

— Mi sesizai superiorii ? „Da. 
Am tot spus, inlr-un timp s-a 
adus pînă la 8 dimineața, dar 
acum o primim și la 16... Vă 
da|i seama, școlarii...” — Ce 
justificare vi s-a -servit?” ..Că 
n-au mașini..." Dar — între
băm — de ce in anumite pe
rioade s-a putut ?

Vin/ătoarea Elena Rusu com
pletează extrem de original 
nolclo de comandă pentru spe
cialități : 01890 nu are dală, 
iar la 01887 pe rubrica cornuri 

simple se specjhră „covrigi”.,. 
Toi corn. dar... încovrigat. în
săși gestionara Lucreția Bănui 

deși avea nutnal două po
ziții dc „aroperil” in nota do 
comandă 15762 — ic-a... gre

O chestiune de „față... 
comercială"

Pctrila i art icnii 8 Martie, 
l’n cartier undo comerțul cu 
plinea nu vrc.i să iasă în în- 
lîmpinarv.'i cumpărătorilor. 
Merge Pe de lături, dacă nu 
râmînc ehinr in urmă. Cum 
adică ? Iută cum :

l'.sle vorba do un earlier cu 
cî’ova zeci do blocuri, < u mii 
do lot uilori. dar cu un singur 
< hioșc de de.-f<acerc a pîinii. 
aparținînd c’c magazinul a- 
limonkir nr. 42. Am avut cu
riozitatea să străbaiem, la 
ora prînzului, întregul cartier, 
do la magazinul alimentar nr 
29 (aflat în reparație) ■ i pina 
lq complex. Pe drum, zeci de 
gospodine so îndreptau spre 
locuințe cu piine dc casă în 
coșuri. Se pare că o preferă 
celei de la magazin, fapt cc 
ne confirmă constatarea pri
vind rămînerea în urmâ des
pre care vorbeam, față de ni
velul unor cerințe aflate în 
continuă creștere. Dar, ce 
să-i faci I Dăm și noi vina țx' 
cumpărători. Si „alții” spun 
că sînt prea pretențioși. Poa
le... Intrăm în magazinul do 
pîine de la complex.

— Avem ceva pîine fără 
aspect comercial — ne rela
tează vînzătoarele Magdalena 
Urzica și Viorica Rus. Furni
zorii (de la brutăria din Petri- 
la) ni s-a explicat, au avut 
o decuplare de curent, care 
a afectat aspectul pîinii. fără 
să afecteze și coacerea.

In această situație, pîinea

Poveste cu navetă, 
igienă șL. ștrudel

Are „igiena” asta niște re
guli cu care nu .se împacă de 
îoe unii dintre cei care trans
portă și manipulează pîinea. 
Parcă i-ar face în ciudă, nu 
alta. Ce să vorbim de mîini 
și halate că ar trebui să fie 
„lună11, de mașinile de trans
port că ar trebui să fie... știu 
ei bine cum. dar nu sînt, și 
de navetele din material plas
tic. Acestea intră în secțiile 
productive unde ștr'udelele sînt 
frumos așezate peste... praf 
și murdărie fără să vadă ni
meni. Am văzut cîteva „stra
turi” de sedimente și Mannix 
de-aș fi fost aș fi putut sta
bili cu exactitate cînd nave
ta a transportat covrigi, cînd 
ștrundel, cînd brînzoaice, cîndÎN LOC DE CONCLUZII

PUNEA — alimentul de bază al meselor noastre de 
fiecare zi, al tuturor vârstelor. Cum este această piine ?

Minerilor Ie-a plăcut întotdeauna pîinea rumenă și 
„boamfă”. Adică frumoasă la aspect, plăcută la miros și bu
nă Ia gust. Și asta încă de când soțiile lor coceau pîinea 
în cuptorul de la coltul străzii de colonie, de cînd au găsit-o 
bună în magazine.

Dar astăzi ce fel de piine și in ce condiții ne servește 
întreprinderea specializată, comerțul ?

Am constatat ieri, cu ocazia raidului nostru o părere u- 
nanimă a cetățenilor din municipiu : Piine este din belșug, 
în ultimele luni calitatea pîinii s-a îmbunătățit, e mai ru
menă. e mai gustoasă, adică exprimă o materializare a mă
surilor întreprinse în ultimele luni pentru a ridica din punct 
de vedere calitativ pîinea la nivelul exigențelor justificate 
ale populației municipiului. Au făcut lucruri bune și între
prinderea și comerțul. Dar — o precizare pe care ne-a su
gerai-o un interlocutor inti>nit în investigația dc ieri : „pîi- 
nca-i bună cînd e proaspătă". Aici e aici ! Adevărul este 
că acest deziderat al fiecărui cumpărător nu este încă în
deplinit în fiecare zi și in toate magazinele. Am intîlnit 
piine veche în rafturi așa cum am intîlnit și magazine fă
ră piine la orele de virf. Sortimente de produse dc panifi
cație în general sărace precum și neglijențe în manipularea 
produselor, în respectarea orarelor de funcționare a maga
zinelor.

De ce nu e pîinea întotdeauna așa cum o dorim ? Pen- 
tru t i meșterii de la fabrică „scapă” cile o șarjă mai puțin 
reușită iar oamenii comerțului puși la recepție mai închid 
cite un ochi al exigenței.

