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Reuniunea multilaterală 
pregătitoare de la Hei* 
sinki In vederea conferin
ței pentru securitate și co
operare in Europa.

Manifestări consacrate Ro
mâniei la Bochum.

Abolirea monarhiei in Gre
cia,

încheierea convorbirilor 
dintre președinții Nixon 
și Pompidou. .

Misiunea „Skylab".

»

Primiri la tovarășul
Nicolae Ceaușescu

* QM • i

LUNA MAI A FOST ÎNCHEIATĂ J

7

CU SARCINILE REALIZATE LA LIMITĂ

• Care sînt cauzele mersului inegal la 
extracția de cărbune ?

• Ce perspectivă ne oferă încheierea 
semestrului ?

Situația realizării planului 
pe luna mai

E.M. Lonea 100,8 °/o
E.M. Petrila 100,7’/o
E.M. Dîlja 101,9 °/o
E.iyi. Aninoasa 102,6 •/•
E.M. Vulcan 100,2 °/o
E.M. Paroșeni 104,7 B/o
E.M. Lupeni 95,5 °/o
E.M. Uricani 100,1 °/o

TOTAL Valea Jiului 100,0 °/o

Preocupări,
succese

Prima zi a lunii iunie gă
sește colectivul de muncitori, 
inginer; și 
mina Dilja 
întrecerea 
continuă a

tehnicieni de la 
plenar angajat în 
pentru sporirea 

producției de căr-

bune. Stăruințele depuse în 
ultimele zile ale lunii mai în 
abatajele mTnei au fost deo
sebit de rodnice.

Astfel, dacă data de1 15 mai 
marca, pe ansamblul exploa
tării, o rămînere în urmă cu 
9 la sută față de plan, îri ur
mătoarele zile, prin intensi
ficarea asistenței tehnice din 
partea specialiștilor Centra
lei cărbunelui Petroșani și ai 
sectoarelor minei acordată 
formațiilor de lucru, prin 
măsurile de organizare judi
cioasă a muncii luate la nivel 
de sector și brigadă, restanța 
a fost recuperată. Graficul 
de producție al minei indica, 
după mai puțin de 10 zile, în 
25 mai, recuperarea integrală 
a restantei. A doua zi, în 26 
mai, colectivul raporta un 
plus de 700 tone de cărbune, 
extras în afara sarcinilor de 
plan și angajamentelor asu
mate în întrecere. Zi de zi 
s-au adăugat, apoi,, alte de
pășiri, astfel încît. luna mai 
a fost încheiată cu o depă
șire de 1,9 la sută a sarci
nilor de plan.

Delegația C. C.
al Frontului Patriotic Laoțian 

Haksat)
mitru Turcuș, adjunct de șef 
de secție la C.C, al P.C.R.

Cu acest prilej, au fost a- 
bordate probleme de interes 
comun privind raporturile din
tre Partidul Comunist Român 
și Frontul 
activitatea 
principale, 
schimb de 
le aspecte ale situației interna
ționale actuale, ale luptei îm
potriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismu- 
lui.

Exprimîndu-se satisfacția co
mună pentru relațiile de prie
tenie, colaborare și solidarita
te statornicite între 
Comunist Român și

Lao
dimineața, tovarășul 

Ceaușescu, secretar

Cu cinci zile mai devreme
și unit'
de aprovizionare, transport și prestări

', . t cu
- reparațiile capi-

al Fabricii de oxigen Live-

Au cuvîntul cadre de conducere de la Aninoasa, Lonea și Lupeni
----- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- z________________ ___ ______ ___ _ ____________________________________

Ritmul sfîrșitului de lună 
să fie și al începutului I

Vineri 
Nicolae 
general al Partidului Comunist 
Rotten, a primit delegația Co
mitetului Central al Frontului 
Patriotic Laoțian (Neo Lao 
Haksat), condusă de Nouhak 
Phoumsavan, membru al Co
mitetului Permanent al C.C. al 
F.P.L., care face o vizită de 
prieteni/ în țara noastră, la 
invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român.

Au participat tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al 

\C.C. al P.C.R., Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R., și Du-

Patriotic Laotian, 
și preocupările lor 

a avut loc un 
păreri privind une-
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Delegația parlamentară 
din R.F. Germania, condusă 

Annemarie Renger, 
președinta Bundestaguliii

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tova
rășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, a primit, vineri dimi
neața, delegația parlamentară 
din R. F. Germania, condusă 
de Annemarie Renger, preșe
dinta Bundestagului.

