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PLANUL REALIZAT LA COTE MAXIMALE

IN COND’ȚH DE EFICIENȚĂ RIDICATĂ!

Rodnicie |
in abatajele 
Vulcanului

Pîrghîa necesară pentru 
redresarea minei Lupeni:

întărirea disciplinei

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ziaristul suedez 

I lans Sjostrom
TovarMșul Nicolae Ceausescu, 

-ecretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a 
primit, vineri dimineața, pe

Hans Sjostrom, redactor la 
televiziunea 6iiedezâ.

La primire au participat 
tovarășii Cornel Burtică, 
membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al

CC. al P.C.R., și Constantin 
Mitea, membru al C.C. al 
P.C.R., consilier.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat 
un interviu ziaristului sue
dez.

Sesiune de comunicări consacrată aniversării 
a 25 de ani de la realizarea unității 
organizatorice, politice și ideologice 

a clasei muncitoare din România
Cu prilejul Împlinirii a 25 

de ani de la realizarea uni
tății organizatorice, politice 
și ideologice a clasei munci
toare din România, pe baza 
principiilor marxist-leniniste, 
a avut loc o sesiune de co
municări, organizată de Aca
demia de științe sociale și 
politice, Academia „Ștefan 
Gheorghiu- și Institutul de 
studii istorice și social-poli- 
tice.

La lucări au luat parte to
varășii Gheorghe Stoica, Ște
fan Voitec, Aurel Duca, Cons
tantin PIrvulescu, Mihnea 
Gheorghiu, președintele A- 
cademiei de științe sociale și 
politice, cadre didactice, cer
cetători. oameni ai muncii din 
Capitală.

Lucrările sesiunii au fost 
deschise de tovarășul Ton Po
pescu Puțuri, directorul Ins
titutului de studii istorice și 
social-politlce.

Auditoriul a urmărit cu 
deosebit interes comunicări
le : .Lupta P.C.R. pentru rea
lizarea unității de acțiune a 
clasei muncitoare tn perioa
da 1921—1940“ de N Pctrea 
nu. profesor la Academia 
„Ștefan Gheorghiu"; „Făurirea 
Frontului Unic Muncitoresc 
(1940-aprilie 1944)- de Tra 
ian Udrea. cercetător științi
fic princinal la Institutul dr 
istorie „N. Torga“ : .Procesul 
de realizare a unității orga 
nizatorice și politice a clasei 
muncitoare din România du

pă 23 August 1944- de Gheor 
ghe Tuțui, cercetător știin
țific principal la Institutul 
de studii istorico și social po
litice ; .Congresul de unifica
re din februarie 1940- de Pa- 
raschiva Nichita, șef de sec
tor la Institutul de studii is
torice și social-politice ; .jm- 
portanța realizării partidului 
unic marxist-lcninist al cla
sei muncitoare din România 
pentru îm^-’âlirpa zi
practicii revoluționare" de 
Ionel Nicolae, cercetător ști
ințific principal la Institutul 
do științe politice și ’ ’u-
diere a problemei naționale 
și Sandu Vlad. cercetător ști
ințific.

(Agerpres)

Bilanțul realizării sar
cinilor de plan pe decada 
a doua din luna in curs, 
la exploatarea minieră \ ul- 
can se prezintă pozitiv. Din 
nou rodnicia minerilor vul- 
căneni s-a materializat in 
numeroase tone de .dia
mant negru” extrase supli
mentar față de prevederi. 
Cu cele 1881 de tone date 
în plus, sectorul IV se si
tuează la loc de cinste cu 
contribuția la succesele mi
nei. Contribuția celorlalte 
sectoare in acest sens a fost 
de asemenea substanțială : 
plus 674 tone (sectorul VI), 
plus 446 tone (sector III).

Brigăzile lui NICOLAE 
STOI \N de la abtajul fron
tal din panoul 2 și NI
COLAE PETRIȘOR de la a- 
bataiul cameră din stratul 
3. ambele de la sectorul IV 
ca și cea a lui VASILE 
BURDAȘ dc la sectorul VI 
și-au îndeplinit și depășit 
ritmic sarcinile dc pro
ducție aducindu-și cu sîr- 
guință aportul la bunul 
mers al producției întregii 
exploatări.

și răspunderii în muncă

Substanțiale
depășiri
de nlan

Harnicii mineri din bri
găzile sectorului II de la 
mina Aninoasa au raportat 
Ia sfirșitul decadei a doua 
din luna in curs substan
țiale depășiri ale sarcini- 
nilor dc plan. Brigada lui 
NICOLAE BOCOR de la 
frontalul stratului 15 a scos 
la ziuă peste 609 tone de 
cărbune in plus față 
prevederile planului, 
centul de realizare a
damentului ureînd pină la 
117.5 la sută. De asemenea, ' 
minerii din brigada lui 
VICTOR XNDRIȚOIU au 
extras in plus 360 dc tone.

Desfășurată în spiritul înal
telor exigențe izvorîte din Im
perativele îndeplinirii cincina
lului înainte de termen, ono
rării exemplare a sarcinilor 
de plan pe acest an — recen
ta adunare generală a oame
nilor muncii de la mina Lu
peni a făcut bilanțul rezultate
lor pe anul 1972 obținute de 
acest colectiv de muncă, a a- 
jiili jt multilateral și comba
tiv activitatea și deficientele 
ce au existat concluzionînd a- 
supra măsurilor ce trebuie lu
ate pentru ca extracția cărbu
nelui cocsificabil din marile 
frontale să se desfășoare mai 
spornic, planul să se realize
ze ritmic și ia un nivel de e- 
ficiență economică bun.

Din darea de seamă prezen
tată de ing. Vasile Ciriperu, 
directorul minei șl președinte 
al comitetului oamenilor mun
cii, a rezultat un bilanț nega
tiv încheiat pe anul trecut. Nu 
au fost realizați o seamă de 
indicatori : planul de produc
ție, productivitatea mun
cii (proporția de realizare 
doar de 91,6 la suta), lucrări
le de pregătire (3 527 ml. res
tanță), calitate (l,t puncte de
pășire a normei admise), chel
tuielile la o mie lei producție 
marfă 1133,92 lei depășire), be
neficiile planificate nu au fost 
realizate ci dimpotrivă s-au

înregistral pierderi în valoare 
de peste 15 milioane.

Cu excepția sectorului 
(6 600 tone cărbune depășire
de plan) și a sectorului de in
vestiții (planul fizic realizat

V
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in proporție de 103,2 la sută 
iar planul valoric 100,1 la su
tă) — toate celelalte sectoare 
de producție ale minei au ră
mas sub plan cu însemnate 
cantități de cărbune.

Dezbaterile adunării ce au 
urmat dării de seamă au ana
lizat pe larg și în profunzime 
cauzele nerealizărilor, au ja
lonat prin planul de măsuri

tehnico-organizatorice adoptat, 
direcțiile de urmat pentru eli
minarea deficiențelor din ac
tivitate și îndeplinirea sarci
nilor la extracția de cărbune 
cocsificabil pe anul acesta la 
cotele maximale. In examina
rea unor stări negative de lu
cruri participanții la dezbateri 
au relevat că în activitatea 
comitetului oamenilor muncii 
(fapt recunoscut și în darea de 
seamă), au existat unele nea
junsuri, manifestindu-se un 
slab control și exigentă insu
ficientă asupra modului cum 
membrii comitetului își duc la 
îndeplinire sarcinile încredin
țate, cum se aplică deciziile și 
măsurile adoptate pentru îm
bunătățirea organizării produc
ției și muncii în subteran, a 
aprovizionării și deservirii lo
curilor de muncă și brigăzilor 
miniere, folosirii integrale a 
capacităților de producție, ex
ploatării corecte și cu randa
ment bun a mașinilor și utila
jelor din dotare precum și în
treținerea și revizia corespun
zătoare a acestora, întărirea 
disciplinei muncii și ordinei și 
respectarea normelor de pro
tecție a muncii. Comitetul oa
menilor muncii prin membri 
săi din conducerea exploatării

I. BĂLAN

(Continuare in pag. a 3-a)
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Pe marginea unor repetate absențe
de la cursurile Universității serale

de marxism-leninism

Ziua comandantului
Intilnirlle periodice ale comandanților instructori de pio

nieri. unite sub denumirea ..Ziua comandantului", sînt prile
juri pentru un schimb fructuos de experiență și pentru orien
tarea activităților cu copiii intr-o direcție care să corespundă 
cu dorințele. înclinațiile și posibilitățile lor. Duminică, ince- 
pind de la ora 9, astfel de acțiuni au loc pentru comandanții- 
instructori ai pionierilor claselor II-IV din orașele Lupeni (la 
Școala generală nr. 1), Petrila (la Școala generală nr. 5) U- 
rlcani (la Liceu).

Un paradox care nu ține 
nicidecum de „timpul liber" 
invocat în ambele lui iposta
ze — 1) „e timpul meu liber, 
fac ce vreau cu ci", și 2) „nu 
am timp, sînt ocupat pînâ 
peste cap" — îl descoperim 
cu efortul unei sumare docu
mentări în cataloagele Uni
versității serale de marxism
leninism din Petroșani în a- 
devăratul său izvor : lipsa de 
interes pentru lărgirea 
zontului cunoașterii.

Am numit, de exemplu, ca 
fiind un paradox, faptul că 
un lector cooptat în activită
țile universității serale dc 
marxism-leninism, are (sau 
își face) timpul necesar pen
tru a preda lecții de învăță- 
mînt de partid, în timp ce 
cursantul, în favoarea căruia 
se face nu de puține ori un 
sacrificiu, „nu are timp" să-1 
asculte. Lectorul este cel‘ 
care posedă cunoștințe largi 
într-un domeniu oarecare de 
specialitate, și fiecare oră din 
timpul său liber îi este nece
sară ca aerul și apa, pentru 
adîncirea acestor cunoștințe. 
Cu toate acestea, el răspunde 
solicitării de a împărtăși al
tora cîte ceva din cunoștințe
le acumulate. Cursantului, 
dimpotrivă, îi lipsesc aceste 
cunoștințe : cu toate că nu 
răspunde atîtor solicitări de 
interes obștesc (pe cit răs
punde lectorul) nu dovedește

ori-

nici interes pentru 
propriului orizont de 
tere, îmbrâțișînd, dintr-o co
moditate adînc înrădăcinată, 
scuza tuturor comozilor tim
pul liber !

Privită prin prisma respon
sabilității cursantului, como
ditatea capătă alte dimensi
uni, și chiar alte denumiri, 
ajungînd la una pe care o 
înscriem cu mult regret! 
o inadmisibilă lipsă de serio
zitate. Nu, nu sînt simple vor
be aruncate în vînt. Este » 
realitate (așa cum spuneam, 
regretabilă), un fapt care a 
determinat cabinetul munici
pal de partid să renunțe la 
cursanții care socotesc că 
aduc _un mare „serviciu" lec
torilor, punîndu-i zadarnic pe 
drumuri, irosindu-le un timp 
cu adevărat prețios, un alt 
„serviciu- universității serale 
de marxism-leninism, partici- 
pînd la crearea unui forma
lism pentru care nu este de 
vină universitatea, și un al 
treilea „serviciu-, lor înșile, 
socotind că și-au îndeplinit,’ 
cu suficient zel, îndatorirea 
de a se perfecționa, de a de
veni multilateral pregătiți, 
prin simpla înscriere la cursu
rile universității.

Iată cîteva exemple :

lărgirea 
cunoaș-

lata cîteva exemple : loan 
Sirbu (E.C.E. Paroșeni) Petru 
Manea și Diana Chițu (E.M. 
Paroșeni), Pavel Vitan (E.M 
Lupeni). Petru Chertesz și 
Marcel Tomoiu (E.M. Bărbâ- 
teni) Ilie Frunză (consiliul 
popular Uricani) nu au parti
cipat. în actualul an de stu
dii (secția economie, anul I) 
la nici un curs. După atîta 
dovadă de „interes" pentru 
propria, lor perfecționare, nu 
avea să urmeze decît o sin
gura măsură : exmatricula
rea! Astfel, la scuza invoca
ta („nu am timp- sau „în 
timpul meu liber fac ce 
vreau") s-a răspuns pe măsu
ra faptelor creîndu-li-se în 
schimb timpul necesar în ca
re sa răspundă în fața organi
zațiilor de bază pentru neîn
țeleasa lor comportare.

Experiența anilor prece- 
denți. anumitele greutăți (o- 
biective) întîmpinate -l 
cursanții universității 
rale de marxism-leninism.

— Știți, de cind se află în 
renovare secția fabricii dc 
pîine care ne aprovizionează 
cu franzelă, primim 
dimineața 
Croitoru, 
zinului, să ne explice.

— Dar intermediara ?
— Aducem imediat...
Trebuie să vină alții să-i 

îndemne pe vînzători ?
...In „sala gondolelor", 

magaziile de mină 
dență de mărfuri ! Făină albă, 
intermediară, integrală, făi
nă de porumb, orez, zahăr, 
ulei, dulciuri, mezeluri, brîn- 
zeturi băuturi și coloniale. A- 
bundențăI

Igiena (în sală și în maga
zii) este la ea acasă. Firesc. 
Așa și stă bine de altfel unui 
magazin deservit într-o pon
dere „hotârîtoare" de femei.

Responsabila magazinului 
ne vorbește elogios despre lu
crătoarele Aneta Kecskes, E- 
milia Islay de la raionul 
lapte *— brinzeturi și despre 
altele. Nu poate însă exprima 
aceleași elogii la adresa fe
telor de la supravegherea să
lii. De ce ? Știu ele. Știm și 
noi. Le-am demonstrat „pe 
viu”. Cu acordul „cui trebuie" 
am ghiftuit servieta și... ;im 
plecat. Dovada că trebuie să 
fie mai atente cu cumpără
torii, să-i îndrume și nu 
privească pe... cine trece 
stradă.

Noroc că n-am venit 
sacul.

O inițiativă a Teatrului „Valea Jiului" din Petroșani : 
SUGESTIILE PUBLICULUI PENTRU REPERTORIUL VII
TOARE! STAGIUNI.
CĂMINUL MUNCITORESC: așteaptă inițiativa cultural- 
educativă a clubului sindicatului.
Inconsecvență in susținerea noului.
Unele considerații asupra folclorului din Valea Jiului (I).

de 
pro- 
ran- După exact două luni, ieri după-amiază 

am pornit din nou cu carnetul de însem
nări — 
rețeaua 
tar. In 
înainte 
tățirea 
mei de . 
civilizată, creșterea solicitudini și recep
tivității vînzătorilor și a întregului perso
nal din magazine față de cerințele cum
părătorilor ? Gospodinele venite cu saco
șa după cumpărături, pleacă acasă mul-

de astă dată prin Petroșani — prin 
de magazine a comerțului alimen- 
această perioadă ce pași a făcut 
comerțul in ce privește imbună- 
aprovizionării, diversificarea ga- 
produse puse in vinzare. servirea

acasă mul-

țumite ? Am căutat răspuns la toate aceste 
intrebări alegind ca moment al investiga
ției noastre orele de virf ale după-amie- 
zii cind lucrătorii majorității întreprinde
rilor și instituților din oraș, ieșind de la 
serviciu și grăbindu-se spre casă asaltea
ză magazinele pentru a-și procura cele de 
trebuință. Cu toții dorim ca in aceste ore 
de virf să găsim mărfurile care ne In
teresează. să >im serviți operativ. fără 
pierderi de timp, fără cozi la tejghele ori 
la casă fără... Dar să lăsăm faptele să 
vorbească :

numai
— încearcă Maria 
gestionara maga-

în 
abun-

Lucruri bune
Ora 16. Cartierul Carpați. 

In alimentara nr. 15 șeful 
magazinului, Adalbert Palya- 
noș, ne-a vorbit despre buna 
aprovizionare a unității cu 
sortimente diverse și bogate 
in produse. Puținii clienți a- 
flați în magazin își făceau in 
liniște cumpărăturile cotidie
ne, găsind tot, sau aproape tot 
ce căutau, 
la număr : 
lapte praf,

Unitatea 
din același 
orarul de deschidere de 
ora 16, este deschisă doar la 
ora 16,30. O întîrziere de nu
mai o jumătate de oră, dar, 
ce contează la o casă mare (jj_ 
După deschidere, gospodine
le Elisabeta Danciu și Elena 
Caludi ne-au răspuns că nu 
au nemulțumiri la adresa ma
gazinului. (!)

Așa or fi stind lucrurile (?) 
Dar, ce ne facem cu respec
tarea orarului ?

Lipsuri ? Puține 
glucoza aromată, 
paste tomate.
nr. 29 a C.L.F., 
cartier, deși avea 

la

De unde 
începe aglo

merația...
In general, cauzele „mari” 

sînt uneori, acoperite de a- 
mănunte... minore. Fiind vor
ba de aglomerația ee se erea- 
ză In unele magazine alimen
tare, In orele de virf, să în-

cercăm o explicație. Nu îna
inte, însă, de a aminti că, de 
aici, de la o aglomerație ex
cesivă decurge și vorba „răs
picată- a vînzătorilor. și ne
mulțumirile, exprimate în cu
vinte grele, ale cumpărători
lor.

In magazinul cu autoservi
re „Rustic" din clădirea 
O.C.L. in fața tejghelei cu 
mezeluri, cumpărătorii stau 
la rind. Poziția rîndului nu le 
îngăduie să privească vitri- 
na-frigider, să-și aleagă sor
timentul preferat. Ajunși la 
tejghea, lucrurile se precipită. 
Iți dai seama că nu poți în- 
tîrzia vinzarea, că nu-i poți 
ține — din bun simț — pe 
alții, In spate, pînă cînd te 
hotărăști asupra sortimentu
lui. Și atunci, la „apelul” vîn- 
zătoarei nu mai alegi sala
mul/

— Dați-mi de care vreți, nu
mai să fie cu 29 de lei !

Ajungi acasă cu „vlnăto- 
resc”, deși poate dorea-i să 
cumperi „italian" ș.a.m.d.

O fi la mijloc vreo defi
ciență de organizare ? In fond, 
cit spațiu se acordă într-un 
magazin, raioanelor care 
sînt cele mai căutate de 
cumpărători ? Ce lungime (a 
se citi : front de vinzare) are 
tejgheaua de ’a mezeluri, fa
ță de gondola, sau „tejghea
ua- de la băuturi ?

Situația de la magazinul a- 
mintit o întîlnim și la maga
zinul nr. 4 din Petroșani ca 
și la alte unități. O fi vreo 
regulă generală, cumva ? O 
regulă care să mențină, cu 
sau fără bună știință, în in
ferioritate raioanele unde se 
măsoară la gramaj în favoa
rea altora care — s-o recu
noaștem — nu prea au ne
voie de reclamă ?

de 
se

re domiciliază in locaîîtățiîe 
mai îndepărtate (Uricani. Lu- 
Pcni. Vulcan) au condus la 
înființarea unei secții pentru 
anul I economie la Lupeni. 
Este o măsură bună, de care, 
însă nu beneficiază decît tot 
cursanții cu adevărat dornici 
de îmbogățirea cunoștințelor 
lor. Pentru cei total dezinte
resați, distanța Lupeni — Lu
peni este „prea mare- (uneori 
mai mare decît distanța Lu
peni — Petroșani). Numeroși 
cursanfi de la alte secții, și

I. M.
(Continuare in pag. a 3-a)

Noroc că 
n-am venit 

cu sacul

tat 
de 
tră 
ră 
ne.

cu 
cu

...Magazinul alimentar 
autoservire nr. 8, unitate 
bun vad comercial, frecven- 

zilnic de un mare număr 
cumpărători. Vizita noas- 
Incepe cu o privire fuga- 
asupra rafturilor cu pîi- 
Era suficientă piine albă

(mare), mai puțină integrală 
și de secară. Proaspătă ! Dar, 
ni se pare lotuși că rafturile 
nu sînt destul de abundent 
încărcate. Da, nu era o păre
re, ci o lealitate. Lipseau (la 
ora 15,20) plinea intermedia
ră (în magazia de mină, după 
cum ne-am convins ulterior, 
era suficientă), franzela cu 
3,60 și 1,25 lei.

O nouă

să
Pe

cu

Cartierul Aeroport. Unitatea 
22. Primele impresii : „De mul
te ori e coadă, iar vînzăloare- 
le stau de vorbă..." (Raf'la 
Ujhelyi, sorlatoare la I.C.R.M.); 
„Ne deranjează faptul că se 
mătură, se cuj-ăță pe lingă me
se atunci cind vrem să servim 
o cafea in tihnă...” (Mariana 
Nicolaescu); tinăra vinzătoare

(Continuare in pag. a 3-a)

secție
la Fabrica

de produse
lactate

La Fabrica de produse 
lactate Petroșani — Live- 
zeni. se lucrează intens la 
amenajarea secției de fabri
cat briază (telemea) de va
că.

Se preconizează ca aceas
tă nouă secție să intre în 
producție începînd cu da
ta de 1 aprilie a.c. și să 
funcționeze la capacitatea 
de prelucrare a 10 000 litri 
de lapte pe zi.
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La mina Dîlja

Activitatea cultural-educativă
în sprijinul producției

Organizarea șl desfășurarea activității cultural-educative 
$1 artistice cit mat aproape de locul unde muncește omul, il 
dau nu numai un caracter eficient, dc participare activă ne
mijlocită cl și noi criterii de diversificare a conținutului, o pri
vire do perspectivă. Este plăcută constatarea că această idee 
prinde teren primele rezultate fiind revelatorii: la l .1 .M. Pe
troșani. comitetul sindical s-a străduit să atragă pe cei care an 
înclinații către formații proprii legate organic de viața colec
tivului. Șl s-a reușii pentru că s-a pornii de la un lapl auten
tic : pe lingă cluburi și casele de cultură, membrii iormații- 
lor (artiștii amatorii lucrează in diferlle întreprinderi ; de ce 
n-ar putea să contribuie, prin talentul lor la crearea unui 
climat de muncă stimulator și mai apropiat, in primul rind. de 
colegi ?

Ideea a găsit un teren prielnic șl la E.M. Dilja unde după 
o perioadă de studiere a posibilităților existente, s-a trecut la 
organizarea unei adevărate sl complexe vieți culturale.

— Mina noastră, ne spunea tos. DUMITRU ENACHE. 
președintele comitetului sindicalului, isl are acum o brigadă 
artistică de agitație proprie care-și trage seva din viața între
prinderii. Printre muncitorii noștri se află mulți oameni talen- 
tati. S-a mai înființai si o orchestră do muzică populară — o 
drept modestă dai care se va consolida —. soliști de muzică 
populară sf ușoară. Pînâ acum au fosl prezentate spectacole 
In sala de apel a minei, la căminul muncitoresc și la ..Ziua 
brigadierului".

Fără îndoială că s-a adus un element nou in viața colec
tivului dc la F..M. Dilja. Dar efectul poale fi surprins incă de 
acum : oricine este gata să vorbească despre schimbările sur
venite in atmosfera de lucru, in cunoașterea omului si forma
rea unei opinii de masă sănătoasă, omogenă și trainică. Prin 
urmare s-au produs schimbări de optică de conștiință, cu o- 
fecte in disciplina și conștiința muncii. Este exagerat să afir
măm că activitatea culturală desfășurată a contribuit la aces
te modificări ? Nu. eficiența ei este reverberată în însuși pro
cesul de producție

Acum, la mina Dilja se află inlr-o lază a' ansată formarea 
unui mic cor feminin. Ni s-a vorbit pe larg despre rezervele 
de care s-a lovit, la început, și această Idee, dar încet. încet 
a fosl asimilată, debutul său fiind așteptai cu real interes. Da
că in Petroșani formarea unui cor n-a făcut nici un progres, 
nici măcar teoretic colectivul de muncă de la Dilja dă o pil
duitoare lecție : se poale, dar e necesar interes și o cunoaș
tere a omului.

A-

O inițiativă a Teatrului „Valea Jiului** din Petroșani

Sugestiile publicului pentru
repertoriul viitoarei stagiuni

Instituție cu pregnantă func
ții- (xlucalivU, teatrul contem
poran stabilește cu oamenii un 
dialog din ce în ce mai apro
piat și cu largi reverberații. 
Faptul trebuie considerat in 
lontextul prolundeî democrati
zări a întregii vieți social-o- 
< onomîcc și cullural-artislirc 
din țara noastră. Scena oslo 
locul in care mesajul înain
tat al pieselor, conținutul de 
idei prinde viața prin jocul ac
torilor ridicind întrebări sau 
olcrind soluții caro il urmă- 
res. pe spectator. Relația om

- teatru și-a îmbogățit aspec
tele prin inlîlniri și discuții, 
prin piese ancorate in proble
matica contemporană. liî a- 
ceastă direcție s-a îndreptat 

‘și atenția Teatrului de stat 
„Valea Jiului" din Petroșani.

Acum, această orientare salu- 
tară se îmbogățește cu un uou 
element: sondarea opiniei pu
blice în vederea întocmirii 
repertoriului pentru stagiunea 
viitoare al cărei incepul, să 
mi uităm, va fi maroat do îm
plinirea a 25 do ani de existen
ță în acest centru muncildresc. 
Asupra noii inițiative am so
licitat detalii profesorului 
Ironlm Munteanu, director al 
teatrului.

— Ideea chestionării publi
cului înaintea întocmirii re
pertoriului ne este necesară și 
o considerăm oportună din 
mai multe considerente. In 
primul rind sugestiile primite, 
indicind preferințe individuale 
sau colective pentru anumite 
piese c are ar dori să se vadă, 
pot fi utile în repertoriu. Dar

ele ne indică șl evoluția gustu
lui —după cum se știp < mi i lofc 

pe care, cunoscindu-1, il pu
tem modela. Finalitatea edu
cativă a spectacolului, prin a- 
ceaslă dispariție a nevăzutei 
bariere dintre scena, actor și 
spectator, cîștigă. Noi lansăm 
chestionare tipărite prin oare 
solicităm sugestii, propuneri, 
intr-un cuvin! idei. Dar vom 
primi, cu reală plăcere. și 
scrisori expediate instituției. 
In orice caz. dorim ca plnă 
In 5-10 martie să fim în po
sesia acestor răspunsuri pen
tru a putea stabili proiectul 
de repertoriu ce trebuie înain
tat forurilor de resort.

Noua inițiativă a teatrului 
din Petroșani este deosebit do 
valoroasă, exprimind dorința 
de a răspunde publicului local

prin s| lacole cu bogat con
ținut și exigente sub raport 
artiștii. Din aceste propuneri 
(care nu no îndoim c.'i vor fi 
in număr mare și prezidate de 
conștiință) va li selectai un 
repertoriu adecvat. Primim a- 
cesț sondaj cu încrederea in
lr-o colaborare trainică dura
bil,') intre exigenții speclatori 
ai Văii Jiului și colectivul ar
tistic al teatrului. Promovată 
în chiar anul jubileului, noua 
legătură a teatrului cu spec
tatorii săi cuprinde în sine o 
mulțime de semnificații refe
ritoare la umanismul antei din 
țara noastră și de aceea aceas
tă legătură se cuvine perma
nentizată. bine folosită.

PE ECRANE

egea
O regiune mizeră cu locuitori mediocri care mor înainte 

de a fi trail. In acest c adru se petrece filmul „Am încălcatle- 
■ l- i" al lui John rrankenheimer, regizor american proeminent 
(„Marele Premiu", „Trenul", „Parașutișlii", „Călăreții'1) care 
dfescrie intr-un mod realist viata provinciei americano.

Un subier t simplu șl firesc, așa cum e viața. Existența șe
rifului Henri Tawes n Intrat in rutină și plictiseală. Intr-una 
din zile, pe șosea se petrece o infracțiune : un băiețel e 
lăsat do sora lui, Alina. să conducă mașina. Dezarmat de zlm- 
beLul fetei, șeriful le dâ drumul. Dar cci doi transportau mate
ria primă pentru fabricarea ab nilului, activitatea prohibita șl 
urmărită de un agent federal sosit în oraș, fată pentru ce 
Alma <• îndemna tu fie tatăl său să-l caute pe șerif care, la 
rlndu-i, o caută pentru că nu-l este indiferentă. In cursul cer
cetărilor distileria e descopertilă iar un polițist e omorît dc 
tatăl Almei. Convins că Alma va rămîne cu el, Tawes sfătu
iește (omilia sj plece pentru o scăpa do rigorile legii. Dor 
Alma refuză să-l însoțească sl, venind In ajutorul fratelui oi. 
il lovește pe șerif, rănindu-l grav. îndurerat și surprins rămîne 
singur in șosea.

„Am încălcat leqoa" e un film intimist în rare cunoscutul 
actor Gregory Peck compune criza unui bărbat matur care se e- 
libcrooză do constrîngerile existenței sale și se lasă înrobit de o 
femeie. La festivalul do la Veneția 1972, acArița Tuesday 
Weld (Alina) a obținut premiul pentru cea mai btinfi Interpre
tare. Filmul rulează la cinematograful „7 Noiembrie” din Pe
troșani.

mărind desfășurarea 
activităților cluburi
lor și caselor de cul

tură din Valea Jiului într-u
perioadă dc timp ajungem 
la concluzia câ. în cea mai 
mare parte, ele au loc la 
sediu și că au un conținut 
fără prea mare diversitate, 
cu insistență pe divertis
ment. N-ar fi nimic rău în a- 
ceasta dacă instituția cultura
lă și-ar duce pînâ la capăt 
principala sa atribuție — 
aceea de factor educativ. 
Dar latura educativă, cu 
toate aspectele și compo
nentele ei. este încă săracă 
din punct de vedere orga
nizatoric și făcuta fără prea 
mult orizont, luînd, adese
ori. un caracter formal. Și 
din unghiul diversității, și al 
concepției (cui ne adresăm 
si cum ?) lucrurile stau Ia 
fel. Unul din locurile în care 
cluburile pot și trebuie sâ-1 
aibă în vedere în efectuarea 
muncii educative. în toată 
complexitatea ei. este cămi
nul muncitoresc. In fiecare 
localitate din 
se află cel puțin unul, fiind 
locuit de oameni dornici 
să-si îmbogățească cunoștin
țele. sâ vadă sau sâ asculte 
ceva frumos. Dar, deși clu
burile a" niște obligativități 
in aceasta privință. realita
tea contrazice seri oțele.

Căminul muncitoresc din 
Petrii? are un club propriu. 
Se afla un televizor, multe 
mese și scaune, douâ vitri
ne : intr-una. cîteva revis
te oare, după aspect, nu par 
a fi solicitate Tntr-alta, un 
oarecare 
un club 
tretinut.
el ?

— Urmărim

televiziunii și mai jucăm 
șah. table — ne spunea 
Constantin Cobzan care lo- . 
cuiește în acest cămin din 
1967

— De la clubul sindicate
lor din oraș nu vă vizitează 
nimeni ? Vreo seară lite
rară nu v-ar interesa ?

— Ba da. Insa așa ceva

municipiu

număr de cărți. E 
«pațios și bine în- 
Ce se întîmplâ în

programul

n-am văzut niciodată aici. 
Ulterior, bibliotecara clu
bului din Petrila, Florica 
Băgâianu ne-a informat că 
un medalion literar (consa
crat scriitorului Liviu Re- 
breanu) a avut loc la 1 fe
bruarie. Foarte posibil
interlocutorul nostru să nu 
fi auzit de ea. Dar din acest 
fapt putem extrage trei 
concluzii : că acțiunea nu 
a fost reușită, motiv pen
tru care ecoul ei a fost li
mitat : asemenea activități 
sînt atît de rare încit oame
nii le-a\i pierdut gustul și 
trec neobservate: felul în 
caro au fost popularizate 
este defectuos.

In afară de această acțiu
ne cu cartea s-a mai făcut 
ceva pentru cei care locuiesc 
în cămin ? Nimic. Este si 
constatarea pe care, vrind- 
nevrînd. o acceptă și Ion 
Floca. directorul clubului 
din Petrila. In căminul 
muncitoresc locuiesc Dește 
200 de muncitori. O parte 
dintre ei sînt noi angajați,

J

CARNET

Căminul muncitoresc
așteaptă inițiativa cultural-educativă

a clubului sindicatelor

ca

mcalcat legea”

a
f

vedere 
care o 
stabilj-

spre care să 
existentă 
club, ca

veniți din alte județe, nu 
cunosc nici măcar Petrila, 
dar Valea Jiului ? Ce fac ei 
după terminarea orelor dc 
instructaj ? Nimic — este 
exprimarea lui Ion Busu
ioc, Gheorghe Scridaru, Du
mitru Chirie și a altora. Nici 
organizația dc partid, nici 
comitetul sindicatului de la

un tovarăș profesor și ne-a 
vorbit despre Africa. A fost 
proiectat și un film. Ne-a 
plăcut mult, a fost intere
sant și mai dorim asemenea 
acțiuni interesante.

Dc aceeași părere sînt și 
Petru Dulgheru, Ion Nunu, 
loan Crețu... Adică atunci 
cînd se sparge crusta ruti-

mină, nici clubul din loca
litate nu se interesează dc 
acești noi angajați pentru 
a le facilita integrarea pro
fesională și socială de care 
au atîta nevoie.

Comparativ cu această si
tuație la Vulcan există un mai 
marc interes. Nu de mult 
la club a fost organizată o 
întîlnirc între minerii mai 
vechi și noii angajați. Cci 
din urmă se interesează dc 
particularitățile profesiunii 
pe care n-o cunosc, sînt in
formați într-un alt cadru, 
mai apropiat sufletește des
pre avantajele și posibjlită 
țile de evoluție, de perfec
ționare.

Căminul muncitoresc din 
Vulcan are o sală încăpă
toare unde se află doar un 
televizor și o alta cu mese 
pentru tenis și șah. Ce se 
petrece aici ?

— Nu prea multe lucruri, 
ne-a râsDi'.n^ Vasile Morarii. 
Săptămîna trecută (în 8 
februarie — n.n.) a venit

noi și își face loc o inițiati
vă care trece de limita ex
punerii didactice, se reali
zează o punte spre intere
sul și sensibilitatea omului 
Trebuie găsită doar această 
cale. Din nefericire aseme
nea experiențe nu sînt con
tinuate cu consecvență și nu 
se împrumută și în xiltc 
părți In căminele muncito
rești sc află sute și sute dc 
oameni care sînt frăminteți 
do diverse probleme, au a- 
numite dorințe, neclarități. 
A le cunoaște sfera de inte
rese nu e dificil prin însăși 
viața lor colectivă. Clubul 
sindicatelor, prin natura lui 
educativă, are datoria să se 
îndrepte cu mai multă in
sistență spre cămin irans- 
formîndu-se în factor coor
donator, modelator al con
științei omului nou venit pe 
meleagurile Văii Jiului.

Intre cele două cămine 
munci’oresti (îl putem in
clude si D" o 01 din Aninoa- 
«a. asemănător celui din 
Petrila. mai puțin spațiul)

deosebirile sînt mai adinei 
pornite dintr-un mod de a 
gîndi : cum. cui și în ce fel 
ne adresăm. In casele de 
cultură și cluburile din Va
lea Jiului se vîntură ideea 
desfășurării activității potri
vit cu vîrsta, profesiunea, 
gradul de pregătire etc., 
snsținîndu-se că, în acest 
fel. eficiența e sporită. In- 
trutotul adevărat, dar de ce 
nu este folosit căminul mun
citoresc care este format 
dintr-un grup relativ omo
gen profesional, unitar ca 
vîrstă si cu apropiate inte
rese ? Centrul de greutate 
trebuie să se muie din club 
spre locul unde oamenii 
muncesc sau trâ’esc. sâ le 
dăm ceea ce îi interesează.

Am vizitat doar două că
mine muncitorești, am as
cultat oameni exprimindu-și 

Hui neatractiv, chiar plic- 
'or do a-și petrece timpul 

!; er. Este un timp care, 
călăuziți de organizațiile do 
partid, sindicat și tineret, îl 
pot fructifica pentru pregă
tirea profesională sau gene
rală, pentru cultura lor. E- 
sența educației constă în a-i 
deschide omului 
zonturi 
Relația 
min și
cultural-educativă 
că reprezentativă 
lăți le Văii

noi ori- 
ă tindă, 

intre câ- 
instituție 

și artist i- 
în locali- 

Jiului, este nece
sar să fie analizată mai te
meinic avîndu-se in 
chiar contribuția pe 
poate avea asupra 
zării muncitorului.

T. spAtaru

Actorii amatori din
Lonea în deplasare
Mîine, actorii amatori de la 

clubul inum itoresc din Lonea 
își prezintă ultima lor pre
mieră, piesa „Intr-un ceas 
bun- dc Victor Rozov, pe sce
na căminului cultural din 
Bâiești și Livadia. Spectaco
lul a mai fost prezentat și 
în fața locuitorilor din Sarmi- 
zcgelusa, Totești și Reia, bu- 
curindti-se de succes. Piesa 
..lntr-un ceas bun" de V. Ro
zov este interpretată do un 
colectiv care a făcut însem
nate progrese, în regia tehni
că a lui Aurel Hlușcu și re
gia lui Geo Bucur.

„Ziua flotatorului"
Clubul sindicatelor d 

Vulcan, in colaborare cu co
mitetele organizațiilor U.T.C. 
și de sindicat dc la prepara- 
ția Corcești și-au propus să 
organizeze astăzi, la ora 19, 
„Ziua flotatorului" — suită 
de activități destinată aces
tor harnici muncitori. Una 
dintre temele în jurul cărora 
se vor concentra discuțiile va 
fi „Sensul social și etic al 
disciplinei muncii11. Intîlnirea 
flotatorilor își propune să 
fie o acțiune care, într-o at
mosferă deosebită, șă fie u- 
lilă procesului de producție 
și aprecierii umane în colecti
vul de muncă. In încheiere 
are loc o seară distractivă 
la care va contribui și bri
gada artistică de agitație.

Spectacol de muzică 
populară

Inconsecvență
sus ținerea noului

Actorii amatori
de la Cimpa

In aceste zile, formația de

Cu aproape doi ani in urmă 
la Casa de cultură din Petro
șani apărea o inițiativă in pri
vința diversificării iormelor de 
activitate — clubul restrins. 
care să ofere oamenilor cu 
interese apropiate un cadru 
optim pentru lărgirea orizon 
lului de cunoștințe. I s-a spus 
Intim-club. apoi Experiment
club. Denumirea interesează 
mai puțin, important este că 
inițiativa s-a frint din cauza 
inconsecvenței și a lipsei unei 
idei clare despre funcționalita
tea și specificul acestei formu
le moderne și eficiente, educa
tive. Mai intii a fost gindită 
forma și apoi conținutul, iată 
unde-și află originea eșecul. 
Cronologic, iaptelc s-au petre
cut astfel : s-a zis. să oferim 
locuHorilor din Petroșani un 
cadru intim in care, pe baza 
unei cotizații lunare și prin 
auloconducere, să se întil- 
nească. să invite personalități 
marcante din diverse domenii 
de activitate să organizeze 
excursii. să vizioneze iilme 
etc. Idee cit se poale de feri
cită. dar imprecisă, vagă in e- 
lementele concrete. Mai intii 
ar fi fost necesară sondarea 
publicului și stabilirea unui 
program concret și de perspec
tivă. Dar s-a trecut direct 13 
amenajarea unui spațiu. S-au 
făcut investiții in amenajare 
și. de ce n-am spune-o, rezul
tatul e plăcut, decorat cu fan
tezie, prevăzut cu elemente 
suficiente ca omul să se simtă 
realmente bine.

După trecerea acestui timp 
ce ne oferă Experiment-dubul 
de la Casa de cultură ? Doar 
o singură activitate cu con
tinuitate: filmele despre artă, 
proiectate periodic (responsa
bil — Iosii Tellmann). Faptul 
că și-au format un public care 
le așteaptă e cil se poale de 
grăitor pentru ecoul pe care-1

are o acțiune care-și păstrea
ză caracterul interesant și are 
consecvență. Barul de aici, a- 
vind o justificare inițială. a 
transiormat inițiativa prima
ră intr-un veritabil lăcaș ba
ch ic. Nici vorbă de profil, aici 
intră cine vrea și e interesant 
de observat : chiar la aminti
tele filme despre artă o parte 
din cel prezenți ignoră cu de- 
săvîrșlre proiecția fiind preo
cupați de cu totul altceva.

Reflecții cu privire la

eșecul Experiment-clu-

bului și cauzele altor

experimente nereușite...

Pornită dinlr-o generoasă 
idee, inițiativa s-a degrade'. 
Care-i este eficiența educati
vă ? Instituția culturală de 
masă trebuie să-și subordone
ze activitatea unui scop edu
cativ superior. Pentru a-l în
deplini este necesar, așa cum 
s-a gindit. să atragem omul 
prin formule ingenioase care 
să i se adreseze diversificat și 
nuanțat ; iie pe sfere de inte
rese (cum este mai recentul 
experiment muzical care slrin- 
ge un mare număr de tineri 
iubitori ai muzicii ușoare ; ră
mîne de văzul cum va evolua), 
iie pe profesiuni, virstă ele. 
Intr-un asemenea cad ni trebuie 
turnat 
vor 
dirijat 
tuție.

Sfera discuției se poate lăr
gi cu alte tentative, tot nereu
șite, la cluburile din Pelrlla 
și Lupeni — cluburile tinere
lului. Dalorilă rigidității (de 
astă dată tinerii erau invitați 
la ceva ce nu-l interesa) s-au 
împotmolit in formalism, apoi 
s-au autodesființat. Așadar 
sini două situații diferite : la 
Casa de cpilură a scăpat de 
sub control, la cele două clu
buri dirijarea a fost străină de 
problematica tineretului. Nică
ieri n-a iosl găsită o formă a- 
decvală pentru diversificarea 
activității și atragerea oame
nilor. In toate exeperiențele 
organizațiile U.T.C. își au, la 
rindul lor, o categorică res
ponsabilitate. Fiecare instituție 
culturală din municipiu are o 
conducere colectivă. Au anali
zat vreodată evoluția unor ini
țiative de acest fel ? Concluzi
ile ar fi interesante, dar șl mai 
interesante orientările concrete 
de muncă. Toi vorbim despre 
cunoașterea omului și a nece
sităților lui spirituale, dar o 
parte însemnată din ce între
prindem e lăturalnic și 
ecou durabil.

Experiența Casei de 
și a celorlalte cluburi
să îndrume mai stăruitor 
cunoașterea omului din Valea 
Jiului și la consecvență cu ce 
îi oferim (programul inimos cu 
care se pornește Ia drum este 
abandonat pe nesimțite). O 
mal judicioasă selectare i tu
turor activităților educative, 
stabilirea unei tematici, nu 
bitrare, c| care să reflecte 
ceea ce așteaptă oamenii, 
numai că ar spori eficiența
tregll munci, ci ar transforma 
instituțiile noastre culturale in 
generator al experienței și l- 
dellor înaintate.

nu are

cu 11 u râ 
trebuie

la

ar- 
Și 

nu 
in-

un conținut pe care-l 
participanții, dar și 
cu subtilitate de •nsli-

Ts.

teatru de la căminul cultural din 
Cimpo, cu îndelungată și consecventa activitate, se află in faza 
repetițiilor finale cu piesa „Deșteaptă pămintului" de V. I. Popa. 
In rolurile principale - Maria Pătrășcoiu, directoarea căminului, 
învățătoarea Lăcrimioara loniță, Rudolf Benko și Ion Furdui. Tre- • 
buie remarcată cunoașterea posibilităților interpretative și a pu
blicului local, prezente in repertoriul acestei vechi formații de a- 
matori.

Problema creațiilor popu
lare frâmînlâ la ora actuală 
pe toți specialiștii în folclor, 
pe muzicologi, precum și pe 
îndrumătorii și instructorii 
artistici ai numeroaselor for
mații dc amatori și profesio
niști.

Este binecunoscut faptul câ 
producțiile și manifestările 
folclorice reflectă concepțiile 
de viață și aspirațiile societă
ții în care apare ca fenomen 
de masă : folclorul este o
formă a conștiinței sociale a
maselor populare, care își
schimbă necontenit forma și
conținutul. în funcție de 
schimbările pe plan social și 
economic. El are, deci, un 
profund caracter ideologic, so
cial și istoric.

Rcferindu-ne la folclorul din 
Valea Jiului ar fi multe de 
spus, dar ne vom opri numai 
asupra unor probleme care ne 
preocupă în mod expres la 
ora actuală. S-au făcut nu
meroase afirmații, de către 
persoane mai mult sau mai 
puțin informate, cum că, în 
Valea Jiului, nu ar exista un 
folclor autentic, 
zonă ar fi de interferență, 
folclorul s-ar reduce la 
număr mic de creații ele.

In ceea ce mă privește, 
firm cu toată convingerea 
în Valea Jiului a existat 
mai există și astăzi o 
bogăție folclorică aproape în 
toate domeniile (obiceiuri,

că această 
câ 
un

a- 
că 
și

marc

Luni, la ura 20, pe scena 
Ci..-.! de cultură din Petro
șani orchestra de muzică 
populară Nicolae Balcescu 
din Craiova va susține spec
tacolul de muzică populară 
„citita Oltenia țoală". Din
tre soliștii vocali vor fi pre
zenți Nelu Nuțu, Alexandru 
Rumân, Ioana Crăciun, Puica 
Popescu, soli ai cîntecului 
popular oltenesc. Alături de 
ei vor fi și cunoscuți inter
pret ai muzicii lăutărești : 
Gabi Luncă, Marinică lorda- 
che Ștefania Etegan, acor- 
deonistul ion Onoriu, cu toții 
colaboratori ai emisiunilor 
muzicale ale Radioteleviziunii.

Este un > film realizai 
excelenta echipă de anima
lic a lui Walt Disney. in 
1942. Printre capodoperele, 
marelui cineast american 
„Bambi" cuprinde cel mai 
bine personalitatea comple
xă a lui Disney: un m ire 
desenator, un mare poet, un 
mare prieten al 
Dar și un mint

copiilor, 
nat moralist 

care imprimă poveștilor sa
le savuroase suflul sănătos 
al vieții. Mikey, Donald Ră- 
foiuli Dumbo Elefantul sau 
Ciinele Pluto sint comici, 
poznași dar și umani. Dar 
Bambi, puiul de căprioară, 
ne dă o lecție prețioasă : în
vață să fie adevărat cerb, 
curajos, așa cum învață co
pilul să fie »n om. călit.

In toate filmele Walt Dis
ney a pornit’ de la observa
rea animalelor (in acest 
scop s-a amenajat un parc 
zoologic in Disney-land).

să

Astfel, animatorii au prins 
exactitate reacțiile firești 
mișcările micilor anima- 
Bambi este urmărit de 

naștere, cind descoperă 
uimire lumea, anotimpu

rile. Cunoaște prietenia, fio
rii primei iubiri, moartea 
mamei, apoi cerbul, Marele 
Prinț al pădurii, care il a- 
jută să devină un căprior 
viteaz și puternic. După ce 
trece printr-o serie de în
cercări grele, in final, noul 
Prinț al pădurii, Bambi, ve
ghează maiestuos din înal
tul stincilor. Aceste filme-a- 
legorii, care comunică strlns 
cu viața omului, sint lecții 
moralizatoare intr-o formă 
artistică desăvirșită. In fil
mele lui Disney ne regăsim, 
iată pentru ce milioanele de 
spectatori sint și mai mici 
și mai mari. ..Bambi1' rulea
ză la cinematograful „Repu
blica" din Petroșani.

Unele considerații asupra

folclor literar —j legende, 
strigaturi —, folclor pastoral, 
dansuri, obiceiuri folclorice 
de iarnă, cintece propriu-zise, 
costum, arhitectură ș.a.). Da
că vom investiga generația do 
oameni mai bătrîni, ne vom 
convinge dc acest lucru.

Se întîmplâ însă un feno
men, care de fapt nu este li
nie sau specific zonei noastre, 
ci întregului teritoriu al pa
triei, dispariției treptată a ve
chilor creații autentice loca
le. Această dispariție se duto- 
rește mai multor cauze : ra
dioului, televiziunii, numeroa
selor imprimări și discuri, 
spectacolelor prezentate de 
profesioniști etc. care trans
mit programe de folclor, une
le din clc la un înalt nivel ar
tistic, altele de prost gust. 
Oamenii noștri le însușesc în 
mod spontan îndepărtîndu-se 
dc creațiile proprii, autentice 
și originale. Generația nouă 
de tineri, antrenată fiind do 
noile curente, mai mult sau 
mai puțin artistice, de obicei 
de origine străină, își pără
sesc creațiile tradiționale ți

îmbrățișează moda fără dis- 
cernâmînt. De pildă, sînt pu
ține localități rurale unde să 
nu fi pătruns dansul modern, 
in detrimentul dansului popu
lar. Știm cu toții câ acest 
dans modern, de factură stră
ină, a pătruns în satele noas
tre degenerind in forme de
fectuoase, caraghioase. Sâ ne 
imaginam flăcăii noștri fru
moși și vin joși, îmbrăcat! în 
cioareci, danslnd twist, shake. 
Oca-cea, rock-and roll, hully- 
gully și altele...

Unii instructori. în dorința 
de a valorifică folclorul lo
cal, cu intenții bune dar fă
ră să aibă însă cunoștințe fol
clorice locale și generale, de
naturează în mod grosolan o- 
riginnlitatea creațiilor tradi
ționale.

Deocamdată, situația în Va
lea Jiului nu esle-atlt do 
alarmantă. Am în vedere ma
sa do țărani care își mențin 
încă portul și obiceiurile, dar 
nu este exclus ca peste cîtva 
timp și aici să se amplifice 
fenomenul de dezintegrare a 
creațiilor folclorice.

S-ar părea câ termenul de 
circulație pentru localnici își 
arc originea înlr-un cuvint i- 
talian „momorlani", folosii de 
către primi: italieni veniți iu 
Valea Jiului pentru lucrări 
industriale. Este demonstrat 
câ majoritatea lor. în vechi
me a venit din părțile Hațe
gului, ocuplnd terenurile bu
ne de pâșunal. pentru creș
terea vitelor. Dar această 
Iranshumanță s-a produs de 
multă vreme. Personal am 
auzit o legendă în acest sens, 
de la un bnlrîn din Petrila — 
cătunul Popi, in care se vor
bește despre im propriei ă'-irea 
unor țărani din părțile Hațe
gului, pe aceste meleaguri, de 
către loan Corvin. Pe de altă 
parte, se pare că localitatea 
Petrila este cea mai veche din 
Valea Jiului, denumirea 
opărind și într-o cronică
pe la anul I 000. In aceea -i 
ordine de idei, numeroase de
numiri geografice atestă fap
tul 
din 
țeg 
din

ei 
de

că acești oameni. provin 
unele sate din zona Ha- 
(Uricani din Uric, Lupeni 
Valea Lupului, Bărbăteni

din Rîu Bărbat, Paroșeni din 
Paroș, Corcești din Corești, 
Livezeni din Livadia etc.).

După părerea mea. Valea 
Jiului, din punct dt' vedere 
folcloric, ar avea trei deli
mitări : zona de vest, unde se 
simte influența Banatului și 
Olteniei : zona de centru un
de se mențin caracteristicile 
Țării Hațegului și zona de 
est unde creațiile populare se 
interferează cu cele din părți
le Sibiului. N-aș vrea să se 
creadă că folclorul din .aces
te zone este absolut ncorigi- 
nal sau complet alterat. el 
avînd trăsăturile sale speci
fice. In definitiv și din Va
lea Jiului au emigrat mul
te creații populare în afară. 
Dc pildă jocul .Jicnească", 
specific zonei Sibiului, este 
dc fapt învîrlita din Valea 
Jiului, adaptată dc către si- 
bioni.

Important este ca în inves
tigațiile care se fac pe teren, 
culegătorul de folclor sâ știe 
să deosebească o creație au
tentică, locală, de una stră
ină sau prefăcută, dar pentru 
aceasta el trebuie să aibă un 
oarecare bagaj de cunoștințe 
folclorice generale și sâ cu
noască bine specificul folclo
ric local și al zonelor vecine.

prof. Gheorghe POPA, 
directorul Școlii populare de 
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oamenilor

sint folosite, sint 
neintre-

nițele în adunare • I 
organizației noastre 
a avut în atenție și și

rlnrin<il<i]H| 
blul său.

Ne-am îngrijit ca sofii 
brigadă să fio membri

celor ce
ne scriu

• 1. MARINESCl 
Cursul pregătitor 
candidați! la Invfițftmlntul 
porior funcționează, in ci 
Institutului tic mine din Petro
șani. Iniă din 7 ianuarie a,<.

Elevii liceelor de t ultură qr- 
ncralft și celor industriale sint 
admiși la curs în baza reco
mandărilor făcute de cnndui e- 
rilr școlilor. Rectoratul Insti
tutului de mine* no face . u- 
noscut efi programul <ursul n 
prpqătiinr se desffișoard in 
fiecare duminică dimineața,

Candidați) din producție ca
re concurează la Invftțamîntul 
seral, se pot prezenta 
la rectoratul l.M.P. cu o 
verința din partea unllfili 
de muncesc șl n cerere 
milcre la cursul off'd

* TEODOR POPA 
sâni. Propunerea dv. 
publica în ziarul nostru 
gramul săptămlnal radm 
lara aceluia zilnic, nu 
te realiza din lipsă d

• I. R. DORINA. Petrila. 
Școli profesionale numai pen
tru femei care să pregătească 
conducători auto nu sint. VA 
puteți insă prezenta la orice 
altă scoală dc acest lei unde 
pe lîngă bărbați se recrutează 
pentru pregătire și femei, cum 
sint acelea din lila — județul 
Hunedoara, Aiud — județul 
Alba ș.a.

Pentru recrutare, sau orice 
alte informații vă puteți adresa 
serviciului personal al Auto
bazei 3 transport auto Live- 
zeni.

• DREGHICI HUUȘTOIU. 
Vulcan. Din cercetările între
prinse de conducerea O.C.L. 
Industrial Petroșani rezultă că 
eronat vj s-a reținut, în iunie 
1972, suma de 450 lei în con
tul ultimei rate, in loc de 2“4 
cit mai datorați. Constatîn- 
du-se greșeala, diferența de 
176 lei a fost înapoiată de 
către O.C.L. întreprinderii de 
qospodărie locativă Petroșani 
(dispoziția de plată nr. 61 din 
2 octombrie 1972) cu mențiu
nea să vj se restituie. Intrucit 
din reclamația adresată ziaru
lui rezultă că nu ați intrat în
că in posesia sumei de 176 iei, 
O.C.L. a intervenit din nou la 
LG.L.. cu scrisoarea nr. 10 728 
X*.n 30 ianuarie 1973, la care 
rugăm a vă prezenta pentru 
ridicarea banilor.

• VASILE DAMIAN. Uri- 
cani. Pentru a primi răspuns 
la problema care vă interesea
ză, rugam a vă adresa Centra
lei cărbunelui Petroșani.

NU TIMPUL E DE VINA I
{Urmare din pag. 1) 

din alți ani de studiu decît 
anul I economie secția Lu- 
peni, continuă să participe 
cu regularitate la cursurile de 
la Petroșani, manifesxînd un 
real interes pentru acestea, 

(Urmare din pag. 1)

de la piine Maria Ureche ia cu 
mina direct cornul il pune in 
hîrtia imaculată și servește 
un copiL.. De ce nu cu hîrtia 
cea albă ? „E nouă, nici noi 
nu ne-am ocupat mai atenti 
de dinsa.„" (Constantin An- 
ghel, responsabilul unității).

Pe etajera de sub suportul 
de carne un melanj neplăcut 
(nu numai la vedere...) de slă
nină. borcane, drojdie... Re 
perete sint lipite anapoda eti
chetele cu prețuri. Vînzătoa
rea Crucița Dragotă, de altfel 
conștiincioasă, politicoasă — 
cumpărătorii sînt mulțumiți de 

, maniera în care-i servește — 
le rupe repede,.. Responsabilul 
Constantin Anghel și ajutorul 
dînsului, Dumitru Cepc-liuc, ni 
se plîng că în ciuda faptului 
că plenul anual al unității de- 
pâșește 13 milioane lei, spațiul 
de depozitare este redus, abso
lut insuficient. Doar circa 50 mp 
arie de depozitare la un ase
menea volum de desfacere... 
In curtea din spate nu se poa
te asigura securitatea ambala
jelor. Noaptea, mai ales, .in
trușii" umblă brambura... De 
ce? Pentru că. deși complexul 
este dat in folosință de aproa
pe un an, poarta incă-l ne
montată... Cine re raționează 
„telegrama" noastră ?

De cine 
depinde ?

Absolut din „întîmplare' 
magazinul alimentar nr.

la 
__ s__________ 18 
din3 Petroșani ne-at» intilnit 
cu o comisie de control ob
ștesc a E.M. Dîlja. Cumpărăto
ri puțini la număr la ora vizi
tei noastre. Și nouă și comisiei 
unitatea ne face o impresie 
plăcută. Curățenie, mărfuri din 
abundentă, vînzatoare amabi
le... Adică aproape amabile... 
Dacă ti-ar împacheta din pro
prie inițiativă cutia de conser
ve (nu numai la cererea cumpă
rătorului), dacă salamul ar fi 
tăiat In felii cit mai subțiri sau 
dacă supraveghctoarele de sa
lă ar îndruma întotdeauna 
cumpărătorii. Atunci n-am mai 
spune „aproape*-.

Toate aceste „amănunte" ta 
cunoștea și Victor Gabriș, șe
ful unității care, de altfel, ne 
mărturisea că „dacă aceste as
pecte de servire în contratimp 
cu civilizația n-ar mai fi, -ar 
lua Ia întrecere cu orice uni-

Doctorița noastră
Cu ocazia diferitelor ședin

țe se tot ridica problemo ii 
ființării unui dispensar și a 
numirii unui medic cu normă 
intreagă pentru U.U.M.P. Prin 
grija comitetului oamenilor 
muncii si a comitetului sindi
catului din uzină, s-a amena
jat o clădire pentru dispensar 
in ofora uzinei dar in apro
pierea ei. Cînd totul o fost 
gata, s-a rezolvat și reporti- 
zorea unui medic, insă cu o 
jumătate de normă. Medicul 
in oceostă situație de multe 
ori ero oprit la spital iar an- 
gajații uzinei erau nevoiți să 
piardă timp prețios pentru 
consultații. De curind. la ce
rerea noastră, Io dispensarul 
uzinei a fost repartizată cu 
normă intreagă doctorița Ru- 

in-

socotind că e de datoria lor 
să-și îmbogățească cunoștin
țele cu probleme de ultimă 
oră. chiar dacă locuiesc în 
Lupeni sau Urlcani. Dar iată 
că pentru cîțiva distanța Lu
peni — Lupeni este lungă, 
presărată în prea multe locuri

tale de același profil”. Tovară
șe responsabil, lotul depinde 
dc dumneavoastră!

Pentru că tot se afla in ve
cinătate am făcut o vizită și 
la unitatea nr. 1 C.L.F. din 
Piața Victoriei. Aici nu putem 
spune ca erau de toate. Raftul 
destinat fructelor era ocupat 
cu tot ce vrei, numai cu fruc
te nu. .Am H dorit cîteva lă
muriri dar... cine să le dea ? I 
Vînzătoarea era o practicantă. 
Spunea dumneaei că adevăraLa 
vînzătoare e în concediu me
dical dc o săplămină. In rest, 
probleme ca de pildă de ce 
lipsesc fructele, ce-i cu pungi
le care costă 25 de bani cu 
legume dar sini gratuite „cu 
fructe" sau altele, n-am avut 
cum să le lămurim. Responsa
bilul dosi trecuseră trei sfer
turi de ora de la deschiderea 
magazinului, dispăruse nu se 
știe pe unde, lăsînd-o pe tî- 
năra ucenică să se descurce 
singură. Totuși ceva am aflat 
— responsabilul unității se nu
mește Gheorghe Stan. Cu oca
zia viitoare sperăm să facem 
cunoștință de-a binelea. Pen
tru niște lămuriri. (Dacă nu 
lămurește „altcineva").

le

Servirea 
nu e „ca pe 

roate"
La «Autoservirea- (unita

tea nr. 12) din cartierul Ae
roport, la ora vizitei noas
tre. aglomerația specifică o- 
relor de vîrf dispăruse... U- 
nitatea. bine pusă la punct 
cu aprovizionarea, răspundea 
aproape integral tuturor ce
rințelor. Rafturile, doldora^ de 
produse, ofereau cumpărăto
rilor tot ceea ce aceștia do
reau. Stăm de vorbă cu câți
va dintre cumpărători. Sint 
mulțumiți. In genere, nu au 
cuvinte de reproș la adresa 
acestei unități. Nu uită totuși 
să ne adreseze „cîteva cuvin
te grele", în legătură cu mo- 

iailona Csergoffy, o tinoră 
in meseria de medic și ca 
virstă, dar care în scurt timp 
și-a atras încrederea, stima 
și respectul salariaților uzinei. 
O altă parte pozitivă o ti
nerei doctorițe este faptul că 
ea, fiind membră de partid, 
a cerut să facă parte din or
ganizația de partid din uzină 
pentru a se lega în acest 
și mai mult de colectivul 
zinei.

La adunările salariaților 
secții și pe uzină nu se mai 
discută acum problema dis
pensarului sau a medicului. 
Uzina are acum dispensarul 

doctorița ei.

fel
u-

pe

Și
Leon PITIC, 

corespondent

cu dovezi de lipsă de interes 
și, după cum spuneam, cu 
vezi ale unei regretabile 
seriozități.

In fața acestei situații, 
ganizațiile de bază vor lua, 
desigur, măsurile ce se im- 

do- 
ne-

or-

dul in care casiera de servi
ciu... se „mișcă* : ,E prea co
modă — ne spune Ioan Mi
ron, locatar al cartierului. 
Cind e înghesuială, ar tre
bui să se străduiască să... re
cupereze din timpul pe care 
noi îl pierdem aici. In rest, 
totul e bine...

Ea „Legume și fructe* (u- 
nitatea nr. 28), un magazin 
care cîndva era „al tinere
tului", totul merge ca „pe 
roate*. Curățenia exemplară. 
Produse din abundență. „Nti 
găsim ceea ce ne este nece
sar pentru ciorbe. Morcovi 
și „albituri*. In rest, nu a- 
vem de ce să ne plîngem*... 
— ne spune gospodina Maria 
Cozma.

Magazinul „Carne" (unita- 
ten nr. 100) e bine aprovi
zionat. Observăm, totuși, că 
în interior (în magazia de 
mînâ) există carne mai mul
tă, în sortimente mai variate, 
decît pe tejghea. Ni se ex
plică ..fenomenul" • .Cînd e 
nevoie, cînd se cere, dăm oa
menilor ceea ce doresc. Dar 
nu ni se solicits carne de ca
litate inferioară. Asa că..." A- 
șa o fi ’ De ce însă nu apare 
Ia vedere ?

Cartieful Aeroport, deci, în 
prima sa parte, e bine apro
vizionat. Punctul forte, dacă 
e vorba de vreun punct, tre
buie să cadă neapărat pe 
servire. Aici încă mai putem 
sta de vorbă...

Mezeluri, 
brînzeturi 

spirt 
medicinal

Unitatea nr. 5 ..Mezeluri- 
brînzeturi" de pe strada Repu
blicii, artera cu vad comercial 
a Petroșaniului. Cele 3 raioa
ne: brinzeturi, plus băuturi, 
mezelărie și conserve, dispun 
de spații suficiente pentru ba

Cifrcle
an pentru minit noastrA, pen 
fru sectorul pe care «m cins
tea sfi-1 conduc - spunea 
șeful feciorului I de In mirui 
Paroșeni, ing Ttadu Tomes- 
cu, sini moblllrntoore dar pe 
deplin realizabile Ele presu
pun însA întărirea discipli
nei de producție sub toate 
aspectele, o susținută muncă 
de mobilizare a colectivului 
minei încărcarea utilajelor la 
întreaga capacitate. înfăptui
rea, în ceea ce privește secto
rul 1, a masurilor pentru co
nectarea abatajelor la fluxul 
principal de transport al 
minei, astfel aslgurtndu-se 
premisele primordiale penlru 
realizarea ritmică a sarci
nilor de plan In numele co- 
tartiviilui sectorului asigur a- 
dunarea că vom da în acest 
an. peslc sarcinile de plan. 
3000 tone de cărbune,

—- Din evoluția negativă a 
producției sectorului II în 
primele trei trimestre ale a- 
nului trecui — spunea ing. 
Gheorghc Marchlș, șeful 
torului II. am rămas cu o a- 
rriintire neplăcută dar am 
tras si unele concluzii, unele 
învățăminte practice, care, fl- 
plicate și-au dovedit eficien

ta trimestrul IV și în lu- 
ianuarie. Recent ani orga-

tehnic 
fată de 
extrasă
126 500

ta

iectoarclor nu a 
coordoneze corespunzător 

cerințelor, munca in brigăzile 
do producție, să țină ferm în mi
nă modul de folosire a utila
jelor tehnologice din dotare. 
In această deficiență ca și în 
nivelul scăzut do pregătire 
profesională și al răspunderii 
personalului electromecanic de 
deservire își au explicația in
dicii foarte scăzu ți de utiliza
re a mașinilor și utilajelor 
(combine de abataj 50 la sută, 
mașini do încărcat 29 la sută, 
stilpi și grinzi de abataj 33 — 
45 la sută), ca și nerealizaroa 
indicilor planului 
(162 400 tone restanță 
sarcină la producția 
cu susținere metalică, 
tone la producția realizata 
tăiere mecanizata, 9 100 mc 
volumul încărcat mecanic 
galerii).

Deficiențe au fost date 
vileag de adunarea generală 
că există în multe domenii ale 
activității colectivului. Dar 
dezbaterile s-au oprit îndelung 
și insistent mai cu seamă 
supra nivelului scăzut la care 
a coborît disciplina muncii, 
răspunderea in ducerea la în
deplinire a sarcinilor și care 
se soldează cu avarii, întreru
peri ale procesului muncii și 
pierderi de producție. Numă
rul absențelor de la lucru s-a 
menținut ridicat tot anul tre
cut, inregistrîndu-se 7 220 
om/zile nemotivate iar fondul 
de timp disponibil a fost uti
lizat doar în proporțid de 91,9 
la sută, De altfel subiectul ma
jor, preponderent abordat de 
un mare număr de reprezen
tanți ai salariaților care au lu
at cuvintul în adunare l-a con
stituit INDISCIPLINA.

„Indisciplina ? De ea 
efectele ei păgubitoare 
vim schimb de schimb 
de la sectorul IV — fie că e 
vorba de defectele mecanice 

a-

și de 
ne lo- 
și noi

u-

na desfacere a bogatului sor
timent de produse alimentare.

Cumpărăloarea I. M. cere 
telemea de oi. „Nu avem", 
spune vînzătoarea, deși in 
nitate intraseră chiar in dimi
neața zilei de ieri 3 butoiașe, 
dar... urmau să fie puse în vîn- 
zare numai de către schimbul 
de după-amiază. (?!)

Un alt cumpărător este ser
vit cu spirt .medicinal. între
bată, responsabila magazinului, 
L. Drăgușin, ne informează 
că... spirtul, deși nu intră in 
profilul magazinului, fiind 
mult căutat, ajută la... realiza
rea planului de vînzare.

Privitor la aprovizionarea u- 
nității, interlocutoarea ne ara
tă că aceasta se desfășoară 
mulțumitor. De exemplu, pro
dusele lactate sint primite, cu 
rare excepții, înainte de ora 
6,30, ora de deschidere a ma
gazinului. Mezelăria furnizată 
în cea mai mare parte de Fa
brica de la Hațeg — de unde 
in ziua de 17 februarie a pri
mit cantitatea de 629 kg iar 
in ziua de 19 de 869 kg

pentru O. C. L
Alimentara
ce am consta-Ce am văzut, ce am auzit, 

tat in unitățile alimentare din Petroșani vi
zitate de noi in primele ore ale după-amie- 
zii de ieri ? Impresia dominantă cu care am 
părăsit o bună parte din magazine este a- 
ceea că s-a făcut pasul înainte despre ca
re aminteam. In unități este curățenie, per
sonalul se comportă disciplinat, atent, ama
bil, corect cu cumpărătorii. In aproviziona
rea, păstrarea, prezentarea și desfacerea 
mărfurilor se vădește mina gospodarului.

Am intilnit și discrepanțe. Acolo unde res
ponsabilitatea personalului de servire s-a 
tocit, unde exigența responsabililor de uni-

lăți a cedat locul îngăduinței față de lipsuri 
- cumpărătorii se lovesc încă de goluri in 
unele sortimente de produse pe care le so
licită - in timp ce in magazii există de 
comoditatea unor vinzători certați cu rindu- 
iala comercială, cu orarul de funcționare 
a magazinelor ș.a.m.d.

Sint lucruri auzite din gura unor cumpă
rători afectați de existența unor atari defi
ciențe, care, supărați pe diriguitorii comer
țului alimentar din oraș, ne-au dat mandat 
să transmitem reproșul lor acolo unde tre
buie. Ceea ce și facem.

Amprenta unei ample și rodnice mobilizări
nizal o echipă de lăcătuși ca
re răspund In exclusivitate 
de întreținerea combinei PK- 
7. Avem In atenție organiz-i- 
ren altei echipe care urmează 
sfi-l încredințăm sarcina 
provizionării cu toate m 
Halele necesare brigăzilor 
producție. Vom pregăti 
timp noul front tie lucru 
de urmează să mutăm r 
bina.

Continutnd firul analizei 
profundatc a situației 
rului II, tov. Gheorghe 
cauți, secretarul organ 
de bază a sectorului a sp 
între ....................
roul 
bază 
fixat ca una din sarcinile 
le principale și în viitor preo
cuparea pentru educarea oa
menilor, în mod deosebit a 
tinerilor șl a noilor angajați 
în spiritul grijii față de avu
tul obștesc, pentru combate
rea risipei de materiale, care 
este încă mare în sectorul 
nostru, pentru întreținerea 
mai bună a numeroaselor u- 
lilaje din dotarea .sectorului, 

de 
de 

partid. In continuare va tre
bui să ne preocupăm ca In 
fiecare schimb să avem cel 
puțin un membru de partid.

co se țin lanț la utilaje ori de 
reviziile de slabă calitate, de 
faptul că stăm de multe ori 
pc cărbune din lipsă de apro
vizionare cu cele necesare 
sau că oamenii dați să deser
vească abatajele părăsesc lo
cul ‘de muncă înainte de ter
minarea celor 6 ore din pro
gram. Și aș mai zice că indis
ciplina se manifestă și mai sus 
pe scara ierarhică demon
strată de faptul că in mină se 
mai Introduce încă lemn ver
de pentru armat, că sint go
luri in aprovizionarea cu une
le piese de schimb, că brigă
zilor li se mai dau in inven-

PÎRCHI A REDRESĂRII
MINEI LUPENI

tar lopeți și sape de foarte 
slabă calitate ș.a.m.d." (Petre 
Constantin, miner șef de bri
gadă) ; „Reviziile pe care le 
face la instalații personalul e- 
lectromecanic lasă mult de 
dorit. Am un loc de muncă cu 
emanații de metan iar ventila
ția este slabă. Am tot cerut 
maistrului mecanic să vină 
vadă de ce 
dar 
les“ 
șef de brigadă); 
peste 7 000 de

desfă- 
muncă 
se lip- 
lucru, 
Multi 

de

să 
e slab aerajul, 

cu spusul m-am a- 
(Marin Ciochia, miner 

„Din 9ple 
neinotival’e, 

mai mult de o mie s-au făcut 
in sectorul If. Au fost 
cule 23 de contracte de 
în anul trecut și totuși 
sește nemotivat de la 
se încalcă disciplina, 
muncitori părăsesc locul 
muncă înainte de a se termi
na șutul; la un control făcut 
pe exploatare de o echipă din 
care am făcut și eu parte au 
fost depistați înlr-un singur 
schimb nu mai puțin de 15 oa

este de bună calitate și 
sorturi variate.

Momentan lipsește din ma- 
qazin margarina, epuizată din 
22 februarie și nu găsesc cum
părătorii permanent și în canti
tăți suficiente unele produse 
cum sint ; salamul de vară, 
măslinele și alte produse mult 
solicitate.

Un răspuns
„ce suna 
a doaga"

Unitatea nr. 16 aparținînd 
O.C.L. Alimentara din piața 
orașului, la ora raidului nos
tru (14,30) oferea cumpărători
lor o varietatea de produse 
agroalimentare expuse cu 
grijă și bun gust în rafturi 
și vitrine. Vînzâtoarele în ți
nută corespunzătoare răspun
deau cu amabilitate solici
tărilor diferiților cumpărători 
aflați in magazin. Ordinea 

pe măsurile enunțate 
Iov. Marchlț, pc bo

și voința colectivului 
întruclt tov, Ing. 1M- 

nescu s-a angajat in 
sectorului sAu cu 

3 000 dc tone, lor ang.'iinmon-

tul minei este de 10 000 tone, 
cred că nouă, celor de la II. 
ne revine datoria de a prelua 
și garanta realizarea diferen
ței de 7 000 de tone.

Cuvintele acestor vorbitori 
reflecta pregnat ceea ce de 
fapt a caracterizat întreaga 
dezbatere din adunarea ro

meni care au plecat de la lo
cul de muncă înainte de termi
narea programului", (ing. Ion 
Ciunqan, șeful sectorului îl); „A 
crescut gradul de complexita
te al dotării mecanice și tre
buie slăpinil. Pentru a întreți
ne corespunzător aceste utila- 
je cu care mina Lupeni a fost 
dolată prin mari eforturi fi
nanciare făcute de stat, e ne
cesara pe lingă cunoașterea 
meseriei, și de răspundere și 
mai ales de disciplină din oar- 
lea personalului electromeca
nic, dar și acelor care le ex
ploatează. Totuși deși știm ce 
înseamnă emulsia penlru stiipii 

hidraulici, în loc de emulsie 
in pompă; se găsește de multe 
ori apă curată ca de exemplu 
la abatajele sectorului II, se 
lovesc ventilele cu muchia se
curii nesocotind faptul că a- 
ceastă lovire duce la scăderea 
portantei slîlpului, slăbește 
susținerea și chiar poate cau
za surpări și accidente. 
(Titus Coslache, inginer șef 
cu problemele electromecani
ce); „Cadrelor tehnice nu ar 
trebui să,le fie indiferent că 
unii muncitori intră mai tîrziu 
in mină și iasă mai devreme, 
că bunurile materiale ale mi
nei — materiale și utilaje — 
sînt 
este 
care 
stau
(Constantin Năstase, președin
tele comitetului sindicatului).

Necesitatea stringentă de a 
se intensifica munca cu omul, 
de a se desfășura o mai largă 

prost gospodărite, cum 
cazul a 20 de vagonele 
de foarte multa vreme 
inerte la blocul Maria".

cu

și curățenia existente aici a- 
testau în mod elocvent mîini 
de gospodar. Insă insuficien
ța spațiului de depozitare a 
mărfurilor. în magazia ele 
mînă — după cum ne-a re
latat ajutoarea de res
ponsabil, Irina Stupa- 
ru, — face ca. în anumite pe
rioade cînd se primește mar
fă din abundență, unele lăzi 
cu sticle să fie stocate vrfnd 
nevrînd în sală...

In incinta halelor pieții se 
află magazinul nr. 2 anexă 
a C.L.F Petroșani. Chiar de 
la început constatăm 
nedumerire o inadvertență în 
orarul do funcționare al ce
lor două raioane ale maga
zinului : la primul. între 8—12 
si 16—19. iar Ia cel de-al doi
lea între 8—19. Vînzătorul 
Eugen Buzatu servea la repe
zeală pentru că se Prăboa 
să Dlece la masă, fiindcă „eu 
normal trebuia sâ închid la 
12“. Celălalt vînzător. Dumi
tru Stan plecase de mai bine de 
o oră la restaurantul ..Cerna" 
tot să servească nrînzul. Nu
mai că în compania altui 
.celofist". ,cel do câini", 
dună cum aveam să consta
tăm la fata locul"», s-au a- 
nucat să încurpitezo dună un 
prîn7 copios si o sticlă cu 
vin Sî-n acest timn vînzăto
rul rămas nu mai nrididea cu 
servitul cumpărătorilor. La 
interpelarea noastră. râsp»in- 
sul primit „suna a doagă* : 
„Da' ce credeți, că mă-mbă- 
tai dintr-un pahar cu vin ?“ 
Fără comentarii ! 

prezentanților salariaților de 
la E.M. Paroșeni — analiza 
aprofundată a activității pe 
.mul trecut, un optimism con
sistent, fundamentat pe rea
lizările concludente din ulti
mele patru luni, pe voința șl 
aptehi oamenilor și nu In 
iltimă Instanță pe potențialul 
tehnic modern al minei.

Alți vorbitori printre care 
Nlcolnc Ruclu. Nlcolnc Brutu, 
Constantin Vilceanu, Dumi
tru Mihai au adus în atenția 
adunării unele a spec Io legute 

e mai buna folosire și păs
are a utilajelor si mnteria- 
•lor. Un metru do bandă 

transportoare costă 1 000 de 
lei : o racletfi pentru crațer 
costă 150 Ici — spunea Ni- 
colao Sticlii, șeful aprovizio
nării Do aceea grija față de 
utilaje, folosirea acestora în 
mod rational sint de o covîr- 
sitnare Importanță.

— Do re să ocupăm incinta 
minei cu diverse mijjonce 
fixe cu piese și utilaje, caro 
costă scump, pentru caro sp 
plătesc amortismente și care 
nn sînt folosite Să gospodă
rim fonte aceste bunuri mal 
chibzuit, cu m.-il mult «nfrit 
rlo economisire Anul 197? să 
fio Intr-adevăr In mina Pa
roșeni un an al economiilor, 
spunea ing. Otto Abraham, 

muncă politică și educativă 
in rindurilo salariaților ruinei, 
de a se dezvolta o puternică 
opinie de masă împotriva in- 
disciplinaților și celor certați 
cu ordinea și răspunderea in 
muncă — in consecință o ac
tivitate mai susținută din par
tea organizațiilor de partid, 
sindical și U.T.C. au evidenți
at șl alți vorbitori ca minerii 
Ion Onuț și Dionisie Zoia, teh
nicianul Mlrcea Suba, șeful de 
echipă Anton Duban, inginerii 
fon Popescu, Ion Cărunta. 
Grlgore Popescu, și alții.

Abordînd unn din probleme

le-cheie ale minei, folosirea 
cu spirit gospodăresc a zestrei 
de utilaje iov. ing, Vasile O- 
gherlaci, directorul general al 
Centralei cărbunelui a criticat 
energic atitudinea de nepăsa
re a cadrelor tehnice din sec
toare și din conducerea minei 
față de această problemă ma
joră. La Lupeni s-au adus uti
laje și se vor aduce în conti
nuare pentru acoperirea nevo
ilor de mecanizare a operații
lor tehnologice din frontul a- 
batajelor și galeriilor — dar 
nu trebuie să ne fie indiferent 
cum sint folosite și cu ce e- 
fect economic utilajele, cum 
sint întreținute și gospodărite. 
Realitatea este că la Lupeni 
multe utilaje — și nu din cele 
mărunte — stau nefolosite, pă
răsite prin galerii și supuse 
degradării așa cum s-au petre
cut lucrurile cu combina de 
înaintare PK-7 care a zăcut 
luni de zile neutilizată. Se 
poate aminti la fel cazul cu 
cele două complexe de abataj 
aduse la Lupeni, dar pentru 
că gindirea tehnică nu a acți
onat pentru a 
a fost nevoie 
să fie dat la 
altul la lignit.
că prea mult ne lamentăm in 
legătură cu indisciplina. Dacă

le da de lucru, 
ca un complex 
Vulcan iar un
Adevărul este

PITEȘTI
angaiează urgent

următorul personal:
operatori chimiști, categoriile 4, 5. 6

operatori cazane abur, categoriile 4, 5, 6

fochiști cazane cu abur, categoriile 4, 5, ti

lăcătuși mecanici, categoriile 4, 5, ti

compresoriști, categoriile 4, 5, 6

cazangii.țevari și recipiente, categoriile

e

4, 5, 6 

Salarizarea se face conform H.G.M. 914/1968 și se asi

gură locuință corespunzătoare în orașul Pitești.

MICA PUBLICITATE
DOBAI VIORICA mulțumește din inimă medicilor Mihai 

Farcaș, loan Balint și loan Samoilă de Ia spitalul Petroșani 
care prin grija acordată au salvat viața mamei sale. Maria 
Și a ca.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Gavrlliu A- 
drlan. eliberată de E.C.E. Paroșent. O declar nulă.

director hi centrala cărbu
nelui, prezent Iu .h lunare. 
Dar, sarcina numărul unu 
pentru mina Paroșeni, conti
nua același vorbitor, este In 
momentul de tații îmbunătă
țirea calități) producției. Ca
litatea necore^-punzătoare. ce
nușa și umiditatea care au de
terminat rebut'irea unei mari 
cantități de producție, a cons
tituit una din cauzele rămî- 
nerii sub plan iu anul trecut. 
Aș vrea să cred că tocmai în- 
țetagind marea Importanță a 
acestui indicator de plan fac
torii cu răspunderi concrete, 
întregul colectiv al minei s-au 
mobilizat în acest sens și in 
luna Ianuarie au ImbiipA'P'it 
calitatea cărbunelui cu un 
punct, dar mai este destul 
loc pentru mai bine

Adunarea oamenilor muncii 
de hi mina Paroșeni prin 
modul concret responsabil tu 
caro a abordai și clarificat 
jaloanele activității imediate 
și do perspectiva, a purtat 
amprenta unei ample sl rod
nica mobilizări pentru înrio- 
nlinlrea ritmică n pionul"» de 
producție pe anul 197’’ nn 
hofărltor pentru realizarea 

actual în nnsam- 

utilajele nu 
exploatate defectuos, 
ținute corespunzător șl lăsale 
pradă uzurii și degradării pre
mature — atunci de ce nu a- 
plicăm legea ? Cine nu folo
sește mașinile cum trebuie să 
plătească daunele (țin propriul 
buzunar I

Recomandări prețioase pri
vind modul cum să munceas
că, cum să acționeze penlru 
rezolvarea problemelor cu ra
re este confruntată mina in 
prezent, cum să se mobilizeze 
forțele colectivului pentru re
alizarea sarcinilor de plan spo
rite la cotele maximale, a fă
cut în încheierea adunării >o- 
varășul Ștefan Almășan, s-.-re- 
tar al comitetului județean de 
partid. Organizațiile de partid, 
sindicat și U.T.G. împreună cu 
comitetul oamenilor muncii 
a accentuat vorbitorul - să 
îndrepte atenția tuturor fac
torilor de conducere însore 
realizarea integrală a progra
mului de pregătiri ; plasarea 
judicioasă a formațiilor de lu
cru ; asigurarea permanentă a 
frontului de lucru pentru a se 
evita golurile de producție; 
punerea în valoare a rezerve
lor de creștere a productivită
ții muncii ; îmbunătățirea a-
provizionării tehnico-maleria- 
le și deservirii locurilor de
muncă; îndeplinirea planului 
tehnic etc.

Comitetul oamenilor muncii 
să-și .pună în centrul preocu
părilor problema întăririi dis
ciplinei sub toate aspectele, 
sa acționeze ferm prin mem
brii săi pentru executarea unui 
control insistent asupra modu
lui cum se organizează lucrul 
și cum sînt asigutate condiți
ile de muncă, de protecție a 
muncii și de igienă' în subte
ran. Comitetul de partid să 
acționeze pentru a determina 
consiliul de control muncito
resc să fie activ și exigent. Tre
buie acționat prin întreg ansam
blul de măsuri tehnico-orqani- 
zatorice și politice, făcut torul 
ca activitatea minei Lupeni să 
fie redresată, colectivul de aici 
să ocupe din nou locul de 
frunte deținut în anii din ur
mă în întrecerea pentru spo
rirea producției de cărbune 
cocsiflcabîl!
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Cu prilejul semnării acordului de restabilire a 
păcii in Laos ucrorilor Adunarea populară de la Praga

Mesajul adresat prințului
Sufanuvong

HANOI 23 (Agerpres). — 
Cu prilejul semnării Acordu
lui de restabilire a păcii și în
țelegere națională in Laos, 
președintele R.D. Vietnam, Ton 
Duc Thang, și primul minis
tru al R.D.V., Fam Van Dong, 
au adresat un mesaj prințului 
Sufanuvona, președintele (?.C. 
al Frontului Patriotic Laotian.

Acordul, se spune în mena
jul dat publicității de agenția 
V.N.A., deschide bune per
spective pentru realizarea o- 
biectivelor definite in progra
mul polii ic al F. P. L. — men
ținerea unei păci durabile, re
alizarea înțelegerii naționale, 
reunificarea națiunii, edifica
rea unui Laos pașnic, indepen
dent, neutru, democratic, uni
ficat si prosper, aducind o 
contribuție pozitivă la conso
lidarea păcii în Indochina 
în sud-estul asiatic.

Mesajul evidențiază că 
cordul constituie o victorie 
poporului laoțian, 
conducerea F.^.L., 
valoare eroismul revoluțio
nar. tradițiile patriotice și for
ța uniunii naționale, a tinut 
sus stindardul independenței 
și păcii, constituie o victorie 
a solidarității militante dintre 
cele trei popoare indochineze.

PARIS 23 (Agerpres). — Ro- 
prezentantii Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud și 
ai Republicii Vietnam au că
zut de acord să țină consultări 
oficiale cu scopul de a deci
de viitorul politic al Vietna
mului de Sud. s-a anunțat la 
Paris în urma intilnirii de vi
neri dintre Nguyen Thi Binh. 
minîstTul afacerilor externe al 
G.R.P., și Tran Van Lam. mi
nistrul afacerilor externe al 
Republicii Vietnam. Consultă
rile 'urmează să înceapă în 
prima decadă a lunii martie.

conferinței economice consacrată aniversării victoriei
din februarie 1948

o O.N.U. pentru Af rica
ACCRA 23 (Agerpres). — 

La Accra, au luat sfîrșit lu
crările celei de-a doua confe
rințe a miniștrilor țărilor a- 
fricane membre ale Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru 
Africa. Rezoluțiile adoptate 
de parlicipanți relevă hotări- 
rea statelor africane de a se 
bizui pe eforturile proprii 
pentru a-și asigura dezvolta* 
rea.

Totodată, rezoluțiile solici-

tă acordarea unui ajutor teh
nic cît mai eficient țărilor a- 
fricane In cadrul ‘ programe
lor O.N.U. pentru dezvoltare.

Participanții la conferință 
și-au exprimat îngrijorarea in 
legătură cu consecințele cri
zei monetare occidentale. Ei 
s-au pronunțat pentru crearea 
unui organism african care 
să întreprindă studii aprofun
date asupra problemelor mo
netare internaționale.

Succese ale forțelor patriotice Un raport

PRAGA 23 (Agerpres). — 
Corespondentul Agerpres, 

C. Prisăcaru, transmite ; vi
neri după-amiază, in Piața 
Staromestske din Praga, a 
avut loc o adunare populară 
pentru sărbătorirea celei de-a 
25-a aniversări a victoriei 
din februarie 1948.

Tn tribuna oficială se a- 
flau Gustav Husak. Ludvik 
Svoboda, Lubomir Strougal, 
alți conducători de partid și 
de stat, vechi militanți ai 
mișcării muncitorești din Ce
hia și Slovacia. Se aflau, de 
asemenea, ca invitați secre
tarul general al C.C. al 
P.C.U.S., Leonid Brejnev, 
precum și șefi ai unor misi
uni diplomatice din țările so
cialiste acreditați la Praga, 
printre care și ambasadorul 
României, Teodor Haș.

Despre importanța eveni
mentelor petrecute acum un 
sfert de veac, despre izbîn- 
zile dobîndite de popoarele 
ceh și slovac a vorbit secre-

tarul general al C.C. al P.O. 
din Cehoslovacia, Gustav Hu- 
sak.

A luat cuvîntul, de aseme
nea. Leonid Brejnev.

Președintele Nixon despre situația
economică a S. U

WASHINGTON 23 (Ager- 
pres), Președintele Nixon 
a prezentat, joi, Congresului, 
ca parte a tradiționalului me
saj despre Starea Uniunii, un 
document referitor la situația 
economiei S.U.A., subiect pe 
care președintele îl abordase 
și in discursul radiodifuzat de 
la 21 februarie. Apreciind ca 
favorabilă evoluția economiei 
americane, documentul menți
onează necesitatea continuării 
politicii de stabilizare econo
mică, a controlului asupra pre
turilor la alimente, a îmbună- 

atațirii poziției competitive 
S.U.A. pe piața externei.

Mesajul solicită Conqresiilui 
prelungirea mandatului acor
dat președintelui in vederea 
aplicării politicii sale in cTome- 
niul economic și financiar. In 
această privință, mesajul ara
tă că nu va fi abolii, în peri
oada următoare, controlul asu
pra preturilor și salariilor. 
„Am dori ca acest control să 
fie, pe cil posibil, voluntar, 
dar il vom face oricit de obli
gatoriu va fi necesar", se ara
tă în mesajul prezidențial.

Constatind creșterea rapidă 
a preturilor la produsele a- 
groalimentare, mesajul propu
ne combaterea acestei tendin
țe prin îmbunătățirea aprovi
zionării — între măsurile Dre-

conizale fiind menționată fa
vorizarea importurilor ; se pre
cizează totuși, că redresarea 
situației nu va puica fi reali
zată într-un interval scurt.

Mesajul prezidențial anun
ță, fără allej^precizări. inten
ția de a se efectua o revizui
re a sistemului fiscal. Totoda
tă, președintele se pronunță 
pentru o reducere a cheltuie
lilor guvernamentale, reducere 
afectind mai multe programe 
din domeniul asistentei $oc<a- 
le, afirmind că alternativa o 
reprezintă fie accelerarea in
flației, fie creșterea impozite
lor, fie o situație caracteriza
tă de ambele fenomene nega
tive.

Declarațiile președintelui
Salvador Allende

Evoluția
crizei

monetare
occidentale

SANTIAGO DE CHILE 23 
(Agerpres). — In cadrul că
lătoriei întreprinse în . pro
vinciile din sudul Republicii 
Chile, președintele țării, Sal
vador Allende, a luat cuvîntul 
la o mare adunare populară 
in orașul Temuco, centrul 
provinciei Cautin.

„Consider de datoria mea 
să consolidez victoria oameni
lor muncii care s-au pronun
țat, cu doi ani în urmă, pen
tru un guvern popular. să 
demasc campania de intrigi 

clevetiri împotriva celor

ce muncesc și a unității popu
lare" — a declarat Salvador 
Allende, care a condamnat 
încercările opoziției de dreap
ta dc a submina autoritatea 
actualei conduceri chiliene.

Vorbind in localitatea Los 
Angeles — altă etapă a tur
neului său în provinciile chi
liene meridionale — Salvador 
Allende și-a exprimat din 
nou încrederea în obținerea 
de către forțele progresiste 
a unor rezultate favorabile la 
alegerile parlamentare pro
gramate pentru 4 martie.

Faptul divers pe glob
Zăcămînt de 
descoperit în 

Nordului

petrol 
Marca

Gonfirmînd, thcâ 
pronosticurile experților 
nanciari care subliniau că de
valorizarea dolarului de la 12 
februarie a.c. nu va putea să 
rezolve, singură, criza mone
tară occidentală, activitatea de- 
pe principalele piețe vest-eu- 
ropene de schimburi valutare 
a fost marcată, vineri, de „ner
vozitate". Neîncrederea in vi
abilitatea sistemului monetar 
international actual s-a con
cretizat, la bursele de devize, 
prin atingerea unui nou record 
a! prețului aurului, negociat 
la 96 de dolari uncia, și prin 
scăderea cursului dolarului 
sub nivelul minim de interven
ție fată de unele monede vest- 
europene, stabilit după reali- 
nierea monedelor europene, 
de acum zece zile.

Băncile de stat din Belgia, 
Marea Britanie. Franța. R.F. a 
Germaniei, 
Elveția au 
ier vină în 
americane, 
lari la cursurile oficiale, 
gentiile de presă 
insă, că sumele achiziționate 
de băncile menționate sînt re
lativ modeste în raport cu a- 
celea care au precedat devalo
rizarea dolarului.

La Paris, dolarul a fost co
tai la 4,45 franci, sub plafonul 
oficial.

din Guineea (Bissau)
CONAKRY 23 (Aqerpres). 

— Surse din Conakry relatea
ză că. in cursul lunii februa
rie, patrioții din Guineea (Bis
sau) au continuat acțiunile mi
litare împotriva trupelor colo
nialiste portugheze. /Astfel, la 
15 februarie, in cursul unei 

operațiuni din preajma locali
tății Polbak, forțele patriotice 
au scos din luptă mai multi

militari portughezi și au cap
turat o mare cantitate de ar
me și echipament militar, iar 
la 19 februarie, detașamente 
de artilerie ale patrioților au 
supus unui puternic bombarda
ment instalațiile militare ina
mice din orașul Gabu, din 
nord-estul tării, provocind tru
pelor colonialiste importante 
pierderi in oameni și materia
le de luptă.

„Lunohod-2“ a intrat

al Comisiei O. N. U
pentru drepturile

LONDRA (Agerpres). — 
nou zăcămînt dc petrol 
iost descoperit in I* 
Nordului dc către un 
sorțiu internațional de cer
cetări petroliere. Compania 
„Philips Petroleum", care di
rijează lucrările de cerce
tare, precizează că noul ză- 
cămint este situat la 170 mi
le nord-est de Aberdeen, la 
o adincime de circa 90 me
tri. Forajele de probă au 
permis exploatarea a 3 500 

de barili pe zi ; sînt prevă
zute, pentru perioada urmă
toare, noi ioraje pentru a fi 
calculată exact valoarea ză- 
cămintului.

Un 
a 

Marca 
) con-

Marea Nordului", belgienii 
Ivo Bcrg și Roeland Dirks. 
Premiul „Nimfa de argint" a 
revenit reprezentanților Fran
ței. Angliei. Canadei R.F. a 
Germaniei și Statelor Unite. 
Cineastului sovietic A. Nlto- 
cin i-a fost decernat premiul 
..Cino del Duca", pentru fil
mul „Vapoarele cele mai fru
moase".

Fondat in anul 1961 de 
prințul Rainier de Monaco, 
festivalul de televiziune de 
la Monte Carlo a reunit. Ia 
ediția sa din acest an. des
fășurată intre 11 și 21 fe
bruarie, peste 300 de parti

cipant!. Juriul internațional 
a fost prezidat de actorul a- 
merican Robert Stark, cunos
cutul interpret al „Incorupti
bililor".

Olanda. Suedia si 
fost nevoite să in- 
sprijinul monedei 
achiziționind do- 

A- 
subliniază,

într-o nouă perioadă nocturnă
MOSCOVA 23 (Agerpres). 

— După cum s-a mai anun
țat, laboratorul lunar sovie
tic ,.Lunohod-2" a fost oprit 
pe toată durata nopții sele
nare, timp in care o parte din 
aparatele sale rămîn in re
paus. iar altele vor continua 
diferite măsurători științifi
ce pe suprafața satelitului na 
tural al Pămîntului

In ultimele trei zile. înainte 
de intrarea într-o nouă pe
rioadă nocturnă, laboratorul 
autopropulsat a efectuat fo

tografierea craterului „Le- 
monnier" și a munților care 
îl înconjoară, care au intrat 
in raza de vizibilitate a a- 
paratelor de fotografiere și 
televiziune abia după ce lu- 
namobilul s-a urcat pe ver
santul unui deal „continen
tal". la altitudinea de 400 de 
metri deasupra zonei înconju
rătoare Cu același prilej, a 
fost efectuată fotografierea 
Pămîntului așa cum apare pe 
cerul selenar.

NAȚIUNILE UNITE 23 (A- 
gerpres). — Comisia O.N.U. 
pentru drepturile omului a 
dat publicității un raport în 
care se relevă că decalajul 
dintre țările industrializate și 
cele subdezvoltate a continuat 
să se agraveze în ultimii ani. 
Aproximativ un miliard din 
locuitorii globului, se spune, 
printre altele. în document, 
trăiesc în condiții de sub dez
voltare economică avînd slabe 
șanse de a-și ameliora situația. 
După 1970. țările puțin dezvol
tate. care totalizează, 64 la 
sută din populația mondială, 
și-au sporit produsul națio
nal brut în jnedie cu 4.1 la 
sută.. Cea mai mare parte din 
acest surplus a fost însă neu
tralizată de inflație și de. 
creșterea populației. In ciu
da ameliorărilor înreg's’rate 
în ultima perioadă, pături 
largi ale populației din unele 
țări ale Asiei, Africii și A- 
mericii Latine suferă de sub
nutriție sau malnutriție, de 
lipsa facilităților elementare 
in domeniile sănătății și e- 
ducației, in timp ce supra-

fețe întinse de teren, proprie
tate particulară, rămin ne
cultivate. Ca urmare a aces
tei situații, capacitatea 
muncă a populației s 
productivitatea este 
nută la un nivel coborît, iar 
progresul național este înce
tinit.

Raportul menționează că, 
între 1960 și 1970, populația 
din zonele slab dezvoltate a- 
le lumii a sporit de la 2 mi
liarde la 2,5 miliarde locui
tori. In cazul menținerii ac
tualului ritm de creștere, 
populația țârilor din aceste

de 
scade, 
menți-

zone se va dubla pînă la sfîrși- 
tul secolului. In perioada men
ționată, creșterea în regiuni
le dezvoltate a fost de cinci 
ori mai mică, de lâ 1 la 
miliarde locuitori.

In privința șomajului, 
portul declară : „Potrivit
timărilor, în țările subdez
voltate unul din trei (sau pa
tru) adulți 
re de lucru 
capacitatea 
seamnă că,

1,1

ra- 
es-

se află în căuta- 
sau muncește sub 
sa. Aceasta în- 
în prezent, sînt 

necesare aproximativ 200 
milioane noi locuri de mun
că".

Festivalul de televi
ziune de la Monte 

Carlo

Vestigiile unui tem
plu din epoca 

faraonilor

CALENDAR RADIO
SIMBATA 24 FEBRUARIE

Soarele răsare la ora 7,02 
și apune la ora 17,57. Zile 
trecute din an — 55. Zile ră
mase — 310.

EVENIMENTE

• 1848 — A fost publicat 
„Manifestul comunist" elabo
rat d- Karl Marx și Friederich 
Enge 25 de ani £ 1973
— In Spania vizita oficială a 
președintelui .Argentinei Ale
jandro Larusse (24-26. II).

E
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Am încălcat legea , Re
publica : Bamby ; LONEA — 
Minerul: 20 000 de leghe sub 
mări ; VULCAN : Aventurile 
unei prințese germane la 
curtea regelui Soare; LUPENI 
Cultural : Seceră vin tul săl
batic -, Muncitoresc: Atunci 
i-am condamnat pe toți la 
moarte ; URJCANI: A venit 
un soldat de pe front.

6,00 Muzică și actualități ; 
7,00 Radiojurnal ; 8,00 Suma
rul presei ; 9,30 Miorița ;
10,00 Buletin de știri ; 10.20 
Piese instrumentale; 10,30
Din țările socialiste -, 11,00
Buletin de știri; 11,15 Aten
țiune șoferi, atențiune pie
toni ! ; 11,35 Cintece pionie
rești : 12,00 Discul zilei: 12,30 
Intilnire cu melodia populară 
și interpretul preferat -, ,13,00 
Radiojurnal ; 13,30 Radiore
cording ; 15,00 Bulptin de
știri ; 16,00 Radiojurnal
17,00 Știință, tehnică, fante
zie ; 17,25 Madrigale; 17,40 
Melodii populare , 18,00 Ore
le serii ; 20,00 Zece melodii 
preferate ; 20,45 Consemnări; 
20.50 La hanul melodiilor ; 
21,25 Moment poetic ; 
Revista șlagărelor , 
Radiojurnal ; 22,30
non-stop; 24,00 Buletin 
știri ; 0,03—6,00 Estrada 
turnă.

ii iui ;
21,30
22,00 
Dans 

de 
noc-

9,00 Curs de limba germa
nă. Lecția a 42-a ;

9,30 A fost odată ca nicio
dată... ;

10,00
10.05
10,10
10,40

Telex ;
Publicitate ;
Ansambluri folclorice 
De vorbă cu gospodi
nele ;

Selecliuni din emisiu
nea „Promenada dumi
nicală'' (reluare); 
Cărți și idei ;
Telex ;

In actualitate — școa
la ;
Cintece și jocuri popu
lare ;

16,35'Emisiune in limba ger
mană ;

Ritm, tinerețe, dans. 
Teletop ’73 ;
Medalion Dr. Gheorghe 
Marinescu ;
1001 de seri ;

L O T O

11,00

12,30
16,00
16,05

16,25

18,15

19,00

19,20
19,30 Telejurnal — Cincina

lul înainte de termen 
— cauză a întregului 
popor;
Cîntecul săptăminii. Iu
birea mea — pămintul 
românesc de Florin 
Bogardo ;
52 de inițiative în 
de săptămini;

Teleenciclopedia ; 
Film serial. Mannix ;

20,00

20,05 52

20,20
21.05
22,00 Telejurnal ;
22.10 Gala lunilor. Februarie;
22,30 La coliba haiducilor. 

Vechi melodii lăută
rești.

Redacția și administrați’ ziarului i Petroșani strada Republicii Nr, 90 telefon i 1662

© La invitația guvernului 
suedez, Alexei Kosinghin, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., urmează 
să facă o vizită oficială in 
Suedia, la începutul lunii a- 
prilie a.c., informează agen
ția TASS.

@ In interesul întăririi rela
țiilor de prietenie dintre 
R.D. Germană și Uniunea 
Birmană, guvernele celor do
uă țări au convenit să sta
bilească relații diplomatice 
și să confere consulatelor lor 
generale dc la Berlin și Ran
goon gradul de ambasadă, se 
arată intr-un comunicat dat 
publicității în capitala R.D.G.

narvon de menținere a legă
turilor radio cu navele spa
țiale lansate in direcția Lu
nii \a fi închisă in anul 1974. 
Stația, dată in folosință in a- 
nul 1963, a avut un 
rol vital în executarea pro
gramului spațial american 
„Apollo".

(Ș) Boris Șnuderl, membru 
al Consiliului Executiv Fede
ral al R.S.F. Iugoslavia, a 
avut la Bruxelles convorbiri 
cu Christopher Soames, vice
președinte al Comisiei C.E.E., 
însărcinat cu'relațiile externe.

La tragerea I 
februarie 1973 < 

se următoarele
Extragerea I:

47, 28, îl, 13, 12, 83, 62, 65. 67
Fond de premii : 765 278

lei.
Extragerea a Il-a :
25, 71, 18, 40, 78, 85, 15.
Fond de premii : 539 b/9

lei.

Loto din 23 
au fost extra- 
numere :

VREMEA
Valorile temperaturii înre

gistrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : 
grade ; Paring

Minimele : 
grade ; Paring

Petroșani 5 
4 grade.

Petroșani -3 
— 8 grade.

Stratul de zăpadă la Paring 
38 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE ■ Vremea se în
călzește ușor. Cer puțin va
riabil. Vint slab din sectorul 

nord-vesl.

® Aproximativ 40 000 de 
oameni ai muncii din Vene
ția au demonstrat pe -străzile 
orașului, cerînd autorităților 
adoptarea unor măsuri care 
să rezolve problema folosirii 
forței de muncă, precum și a 
unor măsuri menite să asi
gure dezvoltarea social-eco- 
nomică în perspectivă a Ve
neției.

Sub acuzația de a fi or
ganizat greve în sprijinul re
vendicărilor lor nrivind îm
bunătățirea condițiilor de 
muncă. aproximativ 3 000 de 
muncPorl ai șantierelor
vale din orașul snanlol Bil
bao au <ost concediat! pe o 
perioadă dp două luni, inter
val în care vor fi lipsiți de 
orice remunerare.

na-

• După cum informează 
ziar”! danez ..Roljtiken". a- 
proximat'v 14 006 de militari 
dezertează, anual, din armata 
portugheză, pentru a nu fi 
siliți să ia parte la războaiele 
coloniale pe care Portugalia 
le duce pe continentul afri
can.

• La Canberra s-a anunțat 
că stația terestră de la Car-

MONTE CARLO (Ager
pres). — Marele premiu 
„Nimfa dc aur“ al festivalu
lui de televiziune dc la Mon
te Carlo a fost atribuit regi
zorului japonez Takeo Nizu, 
pentru iilmul său „Cauză ne
cunoscută. vindecare impo
sibilă". Marele premiu ..Rai
nier al llî-lea" pentru pro
blemele mediului înconjură
tor a iost decernat realizato
rilor peliculei „Destinația :

CAIRO (Agerpres). — In 
regiunea Beni Suef din Egipt 
au fost descoperite, in urma 
săpăturilor arheologice, ves
tigiile unui templu din epo
ca iaraonilor. Totodată. in 
apropierea străvechiului tem
plu a fost scos la iveală un 
sarcofag de granit, ce datea
ză de 2 500 de ani și are o 
greutate de aproximativ 4 
tone. Inscripțiile hieroglifice 
gravate pe sarcofag se află 
acum in studiul experților.

și că ea reprezintă aproxima
tiv jumătate din recordul ab
solut de 1.6 milioane șo
meri, înregistrat cu un an în 
urmă.

@ La Rawalpindi s-au des
chis, vineri, lucrările unui 
seminar internațional de ar
heologie. în cursul cărora vor 
fi examinate modalitățile 
pentru salvarea locului care 
adăpostește una din cele mai 
vechi civilizații din lume 
Mohcnjodaro. Un 
oraș, aflat în zona 
ră Mohenjorlarn. trebuie 
facă față in prezent

Tazieff 
părerea 
naeyjar 
„Nimic 
Pentru 
mea sînt pesimist" — a de
clarat el.

a declarat că, după 
sa, orașul Vestman- 
este sortit pieirii. 
nu poate fi făcut, 
prima dată in viața

stră-erhi 
de cultu- 

să 
perico-

© Cabinetul britanic, reu
nit vineri, sub președinția 
premierului Edward Heath, a 
pus la punct un „cod de a- 
plicare- a celei de-a doua 
faze a programului antiinfla- 
t ion ist adoptat de guvern, 
cest „cod de aplicare" 
mează să fie publicat, I 
sub forma 
consultativ.

i. A- 
ur- 

luni, 
unui document

O Oficiul 
crări O.N.U. 
palestinieni 
înaintat

Cu acest prilej s-a procedat 
la un schimb de păreri pri
vind colaborarea in viitor 
dintre Piața- comună și 
goslavia și posibilitățile 
promovare în continuare 
relațiilor reciproce.

Iu
de 

a

© Greva parțială a munci
torilor de la concernul side
rurgic „Boogovens“. din Olan
da. declarată in sprijinul re
vendicărilor lor economice, 
continuă. Conducerea concer
nului a întreprins o acțiune 
î- diciară unilaterală la tribu
nalul din Haarlem împotriva 
greviștilor.

® Departamentul britanic 
al forței do muncă a anunțat 
că. la 12 februarie, numărul 
șomerilor din Marea Britanie 
era de 753 293. ceea ce repre
zenta 3,2 la sută din totalul 
populației apte de muncă. Se 
precizează că aceasta este 
cea mai redusă cifră a șo
majului din ultimele 18 luni

lului pe prezintă
mlaștinile, salinitatea și ero
ziunea provocate de schi-uba- 
rea frecventă a cursului flu
viului Ind.

de ajutor și lu- 
pentru refugiații 

(UNRW \) a 
secretarului general 

al organizației. Kurt Wald
heim. o serie de rapoarte cu- 
prinzînd detalii în legătură cu 
atacurile israeliene^ din cursul 
nouții de 20 spre 21 februa
rie. asupra unor tabere na- 
’cstîniene din nordul Libanu- 

— anunță agenția France 
Prcsse.

© Rezervele mondiale de 
petrol sînt evaluate. într un 
raport publicat la Washington. 
Ia 634 miliarde barili (85,8 
miliarde tone), din care pes
te 100 miliarde barili se află 
în subsolul mărilor și oceane
lor. Raportul relevă că Asia 
și /Xmerica de Nord (inclu- 
zînd Canada și Mexicul) dis
pun de zăcămintele cele mai 
importante, Asia deținînd 
singură 70 la sută din rezer
vele mondiale.

• Camera Comunelor tre
buie «ă fie în măsură să joa
ce un „rol de supraveghere" 
a oricărei legislații comuni
tare interesînd Marea Brita- 
nie, se arată în raportul in
terimar al unei comisii parla
mentare mixte, dat publici
tății vineri Ia Londra.

După ce a examinat, în 
fruntea unei delegații a 
UNESCO, situația in insula 
islandeză Heymaev, renumitul 
vulcanolog belgian Haroun

• In cadrul turneului in- 
ternaționl de fotbal de la 
Alger, echipa Rapid Bucu
rești a intilnit formația so
vietică Zenit Leningrad. Par
tida s-a încheiat cu rezulta
tul de 3—0 (2—0) în favoarea 
fotbaliștilor români. Toate ce
le trei goluri au fost marca
te de atacantul central Nea- 
gu-
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