Un lucru p clar: au fost create condițiile ca pretențiile 
justificate ale minerilor, ale tuturor cetățenilor de a avea 
o piine bună pe masă să fie pe deplin satisfăcute. Dar a- 
ceste condiții se cer puse în valoare cu răspundere și ini
țiativă de către toți cci puși să producă și să servească 
oamenilor piinca de fiecare zi

CALENDAR
S1MBATA. 6 IANUARIE

Soarele răsare Ia 7.52 și 
apune la 16,51. Zile trecu
te din an — 6, zile rămase
— 359.

EVENIMENTE

ft 1802— S-a născut Ion 
Heiiade Rădulescu, seriilor 
Și om politic (ni. 1872) C 
1882 — S-a născut compozi
torul Emil Monția, membru 
fondator al Societății compo
zitorilor români. 1908 — 
A avut loc cea de-a lil-a 
Conferință pe țară a Sindica
telor și cercurilor socialiste 
din România 0 ’.412 — S-a 
născut Jeanne d’Arc, eroină 
națională a Franței @ 1913
— S-a născut Edward Gie- 
rek, prim-secretar al C.C.al 
P.M.U.P. Q 1973 - - Reuniu
nea Adunării Generale a 
Organizațiilor Statelor Ara
be exportatoare de pelxol.

FILME
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : /Vnonimul Venetian; 
Republica : Trei din Virgi
nia ; PETRII.A : Călăreții ; 
I.ONEA : Minerul : Mary
Popins, seriile I-II; VUL

șit...... N-am tinut cont dc ru-
brj< a... O eroare...*',

Ce-ar II să nu se mal pe
treacă asemenea erori ? \l.itu- 
dlnea de „lasă-mu să fo l.>s" 
nu o pr<?n gustăm.., E sărată.

fără ..față comercială1’ irebuia 
i•'fuz,'jtă, Dar, după o mai ve
cile practică coi de la brută
rie au kSsat vorbă la maga
zin •'ă „încerce * să o vîndă, 
•nu să o alcngă din cea bună 
și să o restituie. Deși, după 
cum sună o lego a comerțu
lui. alegerea trebuie făcută 
de furnizor, refuzul era de 
datoria C.T.C.-ului din fabrică 
și nicidecum al magazinului 
Cu toate acestea, după cum 
ne-a declarat și responsabilul 
magazinului, tov. Petru Sat- 
rnari. au existat numeroase 
cazuri dc refuzuri, îndeosebi 
pentru plinea livrată dr fa
brica din Petroșani. Ultimul 
caz s-n petroeut în seara de 
3 ianuarie. O notă bună pen
tru exigența magazinului. Dar 
ce notă se cuvine lipsei de 
exig nță t 'ului din fa- 
bri'ă. pentru compromisul la 
caro se pretează ?

Am privit pîinea reclamată 
de cele două vînzătoare. In
tr-adevăr, fără asiîectul co
mercial cen.it. Amintjndu-ne 
dp gospodinele care treceau 
spre casă cu plinea în Coșuri, 
am refuzat. în gînd. să fa
cem vreo comparație, consta
tând. în schimb, cu uimire că 
din aceeași făină gospodinele 
fac pîinea de o calitate, iar 
fabrica dc alta, răroînînd du
pă cum spuneam, în urma 
cerințelor... Să nu fie oare o 
chestiune de — „față... comer
cială" ?

cornuri. „Astea-s de-ale Pe- 
troșaniului — spune șoferul 
Geza Kasal — la noi la Lu
peni nu se fabrică asemenea 
produse". Or fi, că prea spu
ne omul cu foc.

Dar, vai, în Ce hal arăta, 
dubița 31 HD 2145 a lui Ka- 
șal-baci 1 Dacă și asta se nu
mește condiție igienică, eu 
am iar 15 ani. $i mă fac șo
fer la panificație să învăț î- 
giena nu așa cum am învăța
t-o la mama acasă Și în școa
lă. să văd și eu cine spa
lă — măcar, așa din cînd în 
cînd — și mai ales unde na
vetele cu care se transportă 
ștrundelul și brînzoaicile în 
condiții „pur igienice”.

Reporterii ziarului 
„Steagul roșu”

CAN: Tora, Tora, Tora; 
seriile I-II; LUPENI — 
Cultural: Binecuvînteti ani
malele și copii ; Muncito
resc: Ora elefanților albaș
tri ; URICANI: Odiseea ge
neralului Jose.

RADIO
6,00 Muzică și actualități ; 

7.00 Radiojurnal ; 8,00 Suma
rul presei ; 9,30 Miorița •,
10,00 Buletin de știri ; 10.05 
Melodii populare de pe pla
iuri muscelene ; 10,30 Emisiu
ne muzicala de la Moscova ; 
11,00 Buletin de știri; 11,15 
Radioclub turistic; 11.35 Te 
( iulam frumoasă Românie ! ; 
12,00 Discul zilei ; 12,30 In- 
IUnire cu melodia pbpuiară 
$i interpretul prelerat ; 13,00 
Radiojurnal; 13,30 Radiodi- 
vertisment muzical ; 15,00
Buletin de știri ; 16,00 Radio
jurnal ; 17,00 Știință, tehni
că, fantezie; 17,25 Cintece 
de George Brassen ; 18,00 O- 
rele serii ; 20,00 Zece melodii 
preferate; 20,45 Consemnări;
20,50 La hanul melodiilor ț 
21,25 Moment poetic ; 21,30
Revista șlagărelor ; 22,00 Ra
diojurnal ; 22,30 La balul de 
simbata seara ; 24,00 Buletin 
de știri ; 0,03—6,00 Estrada 
nocturnă.

Comuniștii trebuie „să dea 
tonul" în îndeplinirea 
preliminarului zilnic

(Urmare din pag. 1)

lie, cirul minerii nu sini In
formați asupra realizărilor ob- 
liniile, cind nu se întreprind 
masuri operative de rombul'- 
re a slfirii IndlsdpHnare, desi
gur lucrurile nu pot li nu
mite dccît „Dfsate In voia 
soartei", sau mal bine spus, 
a măsurilor dc* sancționare 
luate numai pe linie adminis
trativă. Colectivele care răs
pund do viața acestor grali" 
și gazete, și. in aceeași mă
sură, comitelui rle partid al 
minei și comitetul sindicatu
lui. nu au intervenit cu prom
ptitudine, nu au folosit aces
te utile forme alo agitației vi
zuale cu o mare putere d<> 
Inriuriro în mas.-i de suki- 
riați. Oricum, itita timp rit 
din starea disciplinar.), despre 
rare ni s-a vorbit la condu
cerea minei, se puteau extra
ge chiar exemple despre uno' 
Io abateri săvirșile de maiș
tri, nu poate fi trecută ve
derea âbsdnța intervenției 
forme a factorilor educațio
nali, a organizațiilor de partid.

Anul 1973 este — știm bine 
— anul hotărâtor al îndepli
nirii înainte de termen a ac
tualului cincinal. La mina Dil- 
ja, pentru realizarea acestui 
deziderat in condițiile obți
nerii unei eficiente sporite, 
este necesar ca organele și

Momentul 1500
(Urmare din pag. 1)

pus amprenta totalei dăru
iri.

Momentul petrecut a pri
lejuit, in cadrul secției, o 
mică festivitate. Medicul 
Mihai Fârcaș, șeful secției 
o ținut să mulțumească co
legilor chirurgi. întregului 
personal mediu sanitar, 
pentru munca colectivă din 
ctirsul unui an de zile, 
să-i felicite pentru că, 
drept rezultat al acestei 
munci colective, desfășura
tă cu răspundere și probi
tate profesională, s-a înre
gistrat un indice al morta
lității operatorii de sub 0,20 
la sută, cifră situată cu mult 
sub media pe țară. Ne ală
turăm și noi acestor felici

Grupul școlar minier
PETROȘANI 

angajează prin concurs 
CONTAB^L-ȘEF

Concursul va avea loc în ziua de 10 ia
nuarie 1973, ora 9, la sediul Centralei cărbune
lui din Petroșani, strada 23 August, nr. 2.

Condițiile de angajare și salarizare sînt 
cele prevăzute de H.C.M. 284P1968 și Legea 
nr. 12/1971.

Informații suplimentare se pot obține zil
nic de Ia conducerea Grupului școlar între o- 
rele 8-14.

MICA PUBLICITATE
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Ahmed

Constanți», eliberată de E. M. Paroșeni. O declar nulă.

T V
9,00 Deschiderea emisiunii. 

Telex ;
9,05 Interpretul săptămînii s 

F lorica Ungur ;
9,20 A fost odată ca nicio

dată^. „Purcelușul cu 
codița inelată” — pro
ducție R.D.G.;

9,50 De vorbă cu gospodi
nele :

10,05 Universitatea TV ;
10.45 Armonii intime. Lie

duri dc Gh. Dima și 
Nicolae Brelan :

11.15 Program de circ:
11.40 Teleconferinla de pre

să :
12.10 Rîul... ramul — emi

siune de versuri ;
12,25 Recital do balet — 

Cristina Hamei ;
12.50 Muzică populară — 

„Brîulețul” — în Fin
landa :

13.00 Telejurnal :
13.10 Publicitate :
13.15 Matineu de vacanță : 

..Omul amlibie" pro
ducție a studiourilor 
sovietice :

14.45 închiderea programu
lui dc dimineață ;

16,30 Deschiderea emisiunii 
de 1 după-f.miaz.ă. Emi
siune în limba ger
mană :

18.15 Ritm, tinerețe, dans : 

organizațiile de partid, gru
pele sindicalo >d-șl inlcnsiU- 
'•<’ munca de educație, .i m- 
sufle fiecărui salariat un piue 
de răspundere pentru îndepli
nirea |: lanului maximal. De In 
- onddeerea minei am aliat rii 
există, în continuare, multi
ple preocupări pentru lărgi
rea „cîmpuhii productiv" al 
minei, prin deschiderea de 
noi abatele ra și prin adop
tarea altor masuri organizato
rico. care s,î conducă la crea
rea condițiilor optime înde
plinirii planului la flecare loc 
do muncii in fiecare zi și fie
care schimb. Dar, aceste preo
cupări trebuie să fie insotite 
de o mobilizare a tuturor for
mațiilor do lucru, de folosi
rea Integrală a celor 6 ore 
de muncă, de combaterea fer
mă a oricăror manifestări de 
indisciplină,

Cu exigență și răspundere 
pentru întronarea unei disci
pline ferme, din partea fiecă
rui conducător — șef de bri
gadă. șef de schimb, maistru 
sau șef de sector — obiec
tivele care stau în fata co
lectivului minei Dilja pol fi 
îndeplinite în mod ritmic, cu 
eficiență, colectivul ciștigied 
astfel cota do prestigiu în 
cadrul unităților C.C.P.. la 
care aspiră și de care este 
capabil.

tări, amintind totodată că 
datorită aportului șefului 
secției, al medicilor ' Emil 
Lâpădatu, loan Balca, loan 
Balint. Petru Girlea. Mir 
cea Sida, Mihai Banacu. Li 
ciniu Cîndea, Dan Popesru 
sprijiniți tot timpul de iw 
dicul specialist anestezist 
reanimator loan Samoii.- 
și personalului mediu-sani 
tar format din Sofica Mol
dovan, Ana Turdeanu, A - 
driana Filip, Rada Băltarr 
Ana Corlan. Ana Simionc - 
cu și alții, secția de chirm 
gie a Spitalului din Petr" 
șani și-a ciștigat un ;•!>, 
de prestigiu și simpatie in 
rindul oamenilor muncii. ’ 
rîndul pacienților care i s- 
adresează cu tot mai mult' 
încredere.

19,00 Drumuri în istorie;
19,20 1001 de seri ;
19,30 Telejurnal;
20,00 52 de inițiative în 52 

de săptămîni :
20,15 Reportaj din Pakistan;
20,35 Tele-enciclopedia :
21,00 Film serial : „Man

nix” ;
21,50 Recital extraordinar: 

Nicolae Herleu, Dc 1" 
operă la canțonetă și 
muzică ușoară:

22?40 Telejurnal ;
22.55 Săptămâna sportivă :
23.10 Romanțe Și cintece de 

petrecere cu Irina Lo- 
ghin, Mariana Bădoiu. 
Sofia Vicoveanca, Fra
ții Petreuș, Gică Pc 
trescu.

VREMEA
Valorile temperaturii în

registrate în cursul zilei de 
ieri :
Maximele: Petroșani -- 2
qrad ; Paring + 1 grad. 
Minimele : Petroșani 
grade ; Paring — 7 grade.

PENTRU URM ĂTOA RE - 
LE 24 DE ORE : Vremea râ- 
mîn.e închisă cu s cerul mai 
mult noros.1 Dimineața se va 
semnalu ceața. Vtht slab din 
sud.
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Romania a aderai la acordul
international

asupra cositorului
LONDRA 5 (Aeerpres). — 

La 4 ianuarie 1973. însărci
natul cu afaceri a.i. al Re
publicii Socialiste România 
la lxindra Vasile Tilincă. a 
depus, la Ministerul Aface
rilor Externe al Regatului 
Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord (guvern 
depozitar), instrumentul pri
vind aderarea Republicii 
Socialiste România la cel 
de al 4-lea Acord interna
tional asupra cositorului, a- 
doptat la Geneva, la 15 mai 
1970.

Trin adorarea la acest a- 
cord. România. ca tară 
membră consumatoare dc 
cositor, va beneficia do pre
vederile Acordului privind 
asigurarea unui echilibru 
intre producția șt consumul 
mondial de cositor, reparti
zarea cositorului intre țările 
membre consumatoare la 
prețuri echitabile și promo
varea cooperării intre țările 
producătoare și consuma
toare de cositor.

eradicarea
analfabetismului

CIUDAD DE PANAMA 5 
(Agerpres). — Paralel cu a- 
ccrdarea unor credite subs
tanțiale destinate dezvoltării 
departamentelor agriculturii 
și creșterii vitelor, guvernul 
panamez a enunțat că. 
1973, Ministrul Educației
învățămîntului va beneficia 
de un buget de 53,5 milioane 
balboa, cu 6 milioane mai 
mult decît în anul precedent.

Potrivit agenției Prensa La
tina, mărirea considerabilă a 
fondurilor destinate educației

in 
Și

(este cel mai mare buget a- 
cordat acestui minister în ul
timii ani) este strîns legată 
de programarea, de către gu
vernul lui Omar Torrijos. 
pentru anul în curs, a unei 
vaste campanii de eradicare 
a analfabetismului care, în 
Panama, atinge 200 mii per
soane la o populație de 
1 372 000 locuitori.

♦

Protestul

părții nord-coreene

la comisia militară

de armistițiu
PANMUNJON 5 (Agerpres). 

— La Panmunjon a avut loc 
o r.ouă reuniune a Comisiei 
militare de armistițiu din Co
reea. în cadrul căreia repre- 
ze~R.P.D. Coreene a 
prezenta* un ferm protest în 
legătură cu actele militarilor 
americani în interiorul zonei 
demilitarizate — introduce
rea de armament greu, vehi
cule militare și personal com
batant, sub pretextul desfă
șurării unor exerciții tactice. 
El a subliniat că aceste ac- 
•iuni sînt menite să ducă la 
creșterea încordării în inte- 

zonei comune de secu- 
rîsă împiedice eforturile 
p-.•□arului coreean puse în 
sljiba reunificării pașnice 
și independente a patriei.

Un guvern
belgian

la jumătatea
lunii ianuarie ?

so-
au
re-

Criza de govern din Bel
gia este departe de a fi so
luționată. Edmond Leburton, 
copreședintele valon al 
Partidului socialist. care a 
iost. după cum se știe. în
sărcinat cu formarea noului 
guvern, a elaborat un pro
gram guvernamental. îm
preună cu negociatorii celor 
trei partide tradiționale 
socjal-crestin, liberal si 
cialist. După ce acestea 
acceptat, cu rezerve, să
iacă, eventual, vechea coa
liție. negocierile au început 
prin examinarea propuneri
lor detaliate ale lui Lebur
ton privind regionali7area 
tării șl problemele comuni
tare. Deși au permis nu
meroase puncte de acoîd, 
tratativele au dat loc și la 
multiple cereri de clarifica
re a pozițiilor. Chiar înain
tea începerii lor, liberalii 
din Bruxelles, distantindu-se 
de cei valoni și 
l-au avertizai pe 
că nu vor lua parte la dis
cuții. întrucit au constatat 
că planul guvernamental în
țelege să limiteze regiunea 
economică a capitalei la 19 
comune.

Comentind prima reuniu
ne cu negociatorii, Lebur
ton a apreciat că unele pro
grese au fost realizate, dar 
că acordurile asupra anumi
tor puncte nu pot avea va
loare decît dacă se va a- 
junge la un consens global. 
O nouă reuniune este pro
gramată pentru zilele viitoa
re. după care se va trece la 
examinarea propunerilor 
formatorului desemnat pri
vind alit domeniul comuni
tar. cit și politica economi
că si socială a viitorului gu
vern.

Leburton speră să poată 
forma noul guvern. In cel 
mal bun caz, pe la jumăta
tea lunii ianuarie.

flamanzi, 
Leburton

(„LE FIGARO-)

ULTIMELE ȘTIRI

Declarația 
ministrului 
de interne 
pakistanez

RAWALPINDI 5 — Trimi
sul special .Agerpres, Ion Pu- 
ținelu, transmite: Suprafața 
cultivată anul trecut cu iută, 
în Pakistan, a fost dc 47.5 mi
lioane acri, a declarat, în ca
drul dezbaterilor din Aduna
rea Națională, ministru! de 
interne Abdul Qaiyum Khan. 
Guvernul — a spus el — 
a distribuit în mod gratuit 
însemnate cantități dc semin
țe și îngrășăminte chimice, 
fapt care a contribuit la ob
ținerea unor producții ridi
cate Pe unitate de suprafață. 
Ministrul pakistanez a ară
tat, pe de altă parte, că în 
ultimii doi ani agricultura a 
fost înzestrată cu 5 750 de 
tractoare și că, în momentul 
de față guvernul președinte
lui • Zulfikar Aii Bhutto stu
diază problema facilitării im
portului de utilaje agricole de 
către micii cultivatori de iu
tă — unul din principalele 
produse ale agriculturii pa
kistaneze destinat exportului.

conferință de presă
a premierului japonez

Corespond en-TOKIO 5
tul Agerpres, FI. Tuiu, trans
mite : Premierul Japoniei, 
Kakuei Tanaka, a ținut o con
ferință de presă. în cursul 
căreia a afirmat că în întoc
mirea bugetului pe exercițiul 
financiar viitor, care începe 
la 1 aprilie, guvernul va a- 
corda prioritate îmbunătățirii 
vieții sociale a populației.

Răspunzînd unor întrebări 
privind programul său de re- 
m odei are a arhipelagului — 
vizînd, în esență, desconges
tionarea centrelor urbane Și 
repartizarea zone>er indus
triale Pe întreg teritoriul ță
rii — premierul a anunțat 
că, la sfîrșitul acestui an ca
lendaristic, va da publicității 
proiectul concret în acest do
meniu, care ar urma să fie 
pus în aplicare începînd de 
anul viitor.

Tanaka s-a referit apoi 
larg la relațiile economice 
S.U.A., apreciind că presiuni
le americane pentru o nouă 
reevaluare a yenului slăbesc, 
ca urmare a măsurilor luate 
la Tokyo, de a se majora im
porturile și de a se controla 
expansiunea exporturilor. In 
legătură cu dezechilibrul exis
tent în balanța comercială 
cu Statele Unite (patru mili
arde dolari în favoarea Ja
poniei. care a continuat în ul
timele Tuni să se majoreze, 
în ciuda încercării de a-1 re
duce, pînă la 31 martie a.c., 
la 2,9 miliarde dolari), pre
mierul a exprimat părerea că 
efectele reevaluării 
din decembrie 1971 
veni vizibile abia în 
rii doi ani.

Dezbaterile

ț

/i

o

pe 
cu

yenului 
vor de- 
următo-

din parlamentul canadian
OTTAWA 5 (Agerpres). — 

Parlamentul canadian și-a în
ceput joi cea de-a 29-a legis
latură. In tradiționalul „dis
curs al tronului11, prezentat in 
ședința inaugurală, guvernul 
premierului Elliott Trudeau a 
expus principalele direcții ale 
activității sale pe plan extern 
și intern.

Discursul afirmă interesul 
Canadei pentru conferința ge- 
neral-europeană de securitate 
și cooperare, reforma sistemu
lui monetar internațional, re
glementarea problemelor tari
fare în cadrul GATT în vede
rea dezvoltării comerțului in
ternațional, precum și pentru 
dezvoltarea relațiilor Canadei 
cu o serie de state.

In ceea ce privește proble
mele interne, in discurs s-a 
acordat prioritate luptei con
tra șomajului și a inflației, 
dezvoltării economice a țării. 
Programul legislativ pe care 
guvernul îl propune in acest 
scop parlamentului prevede o 
serie de măsuri, îndeosebi de 
ordin fiscal, care urmează să 
fie adoptate și aplicate în co-

laborare cu guvernele provin
ciilor, într-un efort de descen
tralizare și adaptare la condi
țiile concrete din fiecare pro
vincie.

După ședința inaugurală, a 
avut loc o reuniune a grupu
lui parlamentar al Partidului 
democratic, care, cu cele 31 
de mandate, poate juca un rol 
hotărîtor în adoptarea sau 
respingerea unor proiecte le
gislative aflate în dezbaterea 
Camerei Comunelor. Liderul 
partidului, David Lewis, a a- 
nunțat că grupul parlamentar 
s-a pronunțat în unanimitate 
pentru respingerea oricărei 
încercări de a determina o că
dere a 
fie prin respingerea 
mului legislativ, 
troducerea de 
sau moțiuni de 
în guvern. Lewis a declarat că 
deputății partidului său vor 
vota pentru măsurile guver
namentale care corespund o- 
rientării generale a partidului, 
in special în domeniul econo
mic și social.

guvernului Trudeau, 
progra- 

fie prin in- 
amendamente 

neîncredere

Ultimele știri
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Ajutor acordat 
de Finlanda,

R. D. Vietnam pentru
reconstrucție»

HELSINKI 5 (Agerpres). - 
Guvernul finlandez a hotărit 
vineri să acorde un ajutor in 
valoare de 1 milion de mărci 
finlandeze (410 000 dolari) R D. 
Vietnam, pentru finanțarea lu
crărilor de reconstrucție, ca 
urmare a distrugerilor provo
cate de recentele bombarda
mente — informează agenția 
Associated Press. In declarația 
guvernamentală, dată publici-

tații, se precizează că aceas
tă sumă este o alocație dis
tinctă de ajutorul pentru re
construcție după încheierea 
războiului din Vietnam, anun
țată de guvernul de la Helsinki 
anterior. Reprezentanți ai gu
vernelor Finlandei și R. D. 
Vietnam analizează, în pre
zent, modalitățile utilizării cît 
mai eficiente a acestor fon
duri.

Sofia I

Luptele din Cambodgia

Expoziție de arhitectură
romaneasca

SOFIA 5 — Corespondentul 
Agerpres, Constantin Amariței, 
transmite: La 5 ‘ 
deschis la Sofia 
do arhitectură 
Prin intermediul 
expoziția înfățișează cele mai 
reprezentative construcții rea
lizate după proiecte originale 
ale arhitecților noștri in coi 
25 de ani care au' trecut de la 
proclamarea Republicii in Ro
mânia.

La vernisaj au luat parte 
reprezentanți ai Uniunii arhi
tectilor din Bulgaria, ai Mi

ianuarie s-a 
o expoziție 
românească, 
fotografiilor.

nislerului Arhitecturii si Sis
tematizării, ai unor uniuni de 
creație bulgare, arhitecți si 
proiectant! de la Institutele de 
proiectare din Sofia.

Luind cuvlnlul la deschide
rea expoziției, arhitecta Ana 
Tanova, vicepreședinta a Uni
unii Arhitecților din Bulgaria, 
a relevat înaltul nivel al crea
ției arhitecților români, larg 
cunoscute in rlndul specialiști
lor bulgari, și a evocat bunele 
relații de prietenie și colabo
rare existente intre uniunile 
de arhitecți din cele două țări.

Întîlnireă premierului britanic
cu liderii Congresului sindicatelor

4
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O Postul de radio Uganda 
a anunțat că președintei® 
Idi Amin a afirmat că 500 de 
companii britanice din Ugan
da vor fi preluate de tigan- 
dezi, transmite agenția Asso
ciated Press. Președintele a 
precizat că in scurt timp va 
numi un nou înalt comisionar 
ugandez la Londra. Numai 
90 de firme britanice din 
Uganda vor mai rămîne pro
prietate britanică.

PNOM PENH 5 (Agerpres). 
O relatare din Pnom Penh a 
corespondentului agenției Reu
ter, John Parcell, informează 
că forțele patriotice cambod
giene au respins, vineri, o 
importantă coloană a trupelor 
lonnoliste, care încerca să 
vină în ajutorul unor trupe 
ale regimului de la Pnom 
Penh, cu elective evaluate la 
două batalioane, încercuite în 
orașul Tram Khnar, în care 
patrioții au pătruns, recent, in 
urma unor atacuri fulgerătoa
re. Surse militare de la Pnom 
Penh, arată corespondentul a- 
genției Reuter, au recunoscut

că, atît efectivele Încercuite 
la Tram Khnar, localitate afla
tă la 39 kilometri sud-vest de 
Pnom Penh, cît și coloana de 
intervenție care încerca să le 
vină in ajutor, au suferit pier
deri grele.

In actuala lor ofensivă, pe 
care o desfășoară incepind din 
ultimele zile ale anului tre
cut, forțele patriotice cambod- 
giene continuă să exercite, de 
asemenea, o presiune puterni
că împotriva trupelor lonno
liste amplasate in lungul șo
selei de importantă strategică 
dintre Pnom Penh și capitala 
provincială Takeo, aflată la 67 
kilometri sud de Pnom Penh.

LONDRA 5 (Agerpres). — 
Premierul britanic, Edward 
Heath, a avut, joi, o întreve
dere cu liderii Congresului 
Sindicatelor Britanice (T.U.C.), 
în scopul discutării unor 
aspecte legate de prima fază 
a programului antiinflațio- 
nist inițiat de guvernul de 
la Londra. Aceasta este prima 
întîlnire a șefului guvernului 
cu liderii sindicali după insti
tuirea, 
trecut, 
țâre a 
lor.

Reprezentanții sindicatelor 
au exprimat opoziția lor fa-

la 6 noiembrie anul 
a măsurii de înghe- 

salariilor și a prețuri-

ță de caracterul injust, după 
opinia sindicatelor, al politi
cii de blocare a salariilor Și 
prețurilor — în timp ce sa
lariile au fost, efectiv, în
ghețate, prețurile la diverse 
produse continuă să crească. 
Ei au solicitat premierului 
Heath să continue negocierile 
în problema salariilor, nego
cieri interzise de guvern în 
perioada blocării prețurilor. 
La sfîrșitul reuniunii, Victor 
Feather a declarat că primul 
ministru a făcut, în acest 
sens, unele propuneri, pe care 
T.U.C. urmează să le studie
ze.

Interlocutorii au hotărit să 
aibă o nouă întîlnire joia 
viitoare. Această decizie a 
sindicatelor l-a determinat 
pe Anthony Barber, ministrul 
finanțelor, să manifeste un 
oarecare optimism, susținînd, 
în cadrul unei conferințe de 
presă, că T.U.C. ar putea fi 
gata să coopereze cu guvernul 
în ceea ce privește studierea. 
In linii mari, a celei de-a 
doua faze a programului an- 
tiinflaționist. El a precizat că 
guvernul este hotărit să ins
tituie, cît mai curîrid posi
bil, organisme permanente de 
control asupra salariilor și 
prețurilor, după deblocarea 
acestora.

---------4.---------

Iarna 
a întîrziat 

doar...

sudul Italiei

# Potrivit cifrelor statisti
ce furnizate de poliția Japo
neză. 15 918 persoane și-au 
pierdut viața în urma acci
dentelor rutiere înregistrate 
în arhipelagul nipon în cursul 
anului 1972.

• Prototipul „Concorde- 
001“ al avionului supersonic 
construit în cooperare de fir
me franceze și britanice a so
sit joi dimineața la Atena, ve
nind de la Toulouse. Avionul 
are în program o serie de 
zboruri deasupra Mării Medi- 
terane, în vederea verificării 
recentelor modificări operat® 
la reglajul aterizoarelor și e- 
fectuârii unor cercetări expe
rimentale de înaltă altitudine.

@ Populația Braziliei este 
Ia ora actuală, de 100 milioa
ne de locuitori, a anunțat zia
rul „Jornal do Brazii". Aceas
tă cifră plasează Brazilia pe 
locul opt în lume în ce pri
vește numărul locuitorilor, 
după Republica Populară Chi
neză. India, Uniunea So
vietică, S.U.A., Indonezia și 
Japonia.

© Astronomii argentinieni 
au anunțat că, la 4 ianuarie, 
a avut loc. în jurul orei 10.40, 
ora locală, o eclipsă de soare 
care a atins gradul său ma
xim în jurul orei 12,00. In a- 
cel moment, 82 la sută dirh 
suprafața Soarelui era acope
rită.

& Celebrul chirurg sud-a- 
frican, Christian Barnard, 
pionierul transplantărilor de 
cord uman, a părăsit spitalul 
Groote Schuur împreună cu 
soția sa, în urma accidentului 
întîmplat, acum trei săptă- 
mîni. Starea sănătății sale 
este, în prezent normală.

ROMA 5 (Agerpres). — 
Ploile torențiale neobișnuite, 
însoțite de furtuni, care s-au 
abătut zilele acestea asupra 
sudului Italiei, au provocat 
moartea a 24 de persoane și 
importante pagube materiale. 
Ca urmare a inundațiilor, un 
număr apreciabil de imobile 
s-au prăbușit, lăsînd fără a- 
dăpost zeci de mii de persoa
ne. Alunecările de teren și 
inundațiile au blocat circu
lația rutieră și au întrerupt 
comunicațiile telefonice și te
legrafice. Mai multe locali
tăți continuă să fie izolate, 
iar aprovizionarea lor cu ali
mente. apă potabilei și me
dicamente se face cu ajutorul

elicopterelor. Bătrînii și 
navii din aceste localități 
transportați de urgență 
afara zonei sinistrate.

După oum relatează agen
țiile de presă, situația conti
nuă să fie deosebit de criti
că în provincia Messina, ca 
și în alte zone din estul și 
sudul Siciliei. Un purtător de 
cuvînt al guvernului sicilian 
a declarat că numai în ce 
privește această regiune au 
rămas fără locuințe peste

R. S. F. IUGOSLAVIA. In cadrul combinatului de aluminiu de la Titograd, 
itala statului Muntenegru, se află in construcție o nonă uzină de oxid de aluminiu. 
,a început aici se vor produ ce 200 000 tone oxid alumi niu, cantitate ce va fi ulte

rior dublată.
IN FOTO: Vederea unei părți gata din uzina de oxid de aluminiu.
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bol- 
sînt 

în

5 000 de persoane. Vor fi ne
cesare mai multe luni pentru 
refacerea drumurilor și a căi
lor ferate, precum și pentru 
restabilirea legăturilor prin 
sistemul de telecomunicații, 
a precizat purtătorul de cu- 
vînt.

Problema pe care autorită
țile italiene trebuie să o so
luționeze de urgență este a- 
ceea a refacerii sistemului 
de apeducte, care a fost grav 
avariat

MOSCOVA 5 (Agerpres). 
— In primele zile ale anului 
1973, la fel ca și spre sfîrși- 
tul lui decembrie trecut, la 
Moscova și în împrejurimile 
capitalei sovietice au fost în
registrate temperaturi neobiș
nuit de blînde pentru aceas
tă perioadă a anului, mercu
rul termometrelor coborînd 
rareori sub zero grade Cel
sius. Pe străzi, locuitorii Mos
covei umblă în pardesie, în 
parcuri se întind peluze a- 
coperite Cu iarbă roșcată de 
anul trecut, iar copiii se joa
că, în lipsă de zăpadă, în ni
sip. Statisticile arată că ase
menea ierni excepționale sînt 
înregistrate pe aceste melea
guri la intervale de circa trei
zeci de ani.

Dar, cu toate că și pentru 
următoarele zile se prevede, 
în continuare, vreme caldă, 
meteorologii din Moscova 
consideră câ iama a întîrziat 
doar, și va ..recupera" timpul 
pierdut în săptămînile ce vor 
veni.

Sectoarele industriilor de 
bază din Cuba au realizat. în 
cursul anului 1972, o produc
ție de o valoare întrecînd cu 
43 de milioane pesos pe cea 
din 1971, ceea ce reprezintă o 
creștere cu 15 la sută în ra
port cu aceeași perioadă a 
anului 
record 
Prensa 
bală a
de bază a fost, in cursul anu
lui 1972, de 338,3 milioane pe
sos, reprezentînd îndeplinirea 
planului 
la sută.

precedent, socotită an 
— informează agenția 
Latina. Valoarea glo- 
producției industriilor

în proporție de 99,6

perioada 1973-1974, 
peruan va crea pes~ 

da

• In 
guvernul 
te o jumătate de milion 
noi locuri de muncă pentru 
a reduce rata șomajului, a- 
preciată, în cursul anului 1972, 
la 4,2 la sută din populația 
activă.

MAREA BRITMIE - Blocarea prețurilor
și salariilor va fi prelungită cu

Definitivarea programului 
antiinflaționist pe termen 
lung, care trebuie să urme
ze „înghețării" actuale a 
preturilor și salariilor, este, 
practic, încheiată, și, în pri
mele zile ale lui ianuarie, 
primul ministru englez, Ed
ward Heath, va angaja con
vorbiri pe marginea acestuia 
cu organizațiile patronale si 
cu sindicatele. Dar, în prea
labil, el va trebui să con
vingă T.U.C. (Congresul Sin
dicatelor Britanice) și C.B.I. 
(Confederația Industriilor Bri
tanice) să accepte o prelun
gire de 60 de zile a perioa
dei actuale de blocare a sa
lariilor și preturilor.

Din partea sindicatelor, 
T.U.C. a făcut deja cunoscu
tă nemulțumirea sa în ce 
privește efectele negative 
ale măsurilor guvernamenta
le asupra salariilor. Pe baza 
cifrelor, T.U.C. afirmă că 
preturile nu au fost incluse

in această măsură restricti
vă, in timp ce guvernul, 
dind o interpretare voit e- 
ronată textelor. se opune 
pină și ideii de negocieri cu 
privire la salarii între pa-

a declarat că membrii orga
nizației sale doresc, pe de o 
parte, ca perioada de bloca
re să nu fie prelungită, iar. 
Te de altă parte, să încea
pă imediat negocierile cu

DIN PRESA STRĂINĂ

troni și muncitori, chiar și 
în cazul în care acestea ar 
urma să Înceapă după expi
rarea perioadei oficiale de 
blocare a creșterii salariilor. 
Victor Feather, secretarul 
qeneral al T.U.C., a decla
rat in legătură cu aceasta 
că atitudinea guvernului nu 
ar putea docît să mențină 
nemulțumirea sindicatelor.

La rindul lor. patronii ma
nifestă și ei, din motive di
ferite. o anumită neliniște. 
Președintele C.B.I., Clapham,

sindicatele. In realitate, pa
tronii se tem că nemulțu
mirea sindicatelor ar putea 
genera o nouă serie de con
flicte sociale.

In ciuda acestor nemulțu
miri, quvernul a hotărit să 
prelunqească cu 60 de zile 
perioada de blocare, timp 
suficient pentru a discuta 
cu părțile interesate noua 
legislație preconizată și pen
tru a obține aprobarea ei in 
Camera Comunelor. Se știe 
deja că planul guvernamen-

Tiparul întreprinderea poligrafică Hunedoara

două luni
tal prevede crearea a două 
orqanisme de control, unul 
pentru salarii, celălalt pen
tru preturi. De asemenea, 
va fi creat un al treilea or- 
ganism, care se va ocupa in 
mod exclusiv de problema 
salariilor mici.

Lin anumit optimism se 
manifestă în cercurile ofi
ciale, încurajate de scăde
rea șomajului (numărul șo
merilor britanici oscilează a- 
cum in jurul cifrei de 800 000, 
fată de peste un milion cu 
citeva luni in urmă) și de 
diverse indicații, anuntind o 
sensibilă- dezvoltare a inves
tițiilor și eventuala îndepli
nire a obiectivului propus 
de dezvoltare a economiei 
cu 5 la sută.

Deocamdată însă, măsuri
le antiinflationiste instituite 
deja de guvern nu au dat 
decit rezultate limitate.

(„LE MONDE")
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