La întrevedere au participat 
tovarășii Ștefan Voitec, .pre
ședintele Marii Adunări Na
ționale, Maria Groza, vicepre
ședinte al M.A.N., George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor 
externe, Văsile Pungan, consi
lier al președintelui Consiliu
lui de Stat.

de

Au luat parte membri ai 
delegației — deputății Walter 
Althammer, membru al con
ducerii fracțiunii U.C.D./U.C.S. 
din Bundestag, președintele 
Grupului parlamentar de prie
tenie R.F.G. — România, Ru
dolf Kaffka, Gunter Jaschke, 
vicepreședinte al 
parlamentar de 
R.F.G. — România, 
Wulf, membru al 
parlamentau- de 
R.F.G. — România, Horst Ha
ase, Friedrich Wilhelm Hoels
cher, precum și Helmut Schel- , 
Iknecht, director în Bundes
tag, tians Schwueppe,, șef ad
junct al protocolului Bundes- 
tagului, Harald O. Hermann,

(Continuare în pag. a 4-a)

Grupului 
prietenie 

Otto 
Grupului 
prietenie

Exploatarea minieră Ani
noasa, la ora bilanțului pe 
luni mai, raportează îndepli
nirea cu succes a planului la 
producția de cărbune brut. 
Faptul, în sine, e meritoriu, 
dar este departe de a fi pe de
plin satisfăcător. Spunem a- 
ceasta pentru că doar în ulti
mele zile ale lunii, realizările 
s-au situat deasupra sarcinii 
planificate. In rest, așa cum 
ne-am obșnuit, plusul prove
nea din lucrul în zilele de re
paus.

Am reușit, în cursul acestei 
luni ne-a declarat tovarășul 
Constantin Teodorescu, ingi
nerul șef al exploatării să re
cuperăm întreaga cantitate de 
cărbune restanță a celorlaltor 
patru luni. Dar în afară de 
aceasta, trebuie să recunosc 
că, și de data aceasta, mai a- 
les în prima parte a lunii, ac
tivitatea s-a desfășurat ne-' 
corespunzător, nu s-a respectat 
ceea ce ar trebui să fie esen
țial pentru a ne asigura fără 
temeri realizarea integrală a 
sarcinilor — ritmicitatea. Mai 
mult, poate ca oricînd pînă 
acum, în această lună ne-am 
convins de unele lacune ale 
activității noastre, care persis
tă cu toate intervențiile pe 
care Ie facem. Sînt cauze su
biective ce se manifestă, a- 
proape constant, în aceleași 
compartimente, și care vizea
ză îndeosebi disciplina — fie 
cea de ordin tehnologic sau de 
organizare. Să exemplific: 
la începutul lunii s-a suferit 
citeva zile din cauza rodaje
lor nereușite efectuate la cul- 
butorul principal, orizontul 9, 
puțul Aninoasa sud. S-au pier
dut cel puțin 800 vagonete 
pentru că instalația, pusă în 
grabă în funcțiune, după o e- 
xecuție superificială, nu a co
respuns promisiunilor pe care 
șefii echipelor sectorului ge
neral, susținuți de maiștri, 
le-au dat. Altfel, avînd la 
dispoziție un alt culbutor, se 
putea evita pierderea. O situa-

ție asemănătoare s-a petrecut 
la puțul orb nr. 7, prin schim
barea impingătoarelor, unde 
defecțiunile ivite (după repa
rații și revizii ample !) au 
„costat" cel puțin 6—7 000 to
ne cărbune pe cele trei brigăzi 
din abatajele sectorului IT con
duse de minerii Petru Codrea, 
Nicolae Bocor și Victor An- 
drițoiu (n.n. — inginerul Teo
dor Cosma, șeful sectorului 
II, ne-a relatat, referindu-se 
la acest fapt, că productivita
tea muncii în abatajele respec
tive a scăzut în medie, în pe
rioada 2—5 mai, cu cel puțin 
500 kg/pe fiecare post).

Doresc, însă, să subliniez că 
și la sectoarele de producție 
s-au înregistrat avarii, mai a- 
les în primele două decade ale 
lunii, provocate de neglijen
țe. De pildă, la sectorul I al 
minei, condus de inginerul 
Aurelian Grosu, în abatajul 
frontal al brigăzii Iui Nico
lae Ilie, s-a petrecut, in 9 mai, 
o surpare. Știindu-se inițial că 
frontalul va trece" peste un 
preabataj vechi, era necesar a 
se întocmi un program de lu- 
cru> preventiv, să se munceas
că în zonă cu măsuri supli
mentare. Scăpînd din atenția 
tehnicienilor și a brigăzii, fap
tul a provocat o stagnare de 
citeva zile, pierzîndu-se și aici 
citeva sute de tone cărbune.

, con- 
inginerul Constantin 
unde, de asemenea, a 
surpare în stratul 15.

închei cu sectorul III, 
dus de " "
Florea,
fost o
Privind diagrama de produc
ție se poate ușor constata că 
aceste sectoare, cu „necazuri", 
au Participat, în prima peri
oadă a lunii, la rămînerea sub 
plan a exploatării.

Constatările suplimentare pe 
care le-am cules denotă, cre
dem, în suficientă măsură in
fluențele nefaste ale acestor 
accidente tehnice și, în paralel

Ing. Anton HOFFMAN

Colectivul harnic 
zeni, unitate a Bazei 
de servicii a Centralei cărbunelui Petroșani, a trecut 
succes, în luna mai, un examen deosebit 
tale planificate la cea mai importantă instalație de produ
cere a oxigenului a fabricii, cea de 120 mc oxigen pe oră. 
După cum ne-a informat tovarășul Ionel Hebedeanu, șe
ful fabricii, formațiile de lucru care au efectuat reparațiile 
au fost alcătuite pe grupe de utilaje — coloană de distila
re. compresorul de aer, compresorul de oxigen, partea e- 
lectrică etc., avînd în frunte pe cei mai experimentați și 
pregătiți oameni cum sînt maiștrii Ștefan Roșu și Ștefan 
Banciu, lăcătușii Constantin Cioată, Rusu Bărăiac, Dumi
tru Marica. Aure! Vlad, sudorul Petrică Burlec, compre- 
soristul Ludovic Egri. Aceste formații, avînd în Compo
nența lor numeroși comuniști și uteciști, au asigurat înlo
cuirea coloanelor de absorbție a bioxidului de carbon șl a 
separatoarelor de apă, schimbarea segmenților de la com
presorul de aer, verificarea schimbătorului de turații și a 
coloanei de distilare, iar o dată cu acestea terminarea re
parațiilor cu 5 zile mai devreme față de data planificată, 
20 mai. " ..

Dar ce a însemnat terminarea cu cinci zile mai răpedi 
a reparațiilor capitale la cea mai importantă instalație db 
producție a oxigenului ? In primul rînd aproape două zile, 
respectiv 16 și 17 mai, Ia dispoziția colectivului ei pentru 
efectuarea probelor tehnologice. In al doilea rînd, repunînd 
în funcțiune la întreaga capacitate cu aproape patru zile 
mai devreme instalația de 120 mc oxigen pe oră, colectivul 
fabricii a putut să onoreze devansat numeroase solicitări 
venite din partea beneficiarilor, să producă în luna mai 
14 500 metri cubi oxigen de bună calitate peste sarcinile de 
plan.

Ședința Biroului Permanent 
al Consiliului Suprem 

al Dezvoltării Economice 
și Sociale a României

I

In ziua de 1 iunie a avut 
loc, sub președinția tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, ședin
ța Biroului Permanent al 
Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Soci
ale. La ședința Biroului Per
manent au participat și mem
brii bjrourUor celor 
țiuni de specialitate 
Siliului.

Biroul Permanent 
minat principalii

15 
ale

sec-
Con-

exa-

termen a planului cincinal 
1971—1975, creșterea continuă 
a eficienței activității econo
mice, dezvoltarea colaborării 
și cooperării internaționale. 
Totodată, Biroul Permanent 
a dat indicații pentru îmbu
nătățirea în continuare a in
dicatorilor de plan.

Proiectul planului de dez
voltare economico-socială a 
României pe anii 1974—1975, 
care urmează să fie îmbună
tățit pe baza concluziilor re
zultate din dezbaterile Birpu- 
lui Permanent, va fi înain
tat spre examinare Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării E- 
conomice și Sociale și Plena
rei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

a 
indicatori 

ai dezvoltării economico-soci- 
ale a României pe anii 1974— 
1975, In cadrul lucrărilor s-a 
apreciat că aceștia corespund 
orientărilor și sarcinilor sta
bilite de Conferința Naționa
lă a Partidului Comunist 
Român din iulie 1972 cu pri- 

■ vire la realizarea înainte de

de 6

toate 
sălile 

de 
rugați

SECȚIA PRINCIPII ȘI ME
TODE ALE MUNCII DE 
PARTID, anii I și II — în zi
lele de 5 și 6 iunie.

SECȚIA POLITICĂ EXTER
NĂ anul I — în zilele 
și 7 iunie.

la Universitatea serala
de partid

nenumăratele sesizări

SECȚIA ECONOMIE, anii
I, II și III — în zilele de 4 
și 5 iunie,

Interviu cu ing. OTTO ABRAHAM, șeful 
serviciului plan, organizare și urmărire a pro
ducției din C.C.P

— Făcind o incursiune retro
spectivă în activitatea de pro
ducție desfășurată în cursul 
lunii mai se constată că, deși 
de la o decadă la alta se înre
gistrează creșteri ale producti
vității muncii, totuși sarcina 
planificată n-a fost realizată. 
Care sint cauzele ?

— La nivelul exploatărilor 
din Valea Jiului cauzele prin
cipale care conduc la această 
variație în productivitatea 
muncii trebuie căutate, după 
părerea mea, în realizarea ne
ritmică a planului de producție 
și în indisciplină.

— Vă rog să vă dezvoltați i- 
deea.

— Din experiența unităților 
din Valea Jiului s-a desprins 
concluzia că la începutul pe
rioadei de plan — la începutul 
lunii — sarcinile se realizea
ză cu totul nesatisfăcător, re
zultatele fiind cuprinse între 
90—98 la sută din productivi
tatea planificată pentru prima 
decadă. In celelalte două de
cade procentul de realizare a 
productivității muncii crește, 
dată fiind necesitatea realizării 
planului. Această stare de fapt 
care se repetă cu o regulari
tate supărătoare e motivată în 
foarte multe 
care însă nu 
lize atente, 
după părerea 
șim să pregătim suficient 
bine
plan. Așa se face că de multe 
ori sfîrșitul lunii ne prinde cu

feluri, motivări 
rezistă unei ana- 

Adevărul este, 
mea, că nu reu- 

de 
începerea perioadei de

Interviu realizat de
Dragoș CĂI IN

(Continuare in pag. □ 3-a)(Continuare in pag. a 3-a)

Cunoscutul brigadier Eugen Voicu de la sectorul IV al minei Petrila, ca întot
deauna, și de astă dată a avut, împreună cu bunii lui ortaci rezultate frumoase la lo
cul de muncă.

Iată-1 în clișeul nostru împreună cu cîțiva ortaci din schimb făcind planurile u- 
nor realizări viitoare.

sosite la redacție ni se aduc 
la cunoștință o mulțime de 
incălcări flagrante ale legii
comerțului interior în unități
le alimentației publice. Lip
suri... consistente la gramaj, , 
diluarea băuturilor alcoolice,
servirea preferențială, luarea 
de bacșiș, sint doar citeva 
din „scăpările" lucrătorilor 
din restaurante și bufete, sem
nalate de cititori.

Am solicitat in acest sens
de miliție 
economice

județean

sprijinul organelor 
din cadrul brigăzii 
a Inspectoratului
Hunedoara și organelor In
spectoratului general de stat 
județean Deva pentru contro
lul calității produselor. înso
țiți de organele respective am 
intrat direct in „miezul" pro
blemelor pe care ii dezvăluim 
opiniei publice, in cele ce ur-
meaiă...

Programul examenelor

In perioada 4—7 iunie, în
tre orele 17—20, vor avea 
loc pentru studenții Univer
sității serale de partid exa
menele de sfîrșit de an. E- 
xamenele se vor desfășura 
după următorul program :

SECȚIA FILOZOFIE, anul 
III — în zilele de 5 și 6 iu-

Examenele pentru 
secțiile vor avea loc în 
cabinetului municipal 
partid. Studenții sini 
a șe prezenta la examen la 
datele mai sus anunțate.

ln unele localuri de aILnentație publică:

Unități dc mâsiirâ uitate: 
CINSTEA Șl CORECTITUDINEA

Eu nu știu

Buletul „Măgura" (unitatea 
nr. 30) în momentul în care a 
fost, scos din vechiul local al 
„Cărbunelui" — cedînd locul 
cantinei E.M. Lonea, și-a qă- 
sit. sălașul (după o „rațiune" 
pe care, oricît ne-am străduit, 
n-am putut s-o înțelegem) la... 
parterul blocului de locuit 
„Magazin". Ce înseamnă acest 
local de alimentație publică 
pentru locatarii blocului res
pectiv, e lesne de priceput. 
Un veșnic prilej de nemulțu
miri, o sursă continuă de vio
lentare a liniștii publice!,.. 
Am poposit la „Măgura" intr- 
un moment de acalmie totală. 
Doar cîțiva clienți, in local, 
consumau bere. Nu erji rece, 
'ar „mergea"! La bar, o.tînă-

In Editura Politică 
a apărut:

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare la întîlni- 
rea cu activul de 
partid al armatei

?.P mai 1973

Astăzi, în jurul orei 12,30 
posturile noastre de radio 
și televiziune vor transmite 
direct de la aeroportul O- 
topeni ceremonia sosirii 
Maiestății Sale Imperiale 
șahinșahul Aryamelir și a 
Maiestății Sale Imperiale 
Farah Pahlavi Șahbanu a 
Iranului, care, la invitația 
președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, 
efectuează o vizită oficială 
în România.

ră (19 ani), Vasia Jura nepoa
ta responsabilului Gheorghe 
Jura — prinsă cu „ocaga mică" 
se disculpă candid și fără pri
cepere. Ne spune mai întîi că 
lucrează aici doar de o zi (!), 
că a terminat recent școala co
mercială, pentru ca ulterior, să 
aflăm că nu are nici o decizie 
de încadrare ca bârmană, că 
nici n-o cunoaște (!) pe bar- 
mană, că urmează un... 
curs de calificare (nici vorbă 
de mai mult!). Din două paha
re de coniac, de 100 de grame, 
lipsesc cite 3 grame, din al 
treilea... 7 grame! E speriată, 
se crispează dar din moment 
ce... l-a luat pe „nu știu" în 
brațe, îl ține strîns : „Mie 
mi-a spus șeful să stau aici, 
eu nu știu nimica..." Ba da, 
Vasia Jura, deși lucrezi de o 
zi, știi deja să dai lipsă la gra
maj! Mai rar un așa record de 
însușire a „tainelor" meseriei!

Grădina de' vară „Poienița" 
(unitatea nr.' 70, responsabil: 
Alexandru Șaucă) din Lonea. 
Bartmana de serviciu, Maria 
Tănase (de 11 ani în mese
rie) nu „greșește" decît cu 7 
grame la trei pahare de co
niac „mari" („Eu sint corec
tă ! Atita e îngăduit. Știți, și 
pe sticlă scrie... plus sau minus, 
așa că...“). Solicităm, la bufet, 
țigări „Amiral". „Nu avem, vă 
rog" 1 Și totuși le aflăm, dosi
te, în „culise". Bufetiera Filof- 
teia Albotă (de fapt muncitoa
re necalificată, transferată pro-

(Continuare in pag. a 3-a)
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Bacovia

construită cu sacrificii în

Situată departe de vacar
mul centrului Capitalei, pe fos
ta străduță ' „Frăsinet" (azi

La muzeul

Nedeia vulcăneană
ii manifestare apropiată

și folclorului din Valea Jiului
Așa cum in minele Văii Jiului se nasc inițiative mi

nerești de mare valoare economică ,și sub aspectul cultu
ral, artistic și educativ se constată o mereu înnoită preo
cupare pentru găsirea unor noi forme de muncă, din ce în 
ce mai complexe și de largă audiență. Intre activitatea e- 
conomică și cea cultural-educativă se găsesc acum interfe
rențe și armonizări, fapt care este un echivalent al efici
enței muncii politico-educative de masă. Ar putea fi amin
tite în acest sens mai multe acțiuni culturale izbutite, însă 
avem în vedere o manifestare nouă care se desfășoară mîi
ne la J/ulcan, demonstrînd că inițiativa culturală este de 
profunzime și antrenează multe responsabilități, conștiente 
de finalitatea activității cultural-artistice și educative. Ne-am 
adresat tovarășului NICOLAE BÎLDEA, director al clubului 
muncitoresc din Vulcan care ne-a oferit detalii despre „Ne
deia vulcăneană" care are loc mîine în acest oraș.

— Cum a apărut ideea orga
nizării manifestării culturale 
„Nedeia vulcăneană", numită 
și „La nedeia de sub brazi" ?

— Printre tradițiile acestor 
găsește și nedeia ca- 
manăfestare sărbăito- 

iocuitorilor din dife- 
Această manifestare 
foarte pronunțat ca- 

un

locuri se 
re era o 
rească a 
rite sate, 
avea un 
racter spectacular și era 
bun prilej de cunoaștere al oa
menilor. Nedeia era, implicit, 
și o paradă a portului popular, 
a cântecului și jooului. Tim
pul, evoluția vieții pe scara ci
vilizației, tot mai puținele de
osebiri între oraș și sat, au 
dus la slăbirea contactului cu 
acest eveniment al tradiției 
poporului nostru.

Intr-o discuție mai veche pe 
această temă, tovarășul Petru 
Barbu, prim-secretar al comi
tetului orășenesc de partid, ne 
sugera reluarea acestei tradi
ții. facilitată și de faptul că 
în 3 iunie are loc nedeia mo- 
mîrlănească a cătunelor Goro- 
ești, Dealul Babii, Paroșeni, 
Plesnitoarea. Apreciind posibi
litățile existente, ne-am oprit 
asupra ideii de a organiza o 
manifestare mai complexă pe 
care am numit-o „Nedeie vul
căneană", sau, mai apropiat de 
ceea ce se dorește a fi, „La 
nedeia de sub brazi".

— Cum a fost concepută a- 
ceastă manifestare, care înțe
leg că este o punte de legătu
ră cu frumoasa tradiție a po
porului ? Care este modalita
tea de desfășurare, căreia, ine
vitabil, i-ați imprimat un ca
racter de spectacol?

Dimineața, în piața orașu
lui Vulcan se vor aduna copiii 
șt adulții îmbrăcați în costu
mele lor populare, cu ploscași, 
fluierași și taragotiști. Locuito
rii din Vulcan au primit cu 
entuziasm ideea noastră. De 
la ora 10, pe străzile principa
le din oraș va avea loc o pa
radă a portului popular după 
care toți participanții se vor 
îndrepta' spre locul de agre
ment „la brazi" Intre orele 11 
și Î3 formații artistice ale e- 
levilor din școlile orașului 
prezintă spectacole folclorice

locale după care va urma un 
program de muzică de prome
nadă susținut de fanfară. Du- 
pă-amiază, de la ora 14, își în
cep programul artiștii amatori 

((taraf, soliști de muzică popu
lară, dansuri, soliști instru
mentiști). Această parte a ne- 
deii noastre se 
ora 21 cînd vă 
gerea cu torțe 
din vecinătatea 
începe ultima parte — carna
valul tineretului.

— Toată această duminică 
culturală este susținută doar 
de artiști amatori, copii, tineri 
sau adulți, din Vulcan ?

— Nu, pentru îmbogățirea 
ei în conținut am invitat ar
tiști amatori din toată Valea 
Jiului. Vor veni artiști amatori 
de Ia căminele culturale din 
Iscroni, Bănită, Jieț și Dealul 
Babii, de la cluburile muncito
rești din Lupeni, Aninoasa, 
Petrila și Lonea, de Ia Casa de 
cultură din Urioani (care vor 
prezenta pe scena noastră fru
moasa lor „Nuntă de~pe Jiu", 
tot un element al tradiției a- 
cestor locuri). Trebuie să pre
cizez, încă odat^, ca loată ma
nifestarea noastră ...culturală, 
dar și cu caracter sportiv, are 
în vedere doar muzica, portul, 
dansul, obiceiurile locale...

— Pentru organizarea aces
tei duminici cultural-sportive 
s-a depus multă energie și en
tuziasm. Ce semnificație atribu- 
iți manifestării, care este sco
pul pe care șl l-an propus or
ganizatorii ?

— Nedeia noastră este doar 
ud început, dar un început ca
re va fi continuat an de an. 
Dorim ca acest prilej să fie o 
veritabilă sărbătoare a portu
lui, cîntecului și jocului popu
lar local, pe care să le cunoaș
tem în profunzime, să le 
mulăm și să le valorificăm 
tistic mult mai exact, mai 
tural, păstrînd prospețimea 
Un alt scop este de a oferi 
menilor o duminică bogată în 
manifestări cultural-artistice 

' de a le arăta ce obiceiuri fru
moase existau pe aceste me
leaguri, obiceiuri ce dorim să 
le reînviem prin ce au ele mai 
frumos.

va încheia la 
avea loc retră- 
pe stadionul 
clubului și va

T. SPĂTARU

Artiștii amatori din Petroșani
în deplasare

Miine, artiștii amatori ai Casei de cultură din Petroșani pre
zintă spectacolul folcloric „Cintă Jiul și Parîngul" la Geoagiu-sat 
și în stațiunea balneo-climaterică Geoagiu. In program, orchestra 
de muzică populară, soliștii Vasile Muj, Antonica Butulescu, Vio
rica Vînătoru, Ana Kovacs, Dumitru Perta - sub bagheta dirijoru- 
ui Gheorghe Popa. Prezentarea spectacolului și momentele vese
le ale programului sint realizate de Gheorghe Sereș și Ion Velica.

De la filmul „In ar
șița nopfii", persona
jul locotenentului de 
polifie Virgil Tibbs 
/Sidney Poitiers) s-a 
bucurai de mare suc
ces public. EI este in 
mod constant în lup- 
'ă cu lumea segrega
ției rasiale. In filmul 
polipst „Organizația" 
inspectorul de politie 
Tibbs iși 
descopere 
' raf icanf i 
adevărat

iefii occidentale, ge
nerator de 
și teroare.

Acțiunea 
ne introduce 
șui San 
noaptea, 
și o fată pătrund în 
incinta unei fabrici 
de mobilă și îi obli
gă pe director să le 
dea cheile unui seif 
din care iau stocul 
de heroină depozitat 
Polifia constată că

propune să 
o refea de 
de droguri, 

flagel al

violentă

filmului 
în ora- 

Francisco, 
Cinci tineri

In urma cu o săptămînă la 
Lupeni avea loc o remarcabilă 
manifestare de cultură cinema
tografică — festivalul „Ama- 
film" care a revelat ce posibi
lități complexe de participare 
la viața și ideile contempora
ne are filmul de amatori, in
suficient cunoscut de marele 
public. La timpul cuvenit in
formam despre desfășurarea 
festivalului; de .această dată 
ne oprim asupra conținutului 
de idei Și realizarea lor sub 
aspectul expresivității, criteriu 
principal al filmului de ama
tori.

Premiul I a fost acordat fil
mului „Drumul" (15 minute) 
prezentat de clubul Casei de 
cultură din Sînnicolaul Mare. 
Ideea filmului este pe cît 
simplă pe atît de greu de 
alizat pentru că s-a ajuns 
mult schematism imprimat 
profesioniști —- procesul 
colectivizare a agriculturii 
rolul activistului de partid, 
fortul lui de a se apropia 
sufletul omului. Și „Drumul" a 
fost original în tratarea su
biectului, reușind scene de ma
re inteligență și forță expre
sivă. La acest frumos rezultat 
cineamatorii din
Mare 

’ tratat 
cută, 
trăită 
observe 
din necunoașterea acestui pro-î 
ces important, le scapă. Cali
tățile acestui film — realizat 

. de Ludovic Dama după , see- ’ 
nariul prof. Gheorghe Doranu 
-— au mai fost remarcate la 
Arad, în 1972, (premiul pentru 
cel mai bun film artistic) și la 
festivalul „Secvența timișorea
nă" de^la Timișoara, 17-18 fe
bruarie a.c; (premiul pentru 
ideea artistică). -

— Cineclubul nostru — 
spunea Ludovic Dama — 
plinește în acest timp 10 
de activitate și,, cu acest 
lej, în 16-17 iunie are loc 
Sînnicolaul Mare gala jubilia
ră a filmului de amatori, 
în arhivă avem filmări

1958. In acești ani am reali
zat peste 30 de filme, au tre
cut prin cineclub peste 100 de 
amatori, iar munca noastră a 
fost apreciată. Mai avem și 
mîndria că sîntem cel mai 
vechj cineclub din țară, în sis
temul Caselor de cultură. Am 
participat la trei 
internaționale și în 
Pragp, filmul color 
timișene" (realizat

festivaluri 
1971. la 

„Obiceiuri 
în cola-

filme bine realizate, chiar da
că unele cu caracter aproape 
didactic (Sistem fabulă, cu 
poantă finală), filmate inge
nios și cu elemente de mare 
expresivitate. Ele se întâlnesc 
într-un punct comun — pro
blematica vieții contemporane, 
sesizarea acelor puncte care 
fac viata mai greoaie.

Aparatul de filmat este un 
instrument de mare eficacitate

Filmul de amatori,

„ORGANIZAȚIA
directorul iabricii fu
sese asasinat. Chemat 
telefonic de autorii 
furtului, inspectorul 
Tibbs află că nu 
sese ucis de ei și

fu-
că

In

de 
re
ia 
de 
de 
și 
e- 
de

Sînnicolaul
au 

temă care le e cunos- 
specifică mediului, e 
le dă posibilitatea să 
amănunte care altora,

au ajuns pentru că 
o
e
Și

ne 
im
ani 
pri- 

la

film angajat
în miezul ideilor

vieții noastre
Reflecții asupra festivalului „Amafilm“

borare cu Casa județeană de 
creație Timiș) 
cu argint.

Dacă privim 
pe activitatea 
neclubului din 
re o facem pentru a arăta că 
există o bună orientare spre 
o problematică fie de specific 
local, fie de viață contempo
rană. Pentru că și o altă peli
culă (realizată în noiembrie 
1972) s-a remarcat prin - forța 
satirei, a incisivității — „Mi
raculoasa Iimonadă". Filmul 
„Trîndavul" (Reșița), „Buturu
ga mică" (Caransebeș și Oțe
lul Roșu), „Cuiul" (Hunedoa
ra), „Identitate" (Timișoara), 
„Bumerangul" (Lugoj) au fost

a fost medaliat

mai îndeaiproa- 
și eficienta ci- 
Sînnicolâul Ma-

educativă prin mijlocirea ar
tei (de unde și eficiența spori
tă). Cum este utilizat în Valea 
Jiului ? Cineclubul din Lupani 
a prezentat două filme — „E- 
ram copil", suav poem cine
matografic al iubirii, cu filmări 
frumoase și montaj ingenios, ’ 
film pe o temă general umană, 
care se bucură în mod con
stant de succes. Al doilea — 
„Șah", care mi s-a părut 
deosebit de interesant, e 
Dar, tocmai faptul că a 
prea nou (adică lucrat în 
re grabă), i-a imprimat și
derile, nota forțată a alternan
tei metaforei cu comparația 
explicativ ilustrată. Ideea ci- 
neamatorilor din Lupeni eori-

a fi 
nou.
fost
ma
se ă-

ginală: compararea vieții con
temporane, a evoluției omului 
cu jocul de șah, joc al inteli
genței, al sistemului. Fără în
doială că pe această idee se 
poate realiza un film de ma
re calitate.

Cineclubul din Vulcan („Răz
bunarea" și „Drumul") n-a re
alizat încă filme de ficțiune 
pe o temă de actualitate. In 
complet contrast cineclubul 
din Petroșani a prezentat foar
te expresivul „Diagrama" dar 
și „Tobogan" cu idee bună, de 
natură educativă, dar imper
fect sub aspect artistic (pen
tru că a fost realizat tot în 
mare grabă).

După această întâlnire a ci- 
neamatorilor se 
te o problemă : cum se reali
zează legătura publicului cu 
filmul de amatori ? Aceste 
„pastile" de cel mult 10 minu
te ar fi cu siguranță savurate 
de public dacă în sălile cine
matografului ar fi prezentate 
periodic înaintea spectacolelor. 
Dar mai există o cale pe care 
cineamatorii, cu sprijinul ne
mijlocit al organelor locale 
culturale, o pot iniția: vizionări 
în aer liber seara. Fără să mai 
afirmăm încă o dată contribu
ția lor, eficienta în procesul 
economic (să evidențieze cum 
sînt gospodărite mijloacele de 
producție), gospodărirea loca
lităților, grija față de avutul 
obștesc, probleme de educație 
etc. Este momentul ca filmul 
de amatori, preocupat precum 
am văzut de aspecte impor
tante și actuale ale vieții, să 
iese în întîmpinarea publicu
lui, să se facă cunoscut. Miș
carea cinematografică, de ma
re diversitate, cu bune reali
zări Și multe căutări, poate și 
trebuie să fie un instrument 
nu numai pentru educația ar- ’ 
tistică, ci mai întîi pentru e- 
ducarea în general contribu
ind activ la procesul de îm
bogățire a profilului spiritual 
al omului.

Ion POPESCU

pune cu acuita-

„G. Bacovia’’). căsuța modes
tă,
vara anului de tristă amintire 
1933 ne introduce cu discre
ție în lumea universului poe
tic bacovian, intr-o atmosfera 
de muncă și creație, expunînd 
privirilor obiecte, cărți, ma
nuscrise, aparținînd poetului, 
care între cele douăv războaie 
mondiale a creat un adevărat 
curent literar - curentul ba
covian.

Aici a trăit între anii 1933 — 
1957 creatorul unei opere care 
„s-a impus atît prin originali
tate, cît și prin marea sa for
ță emotivă și sugestivă, muzi
calitate, tehnică poetică și 
mai ales prin conținutul axat 
pe semnificația social-istorică 
într-o desăvîrșită măiestