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fapte
Un imperativ major, stringent

pe șantierele din Valea Jiuiui ale T. C. H

de vrednicie Impulsionarea rumului

în întrecere
de creștere

muncii
direcțiile funda-

ici u

Sint demne de remarcat, in ultimele zile mai ales, e- 
forturiie depuse de colectivul de muncă al E.M. Vulcan 
de a asigura RITMICITATEA EXTRACȚIEI —factor pri
mordial in realizarea exemplară a sarcinilor de plan la 
nivelul lor maximal, 
vidențiază îndeosebi, 
pină in prezent pe luna februarie o 
de 882 tone, peste sarcinile 
panourile vecine, conduși 
CONSTANTIN CIOBĂNO1U 
Intr-o însuflețită și rodnică întrecere, au strfns împreună 
— căci deversează pe același colector — un spor la zi 
de peste 300 tone, o depășire a randamentului mediu de 
700 kg/post. Obținind o productivitate la front mai mare 
decit cea planificată cu 0.5 tone/post brigada de la aba
taj cameră condusă de FLOREA PETRIȘOR raportează un 
plus de 150 tone, după trecerea primei săptămini din luna 
februarie.

Dintr-o scurtă convorbire purtată cu Iov. ing. MIHAI 
CIOIl șeful sectorului IV. am aflai că. incepind cu data 
de 8 februarie a.c.. la frontul galeriei direcționale din 
stratul 13. blocul VIII înaintează in plin“ combina PK-7. 
proaspăt introdusă. In trei schimburi ea a avansat cu 6 
metri către o nouă sursă de cărbune care va H frontalul 
din blocnl respectiv.

In această lăudabilă acțiune se e- 
sectonil IV care are acumulată 

.zestre" de cărbune 
încredințate. Frontaliștii din 

de experimentalii brigadieri 
și NICOLAE STOIAN. aflați

Măsuri materializate
După prima lună din cel 

de-al treilea an al cincina
lului. colectivul preparat iei 
Petrila a raportat cu 
drie realizarea a 700 
de brichete ovoide 
angajamentul asumat, 
pectînd și indicele calitativ 
al coeziunii. îmbunătățit cu 
aproape 3 la sută față de nor
ma admisă. Pentru a se atinge 
asemenea obiective au fost 
materializate o serie de mă 
suri care s-au dovedit rod 
nice ca. de pildă, efectua
rea curățirii periodice a to 
oitoarelor de bitum 3 și 4. 
montarea unui radiator in 
plus, care reduce timpul de

X_______________________

min- 
tone 

pes’e 
res-

topire al smoalei. izolarea 
unor conducte de la topitoa- 
re etc. La obținerea acestor 
succese, o contribuție de 
seamă au adus-o schimburi
le conduse de Șerban Pirvu, 
Constantin Busoniu. Pavel 
Damîanoiu. Viorel Bodea- 
nu. Ștefan Iobb. loan Oșan, 
precum și brigăzile de Între
ținere conduse de Henrich 
Lorentz. Cornel Ursa, Cons
tantin Popcscu și Dominic 
Todor, sub îndrumarea com
petentă a_ maistrului meca
nic

Trasând . _
mentale ale dezvoltării eco- 
nomico-sociale accelerate Și 
multilaterale a patriei noas
tre în etapa actuală, încredin
țând întregului popor misiu
nea plină de răspundere de 
a realiza cincinalul în patru 
ani și jumătate — Conferin
ța Națională a partidului a 
pus o sarcină deosebit de 
importantă și în fața cons
tructorilor privind creșterea 
productivității muncii. La fel 
cș în celelalte ramuri econo
mice. și în construcții, pro
ductivitatea muncii se cere 
ridicată nu prin intensifica
rea efortului fizic ci prin 
muncă de concepție în vede
rea extinderii mecanizării, 
automatizării, aplicării me
todelor tehnologice moderne, 
prin creșterea calificării mun
citorilor. Cum se înfăptuieș
te acest obiectiv major al cin
cinalului, pe șantierele de 
construcții ale Văii Jiului ? 
Acestei întrebări i-au cău
tat cu insistență răspuns re
prezentanții sutelor de cons
tructori de obiective social- 
culturale din municipiu. în
truniți in cadrul recentei a- 
dunări generale.

Făcînd bilanțul activității 
pe anul 1972 adunarea a scos 
în evidență o seamă de rezul
tate bune, de tradiție am pu
tea spune, dobîndite de har
nicii lucrători de pe schele 
care dau peisajului Văii cărbu- 

dimensiuni impresio-

nante, colorit și lumină. Ca 
urmare a vredniciei și dă 
ruirii în muncă a constructo
rilor, mobilizați de organiza 
țiile de partid și sprijiniți de 
grupele sindicale și organiza
țiile U.T.C. din șantiere, pia
nul Grupului T.C.H. pe anul 
ce a trecut a fost realizat a-

Adunări
generale 

ale 
oamenilor 

muncii

T »

tit la producția financiară 
cît și la cea globală. In anul 
1972 colectivele de construc
tori din cadrul Grupului și- 
au onorat sarcina planului fi
zic la predări terminînd cons
trucția a 1 040 de apartamen
te. ceea ce depășește cu 141 
de apartamente planul de 
predări : au predat beneficia
rului obiective importante ca 
cele din cadrul complexului 
Liceului industrial minier

Petroșani, un cămin de nefa- 
miliști la Lupeni. motelul 
Gambrinus. o seamă de lu
crări la Fabrica de stilpi hi
draulici Vulcan Ș.a.

Analiza exigentă, responsa
bilă a activității înfățișată în 
darea de seamă prezentată de 
tov. ing. Dumitru Turnă, di
rectorul Grupului de șantiere, 
s-a oprit mai puțin asupra re
zultatelor pozitive obținute, a- 
xindu-sc 
pănitor 
lizyrilor 
tora, pe 
țelor și 
existat în organizarea și con
ducerea procesului muncii, pe 
măsurile ce se impun luate 
pentru îmbunătățirea activită
ții sub toate aspectele.

Darea de seamă a dat 
vileag ca o mare deficiență 
în activitatea constructorilor 
.faptul că nu a fost realiza
tă productivitatea muncii. 
ReLizarea unei productivități 
valorice de 79 815 lei pe cap 
de muncitor, deși mai mare 
cu 2 000 lei față de cea rea
lizată în anul 1971. o consi
derăm sub nivelul posibilită
ților noastre și acest fapt nu 
ne poate mulțumi". Slaba or
ganizare a locurilor de mun
că, mutarea formațiilor de 
muncitori de la un punct de

Adunarea Generaiă a Grupului 
Român al Uniunii Interparlamentare

Vineri. 9 februarie a.c., a 
avut loc la Palatul Marii A- 
dunâri Naționale, în prezenta 
președintelui M A.N. tovară
șul Ștefan Voitec. aduna
rea generală a Grupului Ho- 
mftn al Uniunii Interparla 
mentore.

IntruH* tovarășul Mihai 
Levente a primit alte însărci
nări. a fost eliberat din func
ția de președinte al grupului.

Cu unanimitatea voturilor

celor prezenți. adunarea a a- 
les pe deputatul Comei iu Mă- 
neacu în această funcție

Secretarul Comisiei pentru 
politică externă a Mari] A 
dunftri Naționale. Alexandru 
lonescu, a prezentat o infor
mare asupra rezultatelor Con
ferinței interparlamentare 
pentru cooperare Și securita
te europeană (Helsinki. 26— 
31 ianuarie a c.) ți participării 
delegației Grupului Interpar

lamentar român la lucrările 
acestei reuniuni.

Adunarea generală a apro
bat în unanimitate activita
tea delegației.

In aceeași zi. Biroul Grupu
lui a examina' problemele 
înscrise ne ordinea de zi a 
Sesiunii de primăvară a Uniu
nii Interparlamentar? (Abid
jan. 23—28 aprilie a.c.) și a 
stabilit măsurile privind 
tidparea Grupului român la 
lucrările acestei sesiuni

Consfătuire cu corespondenții voluntari 
ai ziarului

Ieri după-amiază a avut loc 
in sala cabinetului municipal 
de partid, o consfătuire de 
lucru cu corespondenții vo 
luntari ai ziarului „Steagul 
roșu". La consfătuire a luat 
parte tovarășul Ionel Cazan, 
secretar al Comitetului mu
nicipal de partid. Au fost pre
zenți corespondenți voluntari 
de la exploatările miniere și 
alte unități economice, din 
unele instituții, precum și re
dactorii ziarului.

Cu acest prilej a fost pre
zentată n succintă informare 
a colegiului de redacție referi
toare la activitatea desfășurată

ru corespondenții voluntari 
Au fost subliniate, de aseme
nea, sarcinile cc stay in 
prezent in fața ziaruliil și 
sprijinul prețios pe care 
corespondenții voluntari il 
pot da la realizarea iui. Dis 
cutiile purtate în cadrul cons
fătuirii au fost susținute dr 
> orespondenții Iuliu Popa dr 
la termocentrala Paroșeni. 
Vasile Ene și Eugen Strik 

de la mina Petrila.berger
I.aszlo Carol Erwin și Petru 
Găină de la mina Dilja. Tu 
dor Mucuța — mina Vulcan. 
Margareta Mica, casnică, din

orașul Lupeni. Vorbitorii au 
făcut numeroase șl valoroase 
propuneri pentru îmbogățirea 
iernaticii ziarului, s-au anga
jat să contribuie la reflectarea 
prin intermediul ziarului a 
succeselor și experienței co
lectivelor în mijlocul cărora 
iși desfășoară activitatea.

In încheierea consfătuirii a 
luat cuvîntul tovarășul Ionel 
Cazan.

Cu această ocazie au fost 
premiat i pentru activitatea 
depusă în anul 1972, un nu
măr de 39 corespondenți vo
luntari aj ziarului.

in schimb prccum- 
pe disecarea nerea- 
și a cauzelor aceș- 
dezvăluirea deficien- 
ncajunsurildr ce au

in

Acțiuni pionierești
Intîlnire Ziua comandantului

I. BĂLAN

(Continuare in pag. a 3-a)

Miine, la ora 10, in sala Casei de cultu
ra din Petroșani are loc o intîlnire de lucru 
a celor mai mici pionieri, cei din clasele a 
ll-a, de Io școlile din oraș cu tovarășul Gli- 
gor Hașa, președinte ol Consiliului jude
țean al Organizației pionierilor. Intre micii 
pionieri și oaspetele lor se va închega o 
discuție despre formele de activitate și di
ferențierea lor potrivit cu preferințele, intere
sele și particularitățile specifice virstei.

Consiliul orășenesc Vulcan al organiza
ției pionierilor organizează miine, la ora 9. 
„Ziua comandantului instructor". Cu acest 
prilej in școlile generale nr. 4 și 5 se desfă
șoară activități practice urmate de expuneri 
și discuții privind metodologia muncii cu pi
onierii. Această activitate complexă, la care 
participă comandanții detașamentelor și 
membrii comandamentului pionieresc, are sco
pul de a îmbunătăți activitatea de fiecare 
zi cu noi metode și forme atractive și cu e- 
ficiență educativă.

Emilian DOBOȘ 
corespondent Petrila

Iosif Maior.

Mindna z/e a face
parte dintr un din

(Continuare In pag. a 3-a)

Karpi- 
la Cen
relatat

colectiv fruntaș

Oteaflul roșu Conespondenti 

~~------- —— -1 voi un io pi

nupă ce terminasem in
ii structajul și pe cind 

fusesem repartizat ca 
muncitor necalificat in ca
drul brigăzii conduse de E- 
roul Muncii Socialiste Petre 
Constantin, in drum spre lo
cul de muncă mă tot fră- 
mmtam : oare voi putea fa
ce față sarcinilor pe care le 
vo: primi intr-o asemenea 
brigadă cu renume, ciștigat 
pe merit, in Valea Jiului ?...“ 
Interlocutorul meu este tină
rul GHEORGHE MORĂRUȘ

nar nu peste mult timp.
// prin hărnicia, tenacita- 

tea și dăruirea in mun
că dovedite, tinărul nostru s-a 
calificat in meseria de mi
ner. Astăzi, la virsta de a- 
proape 26 de ani, și avind

o vechime de 5 ani in subte
ran. Gheorghe Morăruș este 
bine cunoscut de toți mun
citorii sectorului IV de la 
E.M. Lupeni, de intreg co
lectivul, bucurindu-se de o 
malta apreciere atit din par
tea conducerii sectorului, cit 
și din partea celor din bri
gada unde muncește. Drept 
prețuire a activității desfășu
rate atit in procesul de pro
ducție, in bătălia pentru 
scoaterea la ziuă a diaman
telor negre, cit și ca locții
tor al secretarului U.T.C., in 
anul 1970 comuniștii secto
rului au răspuns in unanimi
tate DA la propunerea de 
a fi primit ca membru al 
organizației de partid, un 
DA care pe tinărul comunist 
Gheorghe Morăruș l-a obli-

Cultură

gat și il obligă să fie și p 
mai departe in fruntea for
mației din care face parte, 
să fie și pe mai departe un 
exemplu de comportare in 
societate și in familie.

fiam acesta este Gheor-
/ - ghe Morăruș, un tinăr 

de statură inaltă și 
slăbuț care, ori de cite ori 
il vezi fie la locul de mun
că. fie in orele lui libere, pe 
chipul lui deslușești întot
deauna zimbetul satisfacției, 
însemnul mulțumirii lăun
trice, pe care de altfel le in- 
tilnești la toți tinerii din pa
tria noastră, care iși împli
nesc fericitul destin in con
dițiile mereu mai bune de 
muncă și de viață create de 
partidul iubit și de statul 
socialist.

Ion MONDOCA. 
miner șef de brigadă, sector 

IV — E.M. Lupenl

Am fost oaspeți „poftiți44 la cantinele minerilor
Ieri, la orele prinzului, am fost „oaspeți" (poftiți de ci

titorii ziarului) la cantinele exploatărilor miniere. Știam că 
in ultimul timp s-au luat o serie de măsuri in vederea îm
bunătățirii mesei, a servirii șl, voiam să vedem cum se 
materializează ele acolo, în cazanele cu mîncare, in sălile 
de mese. Am stat de vorbă cu abonații mai noi sau mai vechi 
— am solicitat păreri foarte autorizate in materie — 
de la ospătărițe de sală și pînă la director — am intrat în 
bucătării, magazii, iar ca să ne convingem „pe viu", am fost 
ieri „flotanți" ai cantinelor Ce ni s-a spus și ce avem de 
spus ? Rindurile care urmează cuprind o parte dintre cons
tatări. Pe celelalte le vom face cunoscute factorilor 
drept, rugindu-i să le trateze .cu sare și cu piper" ca 
pe cele publicate. Așadar...

Condiții sînt ca abonații 
să fie mulțumițiI

Despre modul în care can
tinele miniere sînt asigura
te cu tot ceea ce este necesar 
pentru a oferi abonaților — 
mineri mîncare consistentă, 
servită in condiții de confort 
și igienă corespunzătoare, ca 
re să-i satisfacă cît mai de-

plin, tovarășul loan 
necz. director personal 
trala cărbunelui, ne-a 
următoarele :

— Trecerea tuturor canti
nelor in subordonarea exploa
tărilor miniere a creat 
capul locului condiții ca ac
tivitatea acestora să se

bunâtățească sub toate aspec
tele. Mai cu seamă în urma 
programului de măsuri adop
tat in această direcție de 
C.C.P. după vizita secretaru
lui general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu in 
Valea Jiului, nivelul cantine
lor miniere a crescut simți
tor atit ca dotare, organizare, 
preparare a mîncării și servi
rii ei abonaților — mineri în 
condiții de confort și igienă. 
La Vulcan, modernizările a- 
duse cantinei o fac intr-ade
văr să se ridice la nivelul no
țiunii de cantină-restaurant. 
La fel cantina minei Lonea 
s-a mutat într-un local nou 
cu capacitate mare, iar în 
prezent și pentru cantina 
E.M. Petrila se află in ame
najare un local nou in care 
se va muta în curind.

In general a fost înnoit ori 
completat la toate cantinele 
inventarul cu veselă. tacî- 
muri și alte articole a căror 
valoare se ridică la 150 000 
de lei.

Dar accentul cel mai ma
re am căutat să-1 punem pe 
îmbunătățirea mîncării. pe 
servirea civilizată a abonați
lor. Ținind seama de expe
riența pozitivă a cantinei 
E.M. Petrila. s-a lărgit aria 
gospodăriilor anexe (cu ■'res- 
cătorie de porcine) care au 
fost amenajat? acum si la 
Vulcan. Uricani. Aninnnsa. 
și Lonea — lucru ra- 
re are efect direct asupra îm
bunătățirii meselor la canti
nă atit cantitativ cît și cali
tativ. Privind calitatea mîncă
rii. aș remarca faptul f'ă s-a 
trecut la servirea a două me
niuri diversificate la mac de 
prinz. iar totodată si conținu
tul pachetelor de supliment 
pentru șut a fost dive-sifi- 
cat introdueîndu-se preparate 
de came. Răspunzând unor 
cerințe și propuneri al? abo
naților. în scurt timp vom 
organiza bufete In' incinta 
cantinelor la care se vor
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PERSPECTIVE
Valoarea instructivă 

și educativă
DEZBATERE

cu pionierii

a
MUZEULUI SĂTESC

Duminică, Io oro 10, in sa
lo mica a Cosei de cultură 
din Petroșoni este oiganizată 
o dezbatere cu pionierii din 
localitate, condusă de prof. 
Victor loțenco, președintele

Consiliului municipal ol Orga
nizației pionierilor. „Ginduri 
pentru patria socialistă" este 
tema care va oferi participan- 
ților un cuprinzător domeniu 
de probleme specifice.

Concert 
de muzică ușoară

Caso de cultură din Petroșani organizează un concert ex
traordinar de muzică ușoară la care iși vor da concursul soliș
tii OLIMPIA PANCIU, MIHAI CONSTANTINESCU, FORMAȚIA 
SAVOY. GIONY DIMITRIU, $1 NICOLETA. Programarea concer
telor este următoarea : duminică - Lonea (ora 17) și Petrila 
(ora 20) ; luni - Uricani (ora 17) și Lupeni (ora 20,30) ; marți, 
in Petroșani cu trei spectacole (ora 15, matineu pentru elevi, 
17,30 și 20).

Căminul cultural din Cim- 
pu Ini Neaq a cunoscut dumi
nica trecută o afluență cu 
totul deosebită a locuitorilor 
— se inaugura un punct mu 
reislic la a cărui amenajare 
s-a lucrat multă creme. Pen 
Im localnici a fost un eveni
ment in cel mai pur înțeles 
al cuvintului. ei înșiși a 
flîndu-se in situația de a

constata frumusețea si vechi
mea vieții lor, cuprinsă «n 
exponate cunoscute înainte 
doar fragmentar. Despre acea
sta noutate in xia|a culturală 
a Văii Jiului im solicitat re
lații tovarășului prol. IO AN 
POPOROGl . director al Mu
zeului mineritului șl președin
te al Comitetului municipal 
pentru cultură și educație so
cialistă.

Pleca înființării unor coltxlli • u prin zi nd mărturii ma
teriale ale vieții d-‘ pe aceste mcleaquri nc-a preocupat de 
pe la slîrșpul anului 1971. Nc-ani qindil câ ele pot fl a- 
menaj«Lo pe lingă lieoarp i ămsn cultural, cea mai bune ac
tivitate In «<vsl sens alJindu-se la Cimpu lui Neaq si Jieț. 
\ f»t.- indicii materiale sini vestigiile unei ronceftii des
pre viata. ale unui mod de trai ale unui timp istoric re
volut. operiTe-i colecționarea iși află rațiunea In
faptul ca toarte obiectele desțre care e vorba sint vechi, se 
not pierde viu deteriora, pentru că oamenii, necuno<cin- 
du-lc- adeseori valoarea, dec ii utilitatea. le neglijează.

t n colț etnografic, modest, e adevărat, dar generos 
in atitudine se află si la căminul cultural din Cimpa. După 
ce criterii si ce cuprinde punctul muzeistic de la Cimpu tul 
Neaq ?

Pr.n. ipalul criteriu este reflectarea vieții locuitorilor 
din această veche așezare, pe cit posibil in totalitatea ei. 
După o indelunqată muncă de cercetare, cu sprijinul locui
torilor si al cadrelor didactice, am descoperit diverse obiec
te rare probează o remarcabilă și impresionantă continuitate 
i-torică. Punctul muzeistic reflectă îmbrăcămintea, obiecte 
•ie păstorit, do vinăioare, ceramică (firește, doar intrebuin- 
î'ta de oa-m-ni, pentru că fe aceste locuri nu s-a creat în 
i est domeniu), lata • iteva exemplle dintre cele aproape 250 
exponate. Costumele populare (de bărbat femeie și copil) do- 

x<. pr.n croială si cusăturile clasice, că-șl au originea 
.-uoc.i dacică. Se observă mai multe motive interesante: 

•âluța (pe «locuri cunoscut și sub numele de zala) care se 
ill i si pe mozaicul de la Constanța dalind din sec. II e.n. 
Mița ocolită hau zîq-zaq) din epoc a bronzului, coarnele ber- 
• .lor. ciuturi, ochiul (sau prescură) —atestate tot pe mo- 

zairul de la Constanta. Alte motive: virtelnița, care simbo- 
‘ ’ează anotimpurile. In despicătura de jos la cămașa băr- 

> • i r.mașă cu barburi. defiph stă In phrți) a- 
Dare litera M. clement arhaic. Printre obiectele din lemn. 
~ea mai mare rarte sint cele de uz casnic sau legate de o- 
-upațli : < ăucul (sau căpeică) pentru apă sau măsuratul lap
telui ț strecurătoare cu diograma unui cap de oaie, prezen-
tind asemănări cu cele din neolitic; furci de tors din lemn 
de corn, la mijloc cu roată solară și diverse frustături ; răz- 

de țesut ornamentate, fuse cu crestături tdp răboj, sară-' 
rile. linguri ele. Se mai află țesături foarte frumoase, o co
le, tie de fluiere, fotografii care ilustrează portul, obiceiuri 
mai vechi $i noi.

— Ce importanță are un asemenea muzeu pentru locui
tori ?

Are o valoare instructivă — oamenii iși cunosc isto- 
prin intermediul vestigiilor materiale; și educativă — 

învață sa păstreze astfel de elemente care atestă istoria și 
jind noi contribuții, chiar de natura afectivă, sentimen

tului. conștiinței naționale. Colțul muzeistic de la Cimpu lui 
Neaq este .unenaja! de Comitetul municipal pentru cultură 
și educație socialistă în colaborare cu Muzeul județean Deva și 
Muzeul mineritului. Paralel cu îmbogățirea lui. ne preocupă 
si celelalte localități. In acest an vom dc-.rhide unul, asemă
nător In concepție, si la Bănită.

Ion POPESCU<____________ ___y

Prind): aiul mijloc de for-
mare și Iran smitcrc a culturii
este < artea. In m(» rristali-
zeazfi ceea ce arc mai specific
viata unei națiu ni. Ultimele
decen ii atr imprimat o in-
llorlre lărâ preredent a mijlon-
< clor audio-'zizuale de inlor-
mare, loot care a generat
și teoretizării alo valorii lor

uiburale. \sllel, s-a ajuns 
să se vorbească despre civili
zația cuvintului tipărit care, 
se zice, ar agoniza, locul 
fiindu-i luat de civilizația i- 
nwqlnii — (film, televiziune, 
ele). Este neîndoielnic că 
posibilitățile televiziunii și 
filmului - veritabile indus
trii in anii noștri — sini 
larql, pătrund rapid și cu în
drăzneală în cele mai ne
bănuite domenii oferind omu
lui, aflat in epoca modernă 
intr-o permanentă criză de 

timp, o cultură comprimată, 
dar care nu poale să-i 
transmită și insesizabilul, i- 
nefabilul care diferențiază o- 
perele intre ele, particulari
tăți individuale pe care doar 
contactul nemijlocit cu car
tea — lectura — ii prileju
iește.

Un indice al culturii este 
cumpărarea cărții și circulația 
ej in biblioteci. Bibliotecile din 
Valea Jiului ilustrează foarte 
convingător interesul pentru 
carte. Dar biblioteca persona
lă, deoarece are ca principal 
criteriu profesiunea și apoi un 
.mume gust personal, nu ex
clude ei, dimpotrivă. accen
tuează colaborarea cu bibliote 
cile. In aceste circumstanțe bi
bliotecii îi revine o importan
tă sarcină modelatoare, de ca
nalizare a interesului cititoru
lui.

Am încercat să aflăm care 
este atitudinea cîtorva biblio
teci din municipiu față de a- 
tribuțiilc care dau acestei

profesiuni, o noblețe specifică- 
și responsabilitate social-cul- 
turelă.

— Utilizăm mai multe me
tode de popularizare a cărții, 
do a o face cunoscută și so
licitata, <im aflat de ia iova- 
i.,șd Margareta Chloreanu, di
rectoare a bibliotecii Casei de 
cultură din Petroșani. Recen
ziile, | rezentările, serile șl di
minețile literare sini activități 
tradiționale, eficiente și frec-

tornicl (în 1972, peste 3 000). 
Do o maro importanță este re
lația cu cititorul : recomandă
rile de lectură, solicitudinea și 
amabilitatea, utilizarea sălii de 
lectură.

Este drept, biblioteca de la 
Casa de cultură din Petroșani 
dispune de mai multe posibi
lități tehnice, mijloace audio
vizuale moderne, dar și de 
mai multă imaginație și cunoa
ștere în profunzime a muncii

Responsabilitatea educativă 
și funcționalitatea bibliotecii 

ancorate mai adine în cerințele 
actuale ale cititorilor

vente. Mai sînt expozițiile a- 
menajate după criteriul urmă
tor : da. a o anumită tematică 
nu e solicitată considerăm că 
nu e îndeajuns cunoscută, n-a 
fost suficient de bine expusă. 
Experiența a arătat ca e justă 
ideea, cărțile intrind in atenția 
cititorilor. Iată de ce aceste 
expoziții sînt permanente, 
schimbijidu-se decadal. Inte
resul nostru se îndreaptă con
stant spre ■ formarea cititorilor 
de diferite virste și profesiuni, 
prin forme de activitate dife
rențiate. Astfel sînt biblioteci
le mobile (la cămine muncito
rești. șantiere etc), organiza
rea unor acțiuni mai complexe 
(do tipul prezentări de carte 
urmate sau precedate de un 
film, proiecții sau audiții mu
zicale). In urma unor astfel do 
acțiuni am format cititori sta-

cu cartea. Aici, de pildă, s-au 
întocmit cu destule eforturi 
liste bibliografice foarte utile 
și solicitate. Pentru că această 
muncă e complexă și cere 
competență a fost solicitat și 
sprijinul de la cadre de dife
rite profesiuni. Acum am a- 
flat că s-a format un grup sta
tornic care sprijină activitatea 
bibliotecii (prof. Maria Bieraru 
și El. Rebedea, juriștii Aurel 
Comșa. Ion Manea. Nicolae 
Gherghin. Eduard Perl, maiș
trii Ion Predoiu. Florea Patru, 
minerul Petru Scredeanu. ing. 
Adrian Sereanu etc).

Ea Ciinpa întreaga activitate 
a bibliotecii pornește dinlr-o 
concepție mai simplă. Dar fiind 
mai la îndemina localnicilor, 
cele aproape zece mii de 
cărți au avut 836 de cititori

in 1972. Prin ce. metode și-l 
formează ?

— Pregătim seri de poezie, 
prezentări de cărți cu sprijinul 
cadrelor didactice (prof. Petru 
Bana. înv. Maria Colda, Lăcră
mioara loniță) și, duminica, 
dimineți de basme pentru cei 
mici. La Răscoala și Gîrbovi- 
na avem biblioteci volante.

Dar biblioteca din Cimpa 
se preocupă de cititori cu 
mai multă insistență decît cea 
din Lonea care, în luna ianu
arie, și-a propus doar 3 (trei) 
acțiuni cu cartea : „Seară de 
poezie Eminescu" (4. I. 1973), 
„Dimineață de basme" (7. I. 
1973) „Dimineață de basme" 

(21. I. 1973),
Cercetînd îndeaproape mo

dul cum este înțeleasă respon
sabilitatea bibliotecii la Petro
șani. Lonea și Cimpa se poate 
conchide că diferențele sînt 
șocante uneori și izvorăsc din 
concepții eterogene și inac
tuale privind funcționalitatea 
și responsabilitatea acestor in
stituții de cultură. Limitarea 
la actul mecanic al împrumu
tului dovedește sărăcie și in
suficiențe profesionale, rostul 
fiind acela de a orienta, de a 
atrage și modela. Doar prin 
dimineți de basme și seri de 
poezie — în cea mai mare 
parte a locurilor fiind nereuși
te — biblioteca nu-și acoperă 
datoria față de cititori ,șî mai 
ales, față de cartea pe care o 
conservă.

In aceste circumstanțe e 
consfătuire sau un schimb de 
experiență, desfășurate cu se
riozitate și reală dorință de a 
aoumula idei noi, la nivelul 
municipiului ar fi nu numai 
utile, ci imperios necesare 
pentru bibliotecari și pentru 
locuitori.

T. SPÂTARU

Stimularea artiștilor ama
tori. fapt deosebit de preg
nant In țara noastră, 
nește din considerente care 
fac concretă acțiunea 
plâ de culturalizare a omu
lui, de apropierea față de 
valorile autentice. Dacă ne o 
prim atenția asupra teatru
lui de amatori vom desprin
de două intenții : depista
rea și promovarea talentu
lui dram-jti< , educația gus
tului teatral, formarea unul 
public competent, înzestrat 
cu dlscernăminl, selectiv, 
obiective valabile ?i pentru 
celelalte domenii ale activi
tății artiștilor amatori.

In foarte diversa activita
te cultural-artislicâ din Va
lea Jiului teatrul de ama
tori încă nu și-a găsit Un loc 
stabil în atenția locuitori
lor. Acest punct de vedere 
este susținut de următoarea 
atitudine: in preajma unor 
manifestări tradiționale (bi
enala I.L. Caragiale. de pil
dă) se pornește o muncă fe
brilă pentru a face cumva 
act de prezență, apoi 
se destramă. ” 
evident, sînt 
cu acedstă 
Doar trei formații de teatru 
au continuitate : Cimpa. Lo
nea Și Casa de cultură din 
Petroșani. Cea mai valoroa
să este ultima și s-ar putea 
defini prin cîteva trasaturi 
distincte și proprii : aulocu- 
noașterc a posibilităților In
terpretative. prezentă 
întocmirea repertoriului : as
cendență a mijloacelor 
tistice, grija pentru pregă
tirea de specialitate.

O formație de teatru a! 
amatorilor a existat, cu ac
tivitate sporadică. în Petro
șani. dar cea actuală ș-a 
înființat în 1 969 prin cîți- 
va pasionați, îmboldiți de 
dragostea și de talentul dra
matic.

— începutul n-a fost toc
mai simplu și ușor. își a- 
•mintește Gh. Negraru, prin
cipal animator al forma
ției. A trebuit să învingem 
sfiala, timiditatea pe care o 
are oricine cînd trebuie să 
urce pe scenă în fața pu
blicului. urmînd să fie -ju
decat" de el cu imparțiali
tate. Printre primii. Con
stantin Popa, Gheorghe Blaj, 
prof. Gheorghe Popa. Geo 
Bucur. De la ,/Take,

por-

am-

totul
Rezultatele, 

proporționale 
inconstanță.

în

ar-

Iankr și Cad1r“, exi
gențele noastre au crescut 
progresiv cu ciștigarea ex
perienței scenice și desco
perirea unor noi 
surse dramatice 
dintre noi...

La comedia 
..Take, Ianke și 1 
V.I. Popa, spectacol dat în 
I 970 (care a ajuns la faza 
județeană a concursului 
„I.L. Carnginle") s-a ajuns 
prin teatrul folcloric „Nuntă 
in Valea Jiului*4, apreciat cu 
mențiune la concursul for
mațiilor de amatori în 1 969) 
in care s-au întrevăzut posi
bilitățile. De la comedie s-a 
trecut la o piesă psihologi
că. evocatoare a luptei mi 
nerilor comuniști din Vale'. 
Jiului — „Frunze care ard" 
do I.D. Sîrbu. A fost un 
spectacol izbutit, actorii a- 
matori învingînd dificultă
țile specifice genului și im- 
primînd dinamism, natura
lețe și eleganță stilistică u- 
nPi piese ocolite prea mult 
șj de teatrele profesioniste. 
A urmat ..Păcală argat" pre
lucrare de Petre Dulfu, 
montare complexă, muzical- 
coregrafic-dramatică, 
care au fost prezentate 
de spectacole.

Intre timp formația 
teatru a Casej de 
din Petroșani s-a 
prin noi actori amatori, bine 
înzestrați — Cornelia Olarii. 
Viorica Fodor. Gheorghe 
Sereș. Ioan Velica. Richard 
Bușneag, Ionel loan. A. Das
călii. Aristide Frățilă. loan 
Cîmpcanu... Comedia de mo
ravuri „Funcționarul de 
la domenii" de P. Locustea- 
nu. a fost ultima montare 
care a dovedit omogenitatea 
grupului și îmbogățirea pa
letei interpretative.

Acum, formația de teatru 
de la Casa de cultură Pe
troșani «e află în toiul ulti
melor pregătiri ale viitoarei 
premiere: comedia „D-ale
carnavalului" de I.L, Cara- 
giale. Să așteptăm apariția 
ne scenă a actorilor noștri 
în acest viitor spectacol care 
va servi, credem.
o impulsionare a 
pentru teatru la 
din Valea Jiului.

și noi re- 
în fiecare

savuroasă 
Cac’îr” de

cu
25

de 
cultura 
rotunjit

și drept 
interesului 

cluburile

Răzvan ISTRĂTESCU

„Inimă rece“
Ultima premieră a Tea

trului „Valeă Jiului1 din 
Petroșani „Inimă rece", 
dramatizare de Eduard Co
rali după basmul scriitoru
lui german Wilhelm Hauff, 
va ii prezentată pe scena 
Casei de cultură astăzi (ora 
16,30) și miine (ora 18,30). 
Direcția artistică a specta
colului este semnată de re
gizorul Marcel Șoma, sceno
grafia și costumele aparțin 
lui Virgil Popa.

PE ECRANE

Misiunea sublocotenentului Șipoș
In Budapesta primilor ani 

de după război, brigăzile mi
liției populare, de curind in- 
jiînțate. abia reușesc să facă 
fafă multiplelor atacuri și ja
furi, săvirșlte aproape zilnic. 
Marasmul de după război este 
prielnic pentru tot felul de 
speculații și falsificări, trafi
cului de valută și contraban
dă care se cereau stăvilite 
ru orice preț. Filmul maghiar 
..Misiunea sublocotenentului 
Șipoș'* este consacrat acestei 
adevărate lupte a clasei mun
citoare pentru restabilirea u- 
nui climat social-politic calm, 
propriu noului drum istoric 
al țării. Strungarul Gabor Și
poș, recomandat de organiza
ția de partid a uzinei in ca
re lucra, este convocat la 
comandamentul miliției pen
tru ca, alături de alți tineri, 
să se înroleze in rindurile ei. 
La început, proaspătul^ ofițer 
e dezamăgit; puțin cam ro
manțios se aștepta la eveni

mente mai spectaculoase dar 
care nu vor intirzia să apară. 
După o analiză a infracțiuni
lor se ajunge la concluzia că 
toate sint săvirșite de aceeași 
bandă.

Pe neașteptate la Șipoș se 
prezintă o doamnă in virstă, 
văduva unui diplomat ucis 
de fasciști, care-i solicită o 
autorizație pentru deschiderea 
urnii carusel. In schimb ea 
acceptă, cunoscind protipenda
da orașului, să furnizeze date
le ce-l interesau. Astfel, din- 
du-se o persoană mondenă, 
Șipoș începe să frecventeze 
un elegant bar de noapte un
de poate supraveghea nestin
gherit pe toți marii magnați 
ai pieței negre și alte persoa
ne suspecte. Cea mai impor
tantă acțiune este acum des
coperirea și arestarea unei 
foarte elegante și frumoase 
femei, supranumită Josejin. 
Urmărind-o cu abilitate va 
constata că ea coordonează

banda. Curind unul din cole
gii lui Gabor e găsit ucis pe 
o stradă periferică. După cer
cetări îndelungate și întorto
cheate ucigașii sint descope- 
riți. Aceștia făceau parte din- 
tr-o bandă de falsificatori de 
monezi care îl lichidaseră pe 
ofițerul de miliție prin elec
trocutare. Urmează alte misi
uni dificile pe care Șipoș le 
rezolvă cu inteligență, dove
dind pasiune, o certă vocație 
și devotament.

Filmul „Misiunea subloco
tenentului Șipoș" se hrănește 
din realitățile începutului vie
ții noi in Ungaria. Datorită 
calităților sale, spectatorul 
este furat de tensiunea dra
matică a acestui film de fac
tură polițistă a cărui idee cen
trală este munca și lupta cla
sei muncitoare pentru con
struirea unei vieți noi.

Pe agenda manifestărilor
muzicale ale lunii februarie

Dirijori soliști vocali și instrumentiști 
inlerpreți de muzică ușoară diD aproape 20 
de țări vor Ii luna aceasta, prin intermediul 
Agenției române de impresariat artistic 
A.R.I.A. — oaspeți ai sălilor noastre de con
certe și ai teatrelor lirice.

Admiratorii Iul Roberto Benzi vor avea 
prilejul să se iniilnească din nou cu ace&l 
artist al baghetei, in cadrul a două concer
te ale filarmonicii bucureștene. avlnd in 
program lucrări de Brams. Debussy. Hin
demith. după care oaspetele va mal dirija 
un concert la lași. Remarcabilul compozitor 
șl dirijor polonez Witold Luloslav/ski va 
apare, tot la pupitrul Filarmonicii ..George 
Enescu". îd două concerte, al căror solist va 
ii violoncelistul austriac Heinrich Schiff. O 
reintîlnire așteptată cu Interes va ii aceea 
cu violoncelistul sovietic Danii Șalran 
care. împreună cu pianistul Anton Ginsburg 
va susține o serie de concerte si recitaluri.

Pianiștii Anne OueHelec (Franța), Vik
tor Merjanov (U.R.S.S.), Tadeusz Smud- 
zinskl (Polonia) șl Sequeira Costa (Por
tugalia). clavecinistul Colin Tilney (An
glia). organistul Vladimir Ruso (Cehoslo
vacia), violoniștii Heinz Sokunk (R.D. 
Germană). Augustin Dumay (Franța) șj 
Ismail Asan (Turcia), cuplul instrumen
tal alcătuit din violoncelistul Pedro Co- 
roslolas și pianistul I uis Rego (Spania) 
iși vor da, de asemenea, concursul lie 
în compania formațiilor noastre simioni- 
ce. fie in cadrul recitalurilor, la manifes
tările muzicale ale lunii februarie.

In domeniul muzicii ușoare. întreprind 
turnee Eddy Mitchell si cîntăreața Geor
gette Lemaire, formația olandeză ..The 
Tumble Weeds” Instrumentiști de jazz 
din S.U.A. și Canada, care vor cinta îm
preună cu formația condusă do Dan 
Mîndrllă. avlnd ca solistă pe Aura Urzl- 
ceanii.

Una din talentatele tinere speranțe. Eugenia Cordea 
de la liceul Petrila. surprinsă la Concursul de preselecțic 
in vederea festivalului de muzică ușoară „Cîntecul adin- 
cului" ce va avea loc în curind...

Apariții în librării
Ștefan C.
Al. Kuprin 
Kaverin V. 
Aramă I.
Esop
Arsene N.
A. Gorovei
XXX
Tăutu
Stănescu N.
P. Constantin 
Georgescu C. 
N. Tăutu

Ziua uitării 
luncherii
In fața oglinzii
Furtuna albă
Fabule
Eroii nu au virstă
Cimiliturile românilor
Azi în România
Aplicații de broderii româ
nești
„Arta 1900" in România 
Al doilea motiv
Misiunile căpitanului Dan

FOTOGRAFIA
formă tot mai raspîndita 

în surprinderea frumosului cotidian 
- MARGINALII LA 0 EXPOZIȚIE -
Poposind in fața fotografiilor din expozi

ția deschisă recent la Casa de cultură din 
Petroșani, chiar și vizitatorul mai puțin avi
zat in acest gen de creație rămîne cu impre 
sia primă că pentru cei patru expozanți foto
grafia, respectiv această îndeletnicire deșii 
șurată la nivelul criteriului artistic, nu disi
mulează nici o taină. Selecția minuțioasă sub 
raport calitativ, acuratețea în execuția tehni

că a fotograiiilor expuse sînt revelatoare i 
determinarea nivelului de stăpinirc a lini 

bajului și formei de exprimare in lotoqra 
fiere. Componența eterogenă a tematicii ex 

poziției face imposibilă pe de altă parte 
— stabilirea unei eventuale ierarhii sau cri 
teriu de valoare, cu toate că exponatele, in 
marea lor majoritate, aspiră la un asemenea 
fel de catalogare.

In peisajele lui TON VINÂTORU reîntilnini 
..incurabilul" îndrăgostit de frumusețile na
turii. Autorul minunatelor peisaje montane 
pornind de la imortalizări oarecum clasice 
ale genului a obținut efecte do o veridică 
plasticitate, intr-o manieră modernă, in lu
crările Cer âstral și Taina luminii. Alături 
de peisajele lui I. Vinătoru, pastelul fotogra
fic Iarna la Stînă a lui S1EGRIED F1SSGUS — 
fotografie distinsă la Salonul european de 
artă fotografică ce a avut loc la Calais in 
anul 1972 — completează in mod iericit con

cluzia că cei doi subtili observatori ai fru
moaselor și odihnitoarelor peisaje montane 
au ajuns să stăpinească in totalitate acest 
gen. Spre deosebire de liniștea vizuală din 
peisajele amintite, dinamismul exploziv se 
urca parcă pină la ieșirea din cadru! limitat 
de marginile hirliei fotografice in instanta
neele lui IOSIF TELLMANN. Pline de ver 
vă și optimism, secvențele decupate de un 
ochi format din tabloul cotidian, trădează nu 
numai sesizarea ineditului din acest tablou 
ci și sublinierea cu mijloace oferite de a- 
paratul de fotograiial a elementelor care, 
surprinse de autor intr-o anume ipostază, 
poartă pregnant semnificațiile mesajului.

Cele 28 de fotograiii expuse sînt producții 
recente, deci ele poartă in mod evident am
prenta căutărilor și zonelor de investigație 
din perioada din urmă a autorilor lor. Conchi
dem pe marginea acestui act de cultură ex- 
primindu-ne dorința de a nota cit mai cu
rind o altă manifestare de acest gen. dacă 
este posibil cu o tematică mai bine aleasă, 
fixată in prealabil și. de ce nu. și citeva ex
poziții personale cu lucrări cit mai multe din 
atelierele virtuozilor activității fotograiice 
prezenți in această expoziție.

Tiberiu J1ANU

- In cite filme ați jucat pi
nă acum ?

- Acesta este al 93-lea și 
ultimul. Imi ajunge, sint bă- 
trin și am obosit. Hotărireo este 
definitivă. Filmările mă obosesc. 
Acesta o fost cel mai greu 
dintre toote filmele in care om 
jucat. Inchipuiți-vo, interpretez 
rolul bătrinului Gaston, patriar
hul clanului Domincini, omul 
care pină nu de mult trăia incă. 
Nu puteam să născocesc, să 
creez un tip pe gustul meu. Ar 
fi fost necinstit.

„Afacerea Domincini" este 
foarte cunoscută de opinia pu
blică franceză. Este vorba de 
familia cu același nume care 
deține un restaurant pentru tu
riști intr-o localitate din Alpi. 
Intr-o zi s-au găsit lingă pro
prietatea sa cadavrele a trei tu
riști englezi. A fost arestat Gas
ton Domincini, care, deși, a ne
gat săvirșirea omorului, a fost 
condamnat la moarte, iar apoi 
pedeapsa i-a fost comutotă la 
închisoare pe viață. Door in ul
timele clipe ale vieții o fost gra
țiat și a murit in libertate. Dacă
’ fost sau nu vinovat, Domincini 

este un mister neelucidot incă.
- Pe cine ați interpretat dv ?

JEAN GA BIN 
la al 93 - lea și ultimul film

■ Corespondentul „Izvestiei“ Ia Paris a luat un interviu cunoscutului■
B actor francez Jean Gabin cit prilejul filmării la „Afacerea Domincini”
B□ — cel de-al 93-lea film interpretai de el. Redăm mai .jos extrase din
n acest interviu.

Un criminal sau o victimă a e- 
rorii judiciare ?

- M-am gindit foarte mult 
asupra personajului interpretat 
de mine. Am avut insă întot
deauna convingerea că Gas
ton nu a omorit pe nimeni, 
dar ii cunoștea pe asasini.

- Cu core dintre regizori v-a 
plăcut să lucrați de-a lungul 
carierei dv ?

- Renoir, Duvivier, Carne... 
aș putea să numesc și alții cu 
care am lucrot bine și de care 
am să-mi aduc aminte pină Io 
sfirșitul vieții. Totuși, in ultimii 
ani arn fost mai solicitat de- 
cit la începutul carierei, deși 
om avut dintotdeauna ciudă
țeniile mele. In primul rind, nu 
am interpretat niciodată roluri 
de ofițeri și preoți, apoi, nicio
dată nu m-a putut determina

vreun regizor să-mi învăț rolul 
pe dinafară. înainte cu 10 mi
nute de filmarea unui cadru 
mă uit pe scenariu, citesc ro
lul, caut sâ-l înțeleg, iar apoi 
ii pun in scenă cu cuvintele 
mele ; aceasta mi se pare mai 
aproape de adevăr.

- Și dacă un actor tinăr ar 
proceda așa ?

- Imediat or fi dat pe ușă 
ofară, a răspuns, zîmbind, Jean 
Gabin.

— Ce ați făcut in timpul răz
boiului ?

- Lo început am plecat in 
America unde am jucat in 
două filme, apoi pe un petro
lier am ajuns in Anglia, de un
de în 1943 am intrat in rindu- 
rile forțelor de eliberare. Am 
fost marinar și chiar am con
dus un tanc, in divizia de in
fanterie marină a generalului 
Leclerc.

- Care este crezul dv. in ma
terie de film ?

- In film există bariere care
separă pe cei care joacă pe 
platou de cei care se află in 
spatele aparatelor : regizori,
aparatul administrativ, directori 
și alții pentru care in cele mai 
multe cazuri filmul este o a- 
facere. Eu dintotdeauna am 
fost de partea unde se află 
actorul, i-am trăit viața, m-am 
luptat pentru interesele sale.

— Și cu ce vă veți ocupa du
pă ce vă retrageți ?

- Am să merg la țară in
Normandia. Acolo om să mâ
ocup cu creșterea cailo r de ra-
să, deși niciodată nu om ju-
cot lo curse ; aceasta o faa
doar din plăcere.
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Impulsionarea ritmului productivității muncii

(Urmare din pag. 1)

servi preparate alimentare 
contra cost.

Completând La toate aces
tea efortul ce se depune in 
continuare la unități pentru 
introducerea autoservirii, pen
tru modernizarea in conti
nuare. pentru ridierfr. a preeft 
tiriî profesionale a buvătari-

Aproape totul în ordine
— Nu am nimic de reproșei 

cantinei : masa e bună consis
tenta. suficientă (Alexandru 
Meleșcun, nou angajat la 
E.M. Paroșeni).

— Sint foarte mulțumit. Sc 
respecta programul : meniu
rile sint variate, consistente 
și igienic pregătite (Tudor Di 
n u ă. lăcătuș subteran).

Am putea continua <_u mul
te astfel de declarații făcute 
s'ionlan c'e alți abonați a; 
cant ine: minei Patoșeni. doi
ci n lipsă dc spațiu slnlem 
mnstrtnsi să sintetizăm. A 
flati într-o clădire nouă, do
tată cu Instalații mecanice 
mo'-rnf. vesela suficientă. 
t<: imur inoxidabile și cu 
ii i nerSonai harnic și com pe 
t r.’, în frunte cu Gheorghe 
r-idui. cantina minei Paroșeni 
oi eră într-adevăr celor pcs’o 
2Ho dc abonnți și flotant i o 
masă consistentă, pregătită și 
servită în condiții exemplare 
dr igienă.

■ '-en ce determina mulțu
mirea abonațîlor. chiar o a-

Ce-am mai putea zice ?!
Primul cu care ara luat con

tact in sala de mese a canti
nei minei Dilja. a (ost un lă
cătuș de la sectorul 111 al că
rui nume a prelerat să nu m-1 
dnstăinuie. L-ani întrebat cum 
i se pare mincarea.

— In general bună. Excepți
ile fac excepții deci... In tot 
cazul deservirea e mulțumitoa
re calitatea înfocării de ase
menea.

•\m consultat condica de su- 
qr-stii și reclamații. Păreri pe 
ici colo contradictorii laici 
..gusturile” sint discutabile), 
dar majoritatea și ne referim 
ta ultimele, sini felicitări la 
adresa bucătăriei și a modului 
de deservire. Semnează (in mai 
multe rindurii : Iile Băjan, Ion 
Diaconii, Savian Dobre. Nico- 
lae Hndoroagă. ..Printre file", 
Dragoș Munteanu propune ex- 
< iud'crea spanacului din meni
ul cantinei și... respectarea în
totdeauna a programului me
se- tot chestie de... gust!).

Conduși de responsabila 
cantinei. Eugenia Gros, am 
constatat in bucătărie o ordi
ne si curățenie de invidiat. In 
vestiar de asemenea. NîeniuT? 
Dimineața (9. ÎL 19*3): qrălar 
do porc și tocanăjțde legume , 
la prînz două meniuri : cior
bă de perișoare. șnițel cu car- 
loii natur și tocăniță de ber
bec cu cartofi. Seara, ciorbă 
de fasole și tocăniță cu orez. 
Beciul insă suferă in privința 
aerului condiționat, iar frigi
derul — defect de mai bine de 
trei luni (In atenția conducerii, 
neapărata remediere și a a- 
cestor singure deficiențe).

încep să vină abonații care 
au ieșit din schimbul I. Facem 
o investigație. Ion Mateșan, 
sectorul I : bună dar nu întot
deauna ; Nicolae Soare, miner 
sectorul I : aceeași părere ;

O „problemă" ?
«Masa e consistentă, e 

variată, servirea buna. Eu sini 
mulțumit"... fală o primă pă
rere, a primului nostru in
terlocutor la cantina minei 
Petrila — Pavel Muhă. mun
citor subteran la sectorul \. 
Am aflat că într-o lună, de 
cind servește masa la canti
nă. abonatul nu a avut ne
mulțumiri nici in privința 
mîncării (bogată în calorii, 
consistentă și variată) și nici 
la adresa personalului cantâ- 
n De fapt, aceste păreri au 
fost împărtășite și de alți a- 
bonați (artificierul Constantin 
Rișet noul angajat. Mihai Ți- 
țibaicu și mulți alții. Electr î- 
c anul Gheorghe Ghiridean, 
cure dp șapte luni duce min- 
carg acasă <?c la cantină are 
u-'i'leusi aprecieri bune. Doar 
o nemulțumire: plinea servi
tă la cantină nu este în tot- 
d. r:na coaptă.

1 >’e constatate de noi coin- 
cid. de 'apt cu părerea abo- 
n..ti'.or. O ..problemă" doar 
aoa potabilă.!?!) Ce reclamă 
oamenii? Că uneori cantina 
râmine fără apă potabilă, (dc 
băut ' > In ziua de 28 ianuarie 
a.c.. >a ora 1.30 — scrie în 

mdica de sugestii Stoica 
Găvan membru în comitetul 
d ar.; nâ. nu a fost apă nici 
pentru ceai iar cartofii cură- 

Mărunte, însă
cu implicații mari...

■pti

La cantina E. M. Vul-
nănîncă în jur de

4U' de oameni. Prima
sie este aceea de loc

unc’e •j-ite lucrurile merg cît
ale de bine — în bucă-

tărie, •urâțenie (care e sus-
iă de îmbunătățiri); în 
d.. mese, aspect plăcut 
ouat. Bine aproviziona- 
adrată cu femei price- 

preparatele culina
ri ina oferă abonațîlor 
meniuri cărora li se a- 

jnul la cerere. care 
gustul și preferin-

re. . 
două 
daug; 
urnoeuzi 
țele ndividuale.

_ Mincarea e variată de 
la o i la alta. Astăzi (ieri — 

vem borș moldovenesc 
și cartofi oiure cu came si 
mur uri. Oamenii sânt mul- 
»• imiți. (Veronica Cazan, bucă- 
lăre’-să)

lor $i personalului de deser
vire și multe alte măsuri — 
putem afirma că sint create 
toate condițiile la cantinele 
minier? pentru a se fac? față 
sporirii numărului de abonați 
din ultimul timp cu peste 
1 000 dr noi angajați la m 
nolc Văii Jiului,, pentru ca 
din re tn cr mai mult abo
nații sfi fie mulțumiți.

tracție a multora, este. în 
primul rind. varietatea și 
consistența meniurilor : apoi 
liniștea, ordinea și intimita
tea prezente aici, consecințe 
firești ale inițiativei, expo- 
ricnțvi, spiritului gospodăresc 
i' administratorului, al bucă

tăresei Marin Copil, atmosfe
ra caldă, ospitalitatea. întreți
nute de întregul personal. La 
atracția de care vorbeam, 
conatrâ. de asemenea» oferirea 
de către cantină. în condiții 
avantajoase. (3 lei) a unor su
plimente consistente — unt. 
brînzâ piept dr porc afu
mat. pateu de ficat, șnițele, 
la alegere, prezente în ziua 
vizitei — pe care abonații le 
primesc în pachetul pentru 
șui

Dacă s ar putea procura și 
șervețele și. mai ales dacâ 
s-ar aduce la numitorul in
teriorului cantinei și împre
jurimile ei. atunci ar fi In
tr-adevăr totul sau aproape 
totul în ordine.

Ion și Xi< olac Acostăchioaie. 
sectorul 111: bună, azi e foar
te bună ' Valentin Manoliu, e- 
lectrician : In ultima vreme e 
<!<* norccunoscut felul deser
virii si calitatea mîncării. Da
că s-ar mai îmbunătăți toamna 
aprovizionarea cu zarzavaturi, 
in special rădăcinoasele, iarna 
am avea de-a face mai puțin 
cu conservele... Ion D. Dijmă- 
rescu, sondor șef-sectorul II 
— membru in comisia de con
trol obștesc. In general sînlem 
mulțumiți. Dacă s-ar înființa 
și un bufet expres, cum se pa
re că este in atenția conduce
rii. ar Ii toate bune.

Medicul exploatării Emil 
Sedan a venit ca in fiecare 
zi. să facă investigația de ri
goare. Probabil este o certă 
contribuție in ordinea și cură
țenia care există la această 
cantină.

Ne mai adresăm la o masă 
u aceeași Întrebare: Gheor- 

ghe Raba, Millan Anton și 
Gheorghe Cohiltir iși exprimă 
nemulțumirea față de incon
sistența mîncării și de lipsa 
dc calorii (Medicul era de altă 

” ‘pSrere”' cnriTrărie.' * HÎWCfotd'-
les). In acest timp observăm 

..un bătrinefc cu suferț^jul — . 
minerul pensionar Macarie Co- 
stinaș, care ne-a spus:

— Nevastă-mea e cam bol
nava și de cîtăva vreme nu 
mai poate găti. Dar in cei 30 
dc ani cit am lucrat la mină 
la Aninoasa, și aveam pe lin
gă mine 11 copii, n-am mîn- 
cat mîncare așa bine pregăti
tă și gustoasă. Și, doar nevas
tă-mea a fost qospodină a-nti- 
ia. Atunci mîncam carne o da
tă la zece zile... Acum mănînc 
în fiecare zi. E altfel... Sînlem 
foarte mulțumiți I

Ce-am mai putea zice ? I 

țați au stat fără apă. De ce ? 
De acord cu personalul can
tinei cum că I.G.C. nu anunță 
cînd se ia apa. Dar dp ce să 
nu se rețină din timp și întot
deauna apă de rezervă pen
tru orice eventualitate?!

Am reținut din cele spuse 
cfe administratorul cantinei, 
Viorel Mohora, că in curînd 
cantina va î* mutată intr-un 
local nou. mult mai spațios 
unde, pe lingă olte avantaje. 
Va sta la dispoziția abonați- 
lor și un chioșc cu răcoritoa
re. Poate cu acest prilej se 
va reînnoi și mobilierul can
tinei...

încă cîteva observații: de 
pe mese lipsesc elementare
le șervețele, care nu există 
în comerț (?!). O sugestie în 
atenția organizațiilor de sindi
cat și U.T.C.; poate nu ar 
trebui scăpată din vedere nici 
conduita tinerilpr abonați, 
foarte multi noi angajați: a- 
ceasta în scopul preîntâmpi
nării unor animozități ce se 
mai ivesc tocmai din cauza 
sfidării de către unii tineri a 
celor mai elementare reguli 
de bună cuviință, de respect 
față de oamenii din jur. față 
de localul unde li se servește 
o masă bună și în condiții 
civilizate.

Intr-adevăr, dar numai de 
calitatea și consistența min- 
cării. Ion Paveliuc. Ion Ma- 
teiaș. Mircea Rusu, au avut 
cuvinte frumoase pentru mîn
care, dar nu și pentru cea
laltă latură — calitatea ser
virii. La nici o masă nu exis
tă șervețele sau scobitori, iar 
cei care ne-au vorbit le simt 
lipsa. Aceste auxiliare contri
buie la ceea ce numim în mod 
curent civilizație și. predum 
se știe, aspectul mesei se răs
frânge’asupra apetitului, ere 
ind insatisfacții. .Mincnr ,i * 
bunișoară. Seara, compotul, 
cînd e în meniu, este foarte 
puțin. Nu avem șervcțe.e. 
scobitori. Priviți acest cuțit. 
(Laurențiu Szilagy). L-am 
privit; e de mirare H astfel 
de tacâmuri, devenita negre, 
mai pol fi folosite. (Ș ind ta 

gindești CA era do;ir unul la 
o masă și că se dau numai 
la solicitare insistentă !!I) Ea 
fel ne-au vorbit Petre Vă 
dnva. Mihai Volintiru, Marin 
Danes caro ne-au arătat și 
p. iii orele. Skire.n lor sparte.

Nemulțumiri există și la 
adresa administratorului (Va- 
«sile Ciochină), cu comporta
ment refractar unei înțele
geri diferențiate a omului. Și 
i it A nevoie este I Pentru că 
foarte mulți sînt noi angajați, 
de mai multă sau mai puți 
nă vreme, Față dc ci e nevoie 
de solicitudine si atent ir pen
tru că. oricît ar părea dc cu
rios. cantina exercită, dincolo 
de potolirea foamei, .și o in
fluență educativă foarte pu

Ne străduim, dar totuși 
nu putem depăși „rețeta"...

Cantina muncitorilor dc ia 
E.M. Aninoasa situată la par
terul căminului dc nefamiliști 
..23 August**, la ora prînzu- 
lui. Sala dc mese, în ordine 
și curățenie era pregătită pen
tru a-i primi pc abonați. La 
bucătărie. Cornelia Lungu și 
Ioana Hoțea, nu mai pridi
deau cu rumenirea unor gră
tare. Aruncăm o privire în 
jurul nostru și constatăm din 
capul locului o mînă harni
că, dc gospodină pricepută. 
Consultăm și listele de me
niuri întocmite zilnic din 
care se constată o diversitate 
de mîncăruri oferite la cele 
trei mese. Dar să vedem și 
opinia celor mai autorizați în 
conduzionarea stărilor de lu
cruri constatate dc noi „la 
prima vedere** și anume a ti
nerilor nefamiliști, abonați ai 
acestei cantine i

— Sîntem în general mul
țumiți de mîncarea ce ne es
te oferită la cele trei mese pe 
care le servim, ne spuneau 
tinerii Constantin Vicol. loan 
Bergheanu. Totuși. uneori,

Hîrtie pentru ambalaje 
de calitatea I !

...La cantina minei Lonca, 
stăm de vorbă inițial cu bucă
tarul de serviciu, Iosif Vlădu- 
lescu. Am fi vrut să discutăm, 
în principal, cu administrato
rul dar... „Tovarășa Ioana Mer- 
ca, șefa noastră, c plecată du
pă marfă..." Și, bineînțeles, nu 
ne putem bucura nici de pri
vilegiul de a ne arunca privi
rile prin condica de sugestii 
și reclamații și peste meniul 
săptămînal („Sint in dulapul 
dînsei11). Ne mulțumesc insă 

■consta lari la vizuale^ Și discu
țiile cu abonații cantinei. Șer
vețelele, obiect al unei critici 
nu prea îndepărtate, lipsesc. 
Există doar pentru cei ce pă
trund in cantină la ora deschi
derii (Care-i soluția aceea mi
raculoasă, prin care......s-a re
zolvat problema in prezent 
precum și in viitor'1, tovarășe 
director adjunct, ing. Eugen 
Borza?). Apoi dispar. Abona- 
ții nu mai au acum nici mă
car posibilitatea de altădată, 
de a folosi... fețele de masă 
(care-s din material plastic!). 
...S-a trecut la autoservire, 
cantina a fost supradotată cu 
tacîmuri și veselă, există și 
scaune suficiente, sc servește, 
„in special duminica11, și felul 
III. ...Trecem peste nemulțumi
rile bucătarului, toate vădind 
in fond că „nu din orice poți 
să scoți oricind o mîncare 
foarte bună" (Nu există zar-

Zece cuțite !a 175 
de abonați

Noua construcție a cantinei 
E.M. Livezeni este dotată cu 
tot ce este necesar pentru pre
gătirea și servirea meniurilor 
in condiții civilizate. In bucă
tăria placata cu faianță, plita 
ce funcționează pe baza 
de motorină, mașini de 
Guratat cartofi și tocat car
ne, un frigider mare care asi
gură conservarea alimentelor, 
spațiu suficient pentru diferite
le activități ale cantinei.

In sala mare de mese încăl
zită central și plină de lumina, 
ambianță plăcută — perdele, 
flori, curățenie. Pe mesele a- 
coperile cu lețe de mese cura
te, căni de apă, cite patru pa
hare, solnițe.

Funcționind după un orar 
corespunzător celor patru 
schimburi de lucru ale exploa
tării miniere, cantina serveș
te in momentul de față masa 
la 175 de abonați dintre care 
120—130 muncitori minc-ri, res
tul salariați ai U.U.M.P. sau ai 
șantierului de construcții. In 
sala de mese sint afișate cele 
două meniuri ale zilei de 9 fe
bruarie : ciorbă de cartofi și 
sarmale sau ciorbă țărănească, 
grătar cu cartofi pai și mură
turi, seara și dimineața cîte o 
mincare caldă cu carne plus 
ceai sau dulciuri. La fiecare 
masă abonatul primește 250 
grame pîine intermediara, de 
doua ori pe săptămină și te
lul trei la prinz.

S-ar părea că totul se desfă
șoară in cea mai perfectă or
dine, intrebind insă pc admi
nistratorul cantinei, Ni< u Ri- 
zea, de ce pe mese nu sini cu
țite și șervețele ni se răspun
de că a avut 100 de cuțite 
dar... au dispărut iar șervețe
le nu se găsesc.

Stind de vorbă cu mai mulți 
abonați cu privire la felul 
cum sint mulțumiți de mesele 
servite, părerile se impari: 
„masa este bună, variată, con
sistentă (Dan Rașcanu și 
Gheorghe Focșa de la Exploa
tarea minieră Livezeni sau 
loan Florea muncitor construi- 
tor). „Am dori să fie mai bo- 

ternici. Trebuie să 1 șl edn 
cAm pr <1 ce intri m cantină.

Firesc era ca astfel de ob
servații. sugestii, prop». si 
le aflăm dlntr-un registru, 
condică sau cum i se mai spu 
ne. Dar așa ceva nu există. O 
explicație, rât dc cît plauzi
bilă, nu am găsit, iov. Ioan 
Brânză. srf serviciul ad
ministrativ la E.M. Vulcan, 
susținînd doar că ..n-am obți
nut tot ce am cerut în adrese-* 
Inexistența unui registru o 
efect ; cauza, lipsa unul con 
trol sistematic.

Cum mincarea e bună, con
sistentă. apreciată dc ce nu 
pot fi la fel și lucrurile ară
tate mai sus care oricum știi - 
bcsc renumcle cantinei ?

cum zicem noi. „nu-i mîn
care pentru subteran**, adică 
dozarea caloriilor ar trebui 
să se facă mai judicios. O 
altă problemă ar fi șervețe
lele, care apar numai la pri
ma scrie dc abonați care ser
vesc masa. In rest... Este ex
plicabil atunci dc ce uneori 
fețele dc mese pc la margini 
poartă amprentele unor de
gete unse. . Meniul dc dimi
neață ar trebui să fie. c’e a- 
semenoa mal bogat (Radu 
Aurelian).

— Am încercat un experi
ment cu servirea dc mîncare 
gătita dimineața — ne spunea 
administratoarea cantinei. E- 
loonora Takacs— dar nu a 
prea dat roade pozitive. S-au 
iscat obiecții în acest sens. 
Așa că am renunțat Dat fiind 
faptul că avem doar în jur 
de 125 dc abonați, trebuie să 
ne încadrăm, totuși. în limi
ta celor 14 lei. cît reprezintă 
costul celor trei mese zilni
ce, căci dacă depășim „rețe
ta1* ni se impută nouă restul...

zavaturi in cantități suiicien 
te — ne adresăm din nou di
rectorului adjunct al minei — 
cum ne asigurați dv., bucăta
rul se „plinge" că duce lipsa 
„albiturilor — esența ciorbe
lor11 1) și stăm de vorbă, la o 
masă, cu trei mineri. „Apăi, 
noi doi — începe Nicolae 
Sandu, întrerupt mereu de Gri- 
goro Vlad — sintem din bri
gada lui loan Cojocaru și no 
place să spunem adevărul. Că 
prea sintem duși cu vorba a- 
ici. Mincarea a fost cam 
proastă. După critica in ziar 
s-a mai ameliorat un pic. Masa 
de seară e inconsistentă. Cas
traveții au un miros insupor
tabil. Bani dați degeaba ! Ceea 
ce primim pentru 14 lei pe zi, 
nu merita nici 10 lei. Adminis
tratoarea nu ne consultă, o 
vedem prin sală doar cînd are 
inspecții și, implicit, mîncare 
bună. Și încă o chestie. Ta
re de tot! Uneori, pachețelele 
cu supliment au un conținui 
redus pentru că, in schimb, au 
hîrtie de ambalaj de calitatea 
I... E bună poanta, nu-i așa ? *

Așa-i. Și e bună mai ales ca 
Ioanei Merca, administratoru
lui, nu-i e teamă de reclama- 
tii ; „Puteți să vă duceți unde 
vreți, dacâ nu vă convine — 
mi s-a adresat intr-o zi, ne 
spune minerul Dumitru Stroe 
de la sectorul II — că habar 
n-am. Am oamenii mei...” 

gata in calorii" (Teodor Hur- 
jui, Constantin Ștefănescu, sa
lariați ai minei) de multe ori 
ciorbele sînt fără gust.

Este cunoscută influența po
zitivă ce o are asupra îmbu
nătățirii meniurilor, reducerea 
prețului de cost al acestora, e- 
xisfenta pe lingă fiecare can
tină a unei gospodării anexă, 
in cazul nostru a unei crescă
torii de porci. Problema gospo
dăriei anexă de pe lingă can
tina Livezeni se discută de 
multă vreme, dar nu s-a ajuns 
încă la rezolvarea ei, după ci
te am fost informați din cauză 
ră nu s-a stabilit amplasamen
tul unde să fie construită.

Trehuie făcut totul!
De la un capăt la altul al Văii Jiului, in subteranele 

minelor, mii și mii de mineri duc zi și noapte o bătălie 
dirză — care le solicită din plin energiile — pentru descă
tușarea cărbunelui din adîncuri, pentru realiz,arca sarcini
lor «ic plan și angajamentelor. Energia consumată se cere 
refăcută, printr-o mincare consistentă, completată de odih
nă și recreere.

La ieșirea din șut, pe fiecare miner familist il așteaptă 
soția acasă cu o mincare caldă, consistentă — servită in 
tihnă in ambianța reconfortantă a celor dragi. Căci de 
cind mina e mină iar minerul miner acesta a știut să se 
respecte la masă !

Cum iși îndeplinesc acest rol cantinele in satisfacerea 
cerințelor dr hrană ale muncitorilor neiamilișll sau celor 
mai noi, care nu și-au adus încă familiile in Valea Jiului 
— am văzut cu prilejul raidului nostru <le ieri.

Acolo unde conducerile exploatărilor miniere adminis
trațiile cantinelor manifestă spirit gospodăresc cind se 
intorc de Ia lucru muncitorii găsesc pe masă mincarea ca
re-i satisface atit cantitativ, calitativ, ca varietate a me
niurilor cît și din punct de vedere a condițiilor de servire 
igienică și civilizată. In sala de mese abonatul este intimpl- 
nat de atenție și solicitudine din partea personalului de 
cantină.

In unele locuri am Intilnlt șl discrepanțe, aspecte dis
tonante cu aceste condiții elementare. Constatările negative 
intilnite de noi la cantine trebuie să găsească ecou la fac
torii răspunzători din conducerile exploatărilor și centralei. 
La cantine s-au făcut multe lucruri bune în ultimul timp.

Mai sint resurse pentru îmbunătățirea șl mai mult a 
activității. Trebuie făcut totul ca masa la cantină să-i sa
tisfac.! pe deplin pc muncitorii abonați !

Mărunțișuri 
d-ale igienei

Lupeni ora 11,30, Minerii 
care intra in s< liimb au lun( 
masa cu o jumătate de oră in 
urmă. Localul cantinei n pre
gătit pentru a-i primi pe coi 
care ies din mina. 1 a prima 
vedere toiul pare in regula, 
numai > a... I a chiuvetă lipseș
te prosopul |„To<m.fi l-,un pin 
la uscat. Adă. tu, prosoc i| ! ■ ișj 
îndeamnă bucătăreasa Elena 
Bala, una dintre subalterne); 
de pe mosc lipsesc șervețele
le („chiar azi am uitat să le 
scot de la magazie și maqa/io- 
liern o plecată** K re.ișij,

Intrăm in Inu ăl ar ie fără să 
fim întrebați „de sănătate*1, 
'■intern t rez.u li pe cu vini. Ne 
invîrlim printre oalele și cra- 
tițelc cu mincare, cerem și 
ni se prezintă carnețelele 
și fișele cu vizete medicale... 
Dc sub o masă două cratile — 
cu friptură și cu fasole scăzu
tă — ne „fac cu ochiul" aș- 
teptînd parcă să cadfi ceva in 
ele. De ce să tie acoperite ? 
Nu ajunge că sint cele „de la 
vedere11 ? Bucătăreasa inter
vine iarăși prompt și cratițc- 
lc primesc capace... Un linăr 
caro ajută In bucătărie poartă 
un halal care, cândva, a fost 
și curat...

Ce păcat că mincarea, de 
altfel gustoasă — o spun abo
nații aproape in unanimitate 
— e tratată tocmai la bupătă- 
rie cu „igiena pusă la raster .

Poate directorul adjunct al 
minei va mai trece și pe la 
cantină (11 așteaptă probele de 
mincare pc mai multe zile), 
se va uita și ia perclii afu
mați ai bucătăriei și Ic vor da 
celor interesați explicații re
feritoare la ocupația femeilor 
care serveau in sala de mese 
și acum nu mai servesc (că 
s-a introdus autoservirea) și 
va găsi împreună cu adminis
trația cantinei soluția ca cei
care vin la masă in haine de 
luciu să nu-i stînjenească pe 
cei ce vin din oraș. Iaca, niște 
„mărunțișuri d-ale igienei11.

Să vină
„cineva"...!

Sălile dc mese ale canti
nei dc la Uricuni încep să se 
aglomereze. Aici, pe mese, 
abonații sînt așteptați de pa
hare .(nu căni ca la Lupeni) 
în care "șervețelele te1 .nu se 
găsesc" — cum sînlem in
formați — sînt înlocuite cu 
altele din hîrtie subțire. O- 
ricum intenția merită luată 
în seamă. La mese abonații 
sînt serviți imediat și la ale 
gere cu unul din cele două 
feluri de mîncare.

întrebăm pe cîțiva. la în
tâmplare, cum e mîncarea ? 
„foarte bună1- — Constantin 
Jianu: „Destul de bună și 
consistentă" — II ie Enache : 
„Mîncarea e buna. Altceva e 
rău. Personalul să fie mai a- 
tent, să vorbească mai fru
mos. Iți cade mai bine mîn
carea. Nu pățește nimeni ni
mic dacă-ți spune Și poftă 
bună. Nu mă refer la tovară
șa (Maria Minca n.n.) care 
servește în acest schimb, la 
celelalte mă refer. Și apoi 
curățenia... Lasă de dorit*- —■' 
Petru Filip, mecanic de loco
motivă. vechi abonat al canti
nei.

Că lasă curățenia „de dorit" 
o confirmă prosopul care te 
murdărește după ce te speli, 
și bucătăreasa Berta IColes 
care ni se plînge: „Azi m-a 
amendat controlul cu 250 de 
lei pentru curățenie. Ce să 
fac ? Sîntem puține, azi nici 
n-am pus nimic în gură...*1 O 
credem pe cuvînt dar sîntem 
nevoiți să fim dc acord cu 
măsura organului c’e control. 
Nu înțelegem însă de ce nu 
funcționează mașina de cură
țat cartofi, de ce lipsește ma
șina electrică de tocat carne ? 
•Să vină „cineva" de Ia E.M. 
Uricani să se ocupe de ele, și 
de toate cele sesizate, că ad
ministratorul se vede treaba 
că nu le prea Ja în seamă*1.

(Urmare din pag. 1)

lucru la altul în cursul u- 
nci luni : insuficienta prcocu 
pare a condu câtor il or de șan
tiere și a maiștrilor, In spe
cial h maiștrilor nv . anici,
pentru folosirea utilajelor
destinate mecanizării de șan
tier și ușurării muncii, neex 
tinderea pe scară mai largă a 
folosirii prefabricatelor c’e be
ton : nefolosirea rezervelor în 
că existente în extinderea •' 
cordului global ; golurile - xis 
tente în aprovizionarea cu 
materiale a punctelor de lu- 
< ru : nefolosirea integrală a 
fondului de «imp șj mai ,,|. ' 
a timpului prielnic lucrului, 
calificarea necorespunz&toarc 
.1 unui număr însemnat d 
muncitori : nhaterllc de la 
disciplină - - iată doar cîtcva 
din sursele de diminuare a 
posibilităților de creștere a 
productivității muncii pe șan
tiere. încriminate în darea dc 
scamă.

In cadrul dezbaterilor ce au 
urmat dării dr seamă, au fost 
arătate și alte deficiențe, dar 
ceea ce este mai important <• - 
te faptul că reprezentanții sa- 
lariatilor rare nu luat cuvlnlul 
au venit cu propuneri și su
gestii valoroase pentru înlătu
rarea neajunsurilor și impul
sionarea productivității muncii, 
pentru a se atinge nivelul dr 
creștere de 25 la sută prevă
zut pentru acest an la indica
torul respectiv. „Pentru a se 
asigura productivitatea spori
tă pe șantiere toate sistema
tizările pe verticala să se Ia
tă cu mijloace mecanizate, in 
depozitul dc la Livezeni să fie 
găsit un mijloc de mecanizare a 
descărcării balastului din va
goane" (Augustin Butan) ; „Se 
consumă prea multă forță de 
muncă in tranzitele de mate
riale — 10-12 oameni pe zi. 
Singura soluție — mecaniza
rea-- (Cornel Vaslan) ; „Să sc 
introducă schimb de noapte la 
stațiile de betoane, pentru a 
prepara betonul mai devreme 
astfel <a formațiile do munci
tori t ind se prezintă la punc
tul de lucru să poată începe 
activitatea 1a prima oră, fără 
pierderi de timp" (Dumitru 
Roșu) i „E necesară o mai ju
dicioasă planificare in ce prb

Pregătirile echipei Jiul Petroșani

Prima evoluție în fața propriilor suporteri
Am ținut să asistăm, alături 

de cîteva sute de entuziaști 
suporteri ai divizionarei noas
tre A, la primul meci — cu 
public — al Jiului Petroșani 
din actualul sezon... precom- 
petițional. Revanșă a intîlnirii 
de duminică, partida < u Meta
lul Drobeta Turnu Severin 
(din divizia B, seria a II-a) a 
corespuns doar in parte aștep
tărilor. Aceasta pentru că, în 
primul rind, cu excepția înce
putului de meci (cind oaspeții 
au acționat timid, haotic), par
tenera de antrenament a e- 
chipei lui Ștefan Coidum a 
dat gazdelor o ripostă destul 
de dirză, hotărîtă, viguroasă.

In prima repriză, Jiul a ali
niat următorul „11": Marincan 
— Onuțan, Tonca, Stocker, 
Sava (un tinăr jucător, prove
nind de la Dacia Orăștie) 
Al. Nagy, 1 ibardi — G. Stan, 
Mulțescu, Rozsnai, Szabadoș. 
Cvartetul ofensiv pe care 
ne place, cu orice ocazie, să-l 
numim „cel mai tinăr din divi
zia A*1 — a evoluat de la în---♦--

Minerul 
Lupeni — 
Energia 

Paroșeni 
12-6

La Lupeni, echipa energe- 
ticienilor din Paroșeni (parti
cipantă în campionatul ju
dețean de fotbal) nu a rezis
tat iureșului dezlănțuit al fot
baliștilor localnici (divizia C) 
decît... primul sfert de oră — 
cît timp scorul s-a menținut 
egal. Echipa lui Theodor Mi 
halache, în deosebită și pro
mițătoare vervă, s-n impus 
apoi cu autoritate. Au marcat 
pentru divizionari-: Colroază 
(3), Voim (3), Lucuța (2), 
Cristache, Donciu, Moldovan 
și Turbatu.

Mlnenil l.upeni a aliniat 
următorul „11" Șarpe (Pu
rice) — Polgar, Șvedak. Se
rafim. Rus — Burdangiu. Cris
tache — Lucuța, Cotroază 
(Donciu). Voicu (Turbatu). 
Moldovan.

Francisc COROI, 
corespondent 

veșir raportul connlrucțil-lnsla- 
lații punindu-se accent mal 
mare do pc .num pe ala> arca 
obinciivelor din plan șj asigu
rarea frontului de lucru pr*nirti 

me.nriilo. In prcz«nl in-
■lil.ilarii aproape <■ ă nn au ce
lu ra i.ir spre Mîrșiiul inului.

a d<- obicei, n-o să nr vedem
ipul de volumul mare de lu-

rrări rin instalați 1 ce sint a-
tun- i di- • xoculn (Diimitrii
Vlșan).

Mți purik ipanț i la diicuții
i Grlgore Aloxandrescu, Fr-

minlo Pesaxcnto. Petru Cos
ma, Constantin Popesc». Du
mitru Albcscn, Șorhan Nlstor. 
Constantin Angliei. Nicolae 
Ccrbu. ,iu t.riti' it lipsurile ■•! 
tlefk ionjele < «> se nin mani
festă in activitatea do con
strue ții. au făcui propuneri va
loroase pentru valorificarea 
mai huna a resurselor fehnlee 
și umane ale șantierelor in 
vederea t roșiorii productivilă- 
ții mun<ii, a riimuluj de px<>. 
iulie a noilor obiective asllol 
< i să se asigure realizarea sar
cinilor puse de secreiarul ge
neral al partidului in laț.i con- 
structorilor din Valea Jiului.

dc a construi pină in 1975 
peste prevederile inițiale do 
plan tt a. 1000 de apartamente 
și alte edificii social-culturale. 
Ret omandări deosebite privind 
modul cum trebuie s<1 se orga
nizeze in acest an activitatea 
po șantiere, pentru realizare i 
tuturor indicatorilor de plan 
— in primul rind a productivi
tății muncii , executarea in 
termen și do calitate a tuturor 
obiectivelor, a făcut colectivu
lui de construi lori ii Grupu
lui, tovarășul ing. Alexandru 
I ugojan, directorul Trustului 
do construcții Hunedoara 
Deva. Analizind critic n&eali- 
zărlle la indicatorul producti
vității muncii. vorbitorul a 
subliniat necesitatea ca in ac
tivitatea constructorilor din 
Valea Jiului să se pun» un 
mai mare accent pe atacarea 
la timp acum din primele 
luni a obiectivelor planifi
cate' și imprimării lucrărilor 
unul ritm susținut pentru a 
se evita asaltul do ia sfirșitul 
anului care e in dauna calită
ții și a costului lucrării; să 
se concentreze gindirea ca
drelor tehnico-inginereșli pe 

ccput dezinvolt, arătindu-se nu 
numai in vervă dar și eficace. 
Chiar in primele minute (2 și 
-l), Rozsnai și Szabadoș creează 
un „postament11 de două go
luri, po care ulterior se vor 
înșira și alte „dantelării" efi
ciente» soldate din păcate In
să doar cu o singură majora
re de scor (Nagy în min 20). 
Oaspeții reduc din handicap 
în min 24 printr-un penalty (pc 
care Marincan. în prima faza, 
îl apără dar...), ușor acordat 
de arbitrul Barna, dar cei ce 
au în „mînă" toate „destinele" 
partidei sint jucătorii de 1a 
Jiul. Am remarcat, in special, 
in această parte a jocului, vi

angajează
IS un instalator încălzire cen

trală
un electrician

® un lăcătuș mecanic pentru 
reparații universale

ii un fochist încălzire centrală 
termică

Condițiile de angajare și salarizare sint cele prevăzu
te în H.C.M. 914/1968 șl Legea nr. 12/1971.

Informații se pot primi zilnic de la șeful sectorului e- 
conomie—gospodărie al spitalului.

găsirea color mai bune soluții 
de exe< uție yl de > ■
a lucrului pentru scurtarea 
termenelor ; să se pun» accen
tul pe folosirea utilajelor, a 
timpului atit Intensiv cil și 
extensiv și trecerea la două 
'< himburl de lurru ; pe extin
derea acordului global, pe îm
bunătățirea organizării apro
vizionării punctelor do lucru 
si a echipelor, perfecționai i 
pregătirii prolr sionale Intan- 
r< a disciplinei Mib ’o tie jspe. - 
tete.

C. i< ;tero,t substanțiala a pro
duc livilățil inline.II la < nlnfo
înalte prevăzute de sarcini, în
deplinirea In esență a tuturor 
obiectivelor de plan In < N 
dc -al treilea on al ( Inc inabilul 

a concluzionat In inrheierea 
adunării tovarășul Clement 
Negrul, prim-sccrei.u al < 
miletului municipal de partid 

cere din partea <r>lerlive- 
loi de constructori din Valea 
Jiului o mobilizare plenară 1 
tuturor forțelor. Orqanizatiile 
de partid sindical și U.T.C. <)<• 
pe șantiere, au in a< est sen- 
obligația do a acționa cu ler- 
mitate pentru asigurarea u- 
nui ritm de lucru susținut din. 
primul trimestru al anului, iar 
< adrele de conducere do op 
șantlen- și do la Grup să <|in- 
doasră din ce fo (l mai bine 
pentru găsirea celor mai efi
ciente soluții și procedee de 
organizare a lucrului, do exc- 
• uție a obiectivelor, pentru fo
losirea mai judicioasă a mij
loacelor materialo, a timpului 
dc lucru. Se core, de asemenea, 
făcui mai mult ca plnă acum 
pentru ridicarea nivelului dc 
■ aliflcare al muncitorilor. Vor
bitorul a recomandat comite
tului oamenilor muncii s» ,i- 
nalizeze cu spirit de răspunde
re problemele cc ou fost relie
fate do participant!! la dezba
teri și cu cele mai bum- pro
puneri reieșite din adunare- s.i 
fi<- îmbogățit planul de mă
suri tehnlco-organizaforico. 
Trebuie făcut totul pentru ca 
activitatea lucrătorilor < 'in
structori din municipiul nostru 
să ciștige in rodnicie in acest 
an, sarcinile sporite de ridi
care a noi construcții econo
mice și social-cullurale pe har
ta Văii Jiului să fie îndeplini
te cu succes 1 

vacitatea lui Mulțescu și Nagy 
și siguranța acțiunilor între
prinse de „triunghiul" de ma
re greutate : Li bard i — Rozs. 
nai — Szabadoș, creator al u- 
nor faze electrizante.

In a doua parte a meciului, 
Jiul deși „aruncă" in joc pe 
Ion Gabriel — Georgescu, Gru
ber. Grama, Cătuț — Aruncu- 
leanu, Dodu — Făgaș, Urmeș, 
Stoian, Naidin nu mai reușește 
să înscrie nici un gol excelen
tului portar severinean Con
stantin.

Să așteptăm următoarea e- 
voluție a Jiului la Petroșani. 
Poate va Ii mai concludentă!

V. T.
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HELSINKI 9 — Trimisul 
special. Dumitru Ținu, trans- 
roiie : Vineri s-a încheiat a 
doua rundă a consultărilor 
multilaterale de la Helsinki 
consacrate pregătirii conferin
ței pentru securitate și coope
rare in Europa. Potrivit con
sensului celor 34 de partici- 
panți. ședințele plenare ur
mează sa fie reluate luni. 26 
februarie.

In ședința de vineri, au lu
at cuvîntul reprezentanții 
Spanie: Uniunii Sovietice.
Finlandei. Ciprului, Irlandei 
și Elveției.

u

(le la Helsinki
Dezbaterile din etapa a do

ua a consultărilor multilate
rale au fost consacrate exa
minării problematicii ordinii 
de si a viitoarei conferințe 
gcneral-curopene Pârticipanții 
au făcut un larg schimb de 
vederi cu privire la proble
mele securității, colaborării 
in domeniile economic, tehni- 
co-științific. protejării și ame
liorării mediului înconjurător, 
schimburilor culturale, de in
formații. a schimburilor tu
ristice și sportive și cu privi
re la urmările instituționale 
ale conferinței.

Comunicat privind vizita 
delegației guvernamentale 

chiliene în R.P.D. Coreeană
PHENIAN 9 (Agerpres). — 

Agenția A.C.T.C. anunță că 
Ia Phenian a fost dat publici
tății un comunicat comun, la 
încheierea vizitei in Republi
ca Populară Democrată Core
eană. a delegației guverna
mentale a Republicii Chile, 
condusă de Clodomiro Alme- 
yda Medina, ministrul aface
rilor externe.

Comunicatul subliniază că 
cele două părți și-au expri
mat satisfacția in legătură cu 
relațiile de prietenie și coope
rare care s-au stabilit intre 
ele și dorința de a le dezvol
ta in continuare. în interesul 
ambelor popoare. Partea Chi
lians și-a reafirmat sprijinul

pentru politica ae reunificare 
pașnică, independență, promo
vată de guvernul 
Coreene. Părțile își 
mă solidaritatea cu 
justă a popoarelor din Ameri
ca Latină pentru apărarea 
dreptului lor la decizie asupra 
resurselor naturale proprii, 
pentru independență naționa
lă și progres social. In comu
nicat se menționează că cele 
două părți sînt hotărite 
respecte principiile “ 
Națiunilor Unite, să 
principiile independenței, 
veranitâții și dreptului la au
todeterminare al popoarelor 
și să-și conjuge eforturile in 
lupta antiimperialistă.

R.P.D. 
afir- 

lupta

să 
Cartei 
apere 

su-

Protocol
polono-chilian
SANTIAGO DE CHILE 9 

(Agerpres). — La Santiago de 
Chile s-au desfășurat lucrări
le celei de-a doua sesiuni a 
Comisiei mixte polono-chilie- 
ne de promovare a relațiilor 
comerciale și a colaborării e- 
CQnomice intre cele două țări. 
Părțile au analizat dezvolta
rea schimburilor comerciale 
bilaterale, aspecte ale colabo
rării economice și tehnico-ști- 
ințifice și au stabilit direcți
ile viitoare de dezvoltare a a- 
cestei cooperări.

La încheierea sesiunii, a 
fost semnat un acord de plăți 
și un protocol privind livrarea 
in Chile de instalații comple
te. mașini și utilaje, pe baza 
creditului oferit de partea po
loneză.

—♦—
Willy Brandt

și-a încheiat vizita
ia Bruxelles

BRUXELLES 9 (Agerpres). 
— Cancelarul R.F. a Germa
niei. Willy Brandt, și-a în
cheiat. joi după-amiază. vi
zita oficială de 24 de ore la 
Bruxelles. In cursul șederii 
sale în capitala belgiană, șe- 
f il guvernului vest-german a 
fost primit de regele 
doujn și a conferit cu 
prim-ministru. Edmond 
burton, și cu membri ai Co
misiei executive a C.E.E.

Bau- 
noul
Le

ULTIMELE ȘTIRI Ultimele știri

03o5o-

Evoluția evenimentelor
din Republica
SANTO DOMINGO 9 (A-

gerpres). — In Republica Do 
minicHnă au fost închise opt 
posturi de radio și Universi
tatea Autonomă din Santo 
Domingo, după ce autorități
le au decretat stare de urgen
ță oe întreg teritoriul țării 
invocînd pătrunderea in țară 
a unui grup de guerilă. înar
mat. Pe străzile capitalei și 
ale altor orașe patrulează u- 
nități ale forțelor armate și 
poliției. Au fost operate nu
meroase arestări si perchezi
ții.

Potrivii informațiilor difu
zate de agențiile de presă, 
guvernul președintelui Ba-

Dominicană

B Y\

H

?

I

laguer a trecut la aplicarea 
unor vaste operațiuni represi
ve. „Versiunea oficială des
pre debarcarea unui grup de 
guerilă înarmat provoacă ne
încrederea dominicanilor*, re
levă agenția Associated Press. 
Dup tm i deefl irat 
nuel Antonio Jimenez, 
primar al capitalei dominica
ne. ..guvernul a înscenat de
barcarea desantului de gu
erilă". Scopul acestei acțiuni, 
a subliniat Jimenez, este de 
a slăbi coeziunea partidelor 
politice din țară, care se pro
nunță împotriva realegerii lui 
Balaguer în funcție de Șef a’ 
statului.

Activitatea 
laboratorului 

automat 
„Lunohod-2“

Laos

forțe*
zona 

sudul

desfășurate cu Bticces timp de 
două săptămini, forțele patri
otice laoțiene au ocupat im
portantul oraș Paksong, din

ternică presiune asupra 
lor guvernamentale in 
altor 12 localități din 
haosului.

Din țările
is j

Ma- 
fost

MOSCOVA (9 Agerpres). — 
Pe Lună, in zona Mării Se
ninătății, unde se află stațio
nat laboratorul automat so
vietic „Lunohod-2“, a înce
put o nouă zi selenară. La 9 
februarie, cu ajutorul apara
telor de la bordul laboratoru
lui a început explorarea zonei 
înconjurătoare, anunță agen
ția “ ‘ ' 
tul 
lui

U.R.S.S.

Tensiune politică 
în Uruguay

MONTEVIDEO 9 — (Ager
pres). Un comunicat oficial a- 
nunță. in legătură cu demisio- 
narea guvernului Uruguayan 
vineri, că membriii cabinetului 
au hotărît să demisioneze „pen-

Noul guvern belgian
a primit votul

BRUXELLES 9 (Agerpres). 
— Senatul belgian a acordat 
votul de învestitură noului 
guvern al Belgiei, condus de 
Edmond Leburton, copreșe
dinte al Partidului socialist.

In prealabil. Senatul a dez
bătut, timp de două zile, pro
gramul de politică internă și

de învestitură
externă al guvernului. In fa
voarea guvernului au votat 
116 senatori, 37 împotrivă și 
6 s-au abținut.

Un vot, de asemenea, favo
rabil guvernului, a avut loc 
săptămina trecută în Camera 
Deputaților.

Kurt Waldheim despre
întrevederile avute

cu oficialitățile
din India și Pakistan

tru a oferi președintelui mî- 
nă liberă în disputa cu for
țele armate".

Actuala criză din Uru
guay a avut ca punct de ple
care o declarație a senatoru
lui Vasconcellos. care i-a a- 
cuzat pe militari de „subver
siune". Președintele Borda- 
berry a adresat senatorului o 
scrisoare deschisă, dar terme
nii acesteia au fost conside
rați ..prea moderați" de co
mandanții forțelor aeriene și 
terestre, care, fără autoriza
ția șefului statului, au difu
zat propriul lor răspuns, 
consecință, președintele 
demis, joi. din funcție pe 
nistrul apărării naționale, 
mando Malet. favorabil 
curilor militare. înlocuindu-1 
cu Antonio Francele. Mani- 
festîndu-și protestul față de a- 
ceastă hotărâre, comandanții 
armatei terestre si ai avia
ției, generalii Cesar Martinez 
și Jose Perez Caldas. au de
misionat și au adresat, toto
dată, președintelui, în numele 
celor două armate, un ulti
matum cerîpd demiterea nou
lui ministru al apărării. UL 
timatumul a fost respins de 
președintele Bordaberry.

T.A.S.S. In com parti men- 
cu aparate al lunomobilu- 
temperatura este de plus 
grade Celsius, iar presiu

nea atmosferică de 780 mm 
coloană de mercur.

Potrivit programului, în 
timpul nopții au fost realiza
te legături radio cu „Luno- 
hod-2“. obținîndu-se date pri
vitoare la funcționarea apa
ratelor.

HONOLULU 9 (Agerpres). 
— Aviația Statelor Unite a 
continuat, joi, bombardamen
tele in Laos, a anunțat la Ho
nolulu comandantul forțelor 
S.U.A. din Pacific, amiralul 
Noel Gaylor. La raiduri au 
participat și bombardiere „B- 
52*'.

sultări cu premierul laoțian 
Suvanna Fuma, anunță agen
ția United Press Internatio
nal.

★
VIENTIANE 9 (Agerpres). 

— Henry Kissinger, consilier 
special al președintelui S.U.A. 
pentru problemele securității 
naționale, a sosit, vineri, la 
Vientiane, unde a avut con-

★
MANILA 9 (Agerpres). — 

Vicepreședintele S.U.A., Spi
ro Agnew, a sosit, vineri di
mineața, în Filipine, într-o 
scurtă vizită oare constituie 
ultima etapă a turneului său, 
întreprinsă în mai multe țări 
asiatice, cu misiunea de a ex
plica politica guvernului a- 
merican față de sud-estul A-

La combinatul de innobi 
lare a minereului din Sol- 
necinii, de lingă llabarovsk 
a fost obținută prima can
titate de concentrut de cu
pru, folosind materia pri
mă — minereul de plumb 
— descoperit in zăcămin
tele din apropiere. In pre
zent. datorită deschiderii u- 
nor mine șl a utilizării u- 
nei tehnologii proprii de ex
tracție mult mai economi
că și de marc randament, 
combinatul din Solnecinii 
\a începe producția pc sca
ră industrială a concentra
tului de cupru.

ISLAMABAD 9 (Agerpres). 
— Secretarul general al Or
ganizației Națiunilor Unite, 
Kurt Waldheim, și-a încheiat, 
vineri, vizita întreprinsă la 
Rawalpindi, plecînd spre Dac
ca. Intr-o conferință de presă 
ținută cu acest prilej, Wald
heim a declarat că a avut în
trevederi foarte utile cu pre
ședintele Pakistanului, Zulfi
kar Aii Bhutto, și cu alte o- 
ficialități 
menționat 
vorbirilor 
îndeosebi,
rilor de război și chestiuni de 
interes comun pentru țările

pakistaneze. El a 
că. în cursul con- 
au fost abordate, 
problema prizonie-

din zona Oceanului Indian.
Kurt Waldheim, care a vi

zitat, de asemenea. India, un
de a avut întrevederi cu ofi
cialitățile acestei țări, a su
bliniat că acordul indo-pakis- 
tanez, realizat la Simla, re
prezintă un pas constructiv 
pe calea normalizării situației 
in zonă. El a relevat că, in 
cursul convorbirilor avute cu 
primul ministru al Indiei, In
dira Gandhi, și cu președin
tele Pakistanului, Zulfikar Aii 
Bhutto, a constatat interesul 
ambelor părți pentru soluțio
narea pașnică a problemelor 
cu care sînt confruntate țările 
din această zonă.

CALENDAR

po-7,23 
Zile 
Zile

22,30 
Buletin 
Estrada

Soarele răsare la ora 
și apune la ora 17,37. 
trecute din an — 41. 
rămase — 324.

SIMBÂTA, 10 FEBRUARIE

£ 1973 — R.D. Vietnam : 
Vizita consilierului special 
al președintelui Nixon, Hen
ry Kissinger 10 — 13 febru
arie • 1947 — România:
încheierea la Paris de căire 
Puterile aliate și asociate, 
a Tratatului de pace cu Ro
mânia • 1947 — Au fost
semnate tratatele de * pace 

România 
Finlan-

unstic, inregis
trări ale corului Radiotelevi- 
ziunii ; 12,00 Discul zilei , 
12,30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat ; 13,00 Radiojurnal ; 13,30 
Radiorecording ; 15.00 Bule
tin de știri , 16,00 Radiojur
nal ; 17,00 Știință, tehnică, 
fantezie; 17,25 Cintă Maria 
Ciobanu și Iosif Ciocloda ; 
13,00 Orele serii ; 20,00 Zece 
melodii preferate , 20,45 Con
semnări ; 20,50 La hanul me
lodiilor ; 2125 Moment poe
tic ; 21,30 Revista șlagărelor; 
22,00 Radiojurnal ; 
Dans non stop ; 24.00 
de știri ;' 0,03—6,00 
nocturnă.

intre U.R.S.S. si 
Bulgaria. Ungaria, 
da, Italia.

V

Reportaj T.V. Puterea... 
matematicii;
1001 de seri ;
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen 
cauză a întregului 
por ;
Melodia săptămînii. 
Cincinalul în patru 
și jumătate ;
52 de inițiative in 52 de 
săptămîni ;
Teleenciclopedia ; 
Film serial. Mannix ;
Spectacol muzica’ umo

ristic ;.
Telejurnal ;
Campionatele europene 
de patinaj artistic — 
proba individuală temi 
nină. “ 
rectă

Transmisiune di 
de la Koln.

L O T O

E
9,00 limba -qermană.

40-a ;

PETROȘANI — 
brie: Vacantă la 
Republica : 
LONEA — 
-perentă albă^ 
Balada lui 
LUPENI — 
zia; Muncitoresc: 
la Marea Neagră ; 
CÂNI: I.uțul negru;

7 Noiem- 
Roma ; 

Agentul nr. 1 ; 
Minerul: Marea 

VULCAN : 
Cable Hogue; 

Cultural : Explo- 
A venturi 

URI-

Curs de 
Lecția a

9,30 A fost odată ca nicio
dată... „Crăiasa zăpezii" 
(H);

10,00 Telex ;
10,05 - ’ ■
10.10
10,30

La tragerea LOTO din 9 
februarie a.c. au fost extrase 
următoarele numere :

RADIO
6.00 Muzică $j actualități; 

7.00 Radiojurnal ; 8,u0 Su
marul presei , 9,30 Miorița ; 
10,00 Buletin de știri; 10,05 
Orchestra de muzică popu
lară „Țara Oașului" din Sa- 
tu Mare; 10 30 Din țările so
cialiste; 11.00 Buletin de 
știri; 11,05 Melodii de Vasi- 
le Vasilache ; 11,15 Radloclub

Publicitate , 
Ansambluri sătești ;
Zece minute cu orches
tra .Mezeșul" ;

10,40 De vorbă cu gospodine 
le ;

11,00 Selecțiuni din emisiunea 
„Promenada duminica 
lă“ .

12,35 Cărți și idei ;
13,00 Telejurnal ;
16,00 Telex ;
16,05 In actualitate — școala i
16,20 Cântece de pe Mureș :
16,30 Emisiune în limba qer 

mană ;
18,15 Ritm, tinerețe dans. 

Transmisiune directă de 
la clubul uzinelor „Trac 
torul" din Brașov;

Extragerea I i 16. 4,
79. 40, 52, 87. 32. 15

Extragerea a Il-a : 77. 
68. 71, 8. 67. 27.
Fond de premii : 1 234 581

VREMEA

10,

41,

iei

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani 4- 10 
grade : Paring 4- 4 grade.

Minimele : Petroșani - 2 
grade ; Paring — 2 grade.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vremea se 
menține frumoasă cu cer va
riabil. Vint slab din sud.

Redacția și administrația ziarului i Petroșani 6trada Republicii Nr. 90 telefon i 1662

Conferința în problemele
dezvoltării țărilor asiatice

Cutremur de pămînt în provincia 
Sîciuan din R. P. Chineză

PEKIN 9 (Agerpres). — 
Agenția China Nouă infor
mează că, la 6 februarie. în 
vestul provinciei Sîciuan a 
avut loc un puternic cutremur 
de pămînt. urmat de alte miș
cări seismice la 7 și 8 fe 
bruarie. Potrivit rețelei de 
observatoare seismologice din 
R.P. Chineză, cutremurul din 
6 februarie a fost de 7.9 gra
de. Mișcările seismice au 
provocat prăbușirea unor clă
diri. ceea ce a avut drept ur
mare pierderi de vieți ome-

Mișcări greviste
în Japonia

și în Republica
Sud-Africană

TOKIO 9 (Agerpres). 
Traficul pe căile ferate 
Jap nia -sie complet parali
zat din cauza unor acțiuni 
la -! i n începind de

ii. In calita
te de salariați ai unei între- 
pru <J ri ' liee, feroviarii ja
ponezi nu au dreptul la gre
va. In această situație, ei au 
recurs la acțiuni de încetinire 
deliberată a mersului trenuri
lor, revendicând dreptul la 
grevă. Ca urmare, in regiunea 
Tokio, aproximativ 540 de tre
nuri au fost suspendate. De a- 
semenea, au fost anulate alte 
172 de mari trenuri rapide. In 
același timp, peste 3 200 
trenuri, reprezentind 60 
sută din traficul feroviar 
Japoniei, au înregistrat, 
traseu, intirzieri in medie 
o oră.

din

de 
la 
al 
pe 
de

★

DURBAN 9 (Agerpres). — 
Muncitorii sud-africani de cu
loare din întreprinderile ii 
dustriale și de transporturi 
au declanșat o vastă acțiune 
grevistă la Pretoria. Johannes
burg, Capetown, precum și in 
alte localități ale țării, in spri
jinul cererilor lor de îmbu
nătățire a condițiilor de viață, 
de sporire a salariilor, pre
cum și de legalizare a orga
nizațiilor lor sindicale. Epi
centrul acestui veritabil val 
de greve a devenit orașul 
Durban, unde activitatea prin
cipalelor 11 întreprinderi in
dustriale, a portului, precum 
și a sistemului administrației 
comunale a fost practic para
lizată in urma întreruperii lu
crului de către cei peste 
25 000 muncitori africani și 
asiatici.

in

K.P. POLONA
Bazinul carbonifer Ryb- 

nicki din sudul Sileziei. de 
unde Se extrage întreaga 
cantitate de cărbune cocsi- 
ficabil din R.P. Polonă, es
te supus, in prezent, unor 
lucrări de modernizare si 
extindere a vechilor mine 
Minele „Zofiâwka" și „Prib- 
wek" au fost dotate cu ins
talații automatizate astfel 
incit in anul 1975 vor pro
duce 12 000—15 000 tone căr
bune in 24 de ore. In urma 
actualelor lucrări de mo
dernizare șl deschidere de 
noi mine, bazinul Rybnicki 
va furniza tării în viitorul 
cincinal, o producție anua
lă de cărbune cocsificabil 
de 50 milioane tone.

R.D. GERMANĂ

nești și pagube materiale.
Agenția China Nouă men

ționează că președintele Mao 
Tzedun. Comitetul Central al 
Partidului Comunist Chinez 
și Consiliul de Stat au ma
nifestat o mare grijă față de 
populația din zonele afecta
te de seism și au organizat 
prompt echipe speciale care 
să efectueze operațiuni de 
salvare a victimelor și înlă
turare a urmărilor cutremuru
lui. Conducerea de partid, de 
stat și militară a provinciei 
Sîciuan S> a regiunii autono
me Contse au luat măsuri de 
urgență, trimițînd personal me
dical si unități ale armatei pen
tru a proteja populația Si 
pentru a efectua operațiuni de 
salvare.

• La invitația lui Ci Pin- 
fei. ministrul afacerilor ex
terne al R.P. Chineze, vineri 
a sosit la Pekin, intr-o vizi
ta de prietenie, Hă Dam, mi
nistrul de externe al R P-D- 
Coreene. — informează agen
ția China Nouă.

• Președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Bulgaria, 
Todor Jivkov, l-a primit, vi
neri. pe ministrul de exter
ne al Austriei, Rudolf Kir- 
chschlseper, aflat intr-o vi
zită oficială la Sofia, anun
ță. agenția B.T.A.

Comitetul britanic pen
tru securitate și cooperare 
în Europa a anunțat că A- 
pelul lansat in sprijinul con
vocării fără întîrziere a li
nei conferințe general-euro- 
pene a fost semnat pînă in 
prezent de organizații politi
ce și sindicale din Anglia, nu- 
mărînd 4 250 000 membri. Co
mitetul a declarat că apelul 
respectiv va fi trimis și gu
vernului britanic.

• Guvernul Libiei a hotă
rît. joi, să interzică survola 
rea teritoriului său de către 
avioanele portugheze, rhode- 
siene și sud-africane. anunță 
agenția France Presse. Un 
mesaj anunțind această mă
sură a fost transmis minis
trului libian de externe, care 
participă la conferința O.U.A. 
de la Addis Abeba.

• Președintele Libanului, 
Suleiman Frangieh. a primit 
pe Robert McNamaira. pre
ședintele Băncii Internaționa
le pentru Reconstrucție Și 
Dezvoltare (BIRD), aflat în 
vizită la Beirut. La întreve-

DELHI 9 (Agerpres). — 
Conferința internațională în 
problemele dezvoltării econo- 
mico-sociale Și culturale a 
țărilor asiatice, desfășurată în 
prezența a 200 de delegați 
reprezentând peste 22 de sta
te, și-a încheiat lucrările la 
8 februarie. în capitala In
diei. La 
pat, de 
tanti ai 
cializate 
panții au fost salutați de se
cretarul gerieral al O.N.U., 
Kurt Waldheim. aflat la 
Delhi într-o vizită oficială, de 
președintele Indiei V. V. Giri 
și de premierul Indira Gan
dhi.

dezbateri au partici- 
asemenea, reprezen- 
unor organisme spe- 
ale O.N.U. Partuci-

In cadrul lucrărilor, 
gații au examinat unele 
biective de ordin economico- 
social și cultural care stau 
în fața popoarelor continen
tului asiatic, printre care de
pășirea stării de înapoiere e- 
conomică generată de înde
lungata dominație colonială, 
consolidarea independenței e- 
conomice și politice.

Delegații la conferință și-au 
exprimat satisfacția în legă
tură cu încetarea operațiuni
lor militare în Vietnam și 
s-au pronunțat în favoarea 
acordării de ajutor poporu
lui vietnamez pentru reface
rea economiei naționale dis
truse de război.

Producția de gaze natu
rale a R.D.G. crește intr-un 
ritm sporit. Față de 1969. 
in prezent se obține de 35 
de ori mai mult combus
tibil gazos iar producția 
zilnică de gaze a fost în 
1972 de 20 milioane m3. Da
torită introducerii unor 
tehnici noi de forare și a 
accelerării ritmului de 
prospecțiuni, în acest an 
Sc prevede o creștere a- 
cantității de gaze necesare 
industriei R.D. Germane. 
Astfel. în 1973 este prevă
zut ca jumătate din produc
ția de gaze din tară să fie 
folosită în regiunea Halle 
unde sînt amplasate puter
nice întreprinderi industria
le.

R.P. MONGOLĂ
Recent a fost dată în | 

funcțiune una dintre cele , 
mai mari întreprinderi ale I 
industriei ușoare a R. P. i 
Mongole — fabrica de con- | 
fecții de blănuri din Darhan. | 
Capacitatea de producție a | 
noii fabrici este de 700 000| 
blănuri pe an. Primele pro- I 
duse ale fabricii au și fost 
puse în vînzare.

dere au participat, de ase
menea. miniștrii libanezi ai 
finanțelor, planului, lucrărilor 
publice și resurselor hidroe
nergetice.

69.05. Recordul absolut al pre
țului aurului 
cursul crizei 
nul trecut — 
lari uncia.

— înregistrat in 
monetare de a- 
este de 70,75 do-

t© Cei 3 800 de bărbați cu 
drept de vot din principatul 
Liechtenstein participă, ince- 
pind de vineri la amiază, la 
un referendum cu privire la 
acordarea dreptului de

© La Rabat. într-o reu
niune a Consiliului de Miniș
tri, prezidată de regele Has
san al II-lea, a fost analiza
tă problema recuperării te
renurilor agricole aflate în

prezent o „mare absurditate1’, 
ca urmare a intrării Marii 
Britanii in Comunitatea Eco
nomică Europeană, se arata 
in declarația de politică ex
ternă dată publicității la 'în
cheierea reuniunii Corni* iu- 
lui de lucru al partidului.

MKMfeWUlkil flll_.. -.. .
celor 4 500 de femei din acest 
stat. Urnele urmând să se 
închidă duminică seara, re
zultatele consultării popula
re vor putea fi cunoscute, 
probabil, luni dimineața.

proprietatea -'etătenilor stră
ini.

® Intre localitățile Kobe 
și Osaka va fi construita o 
conductă cu lungimea de 49 de 
kilometri, care va servi Pen
tru transportul de 
Conducta va avea 
de 1.5—3 metri și va permi
te circulația unor capsule 
care vor putea fi plasate 
lete pină la greutatea de: 
ne. Capsulele vor circula 
distanță de 15—30 de 
de una de alta și vor 
pulsate cu ajutorul 
comprimat

mărfuri, 
diametrul

in
i o- 
: o- 
la 

secun- 
fi pro- 
ăernlui

C Secretarul general ad- 
junct al Partidului Poporului 
din Panama, *” ’ ” ”
a afirmat că 
cratice, 
triotice 
nuntă 
bazelor 
cane în 
pectarea dreptului 
panamez la afirmarea suve 
ranităț-ii și ^dependenței sale 
naționale1*.

Miguel Porcell 
„forțele demo 

revoluționare si pa 
din țara sa se pro 
împotriva prezențe 
militare nord-ameri 
regiune și cer res 

poporulu

• In contextul actualei cri
ze monetare, prețul aurului se 
menține în continuare ridi
cat.

La Paris, prețul unciei de 
metal galben a atins 70.63 do
lari. ceva mai ridicat decît 
cel de pe piața londoneză —

• Un comunicat dat publi
cității, la Madrid, de Mi 
nisterul Ifacerilor Externe 
reafirmă refuzul Spaniei de 
a accepta un statu-quo in ce 
privește granița sa cu Gibral- 
tarul. aflat, după cum se știe, 
sub administrație britanică.

© Experții O.N.U. in pro
bleme comerciale au arătat 
că mărfuri rhodesiene in va
loare de aproximativ 240 mi
lioane de dolari au reușit să 
fie plasate pe piețele mon
diale în cursul anului 1971. 
în ciuda sancțiunilor econo
mice împotriva Rhodesiei. a- 
doptate de Organizația Na
țiunilor Unite.

• Criticul de arin spaniol 
Jose Maria Moreno Galvan 3 
fost condamnat In doi ani în
chisoare si la o amendă de 
5 0(10 pesetas. Este epilogul u- 
nui proces intentat lui Mo
reno Galvan P- motiv că >3 
25 octombrie 1971. la Facul
tatea de știinfo din 
ținuse o conferință desn-e 
Picasso cil ocazia celei de a 
90-n aniversări a pictorului.

O Partidul Jan Bharatiya 
Sangh, una dintre cele mai 
importante formațiuni politi
ce a opoziției, se pronunță 
pentru retragerea Indiei din 
Commonwealth, devenit in

• Agenția A.D.V wntă 
că la Paris au lua* sfîrsit. vi
neri. tratativele dintre repre
zentanți ai Republicii Demo
crate Germane Si Franței. în
cepute la 17 ianuarie. Intr-un 
comunicat comun dat publici
tății în capitala Franței, se 
arată că guvernele celor do
uă țări au căzut de acord să 
stabilească relații diplomati
ce la nivel de ambasadă.

— Intreprindeia* poligrafică Hwnodo^ra Sub^rji'ita^ Petroșani 4(k39â
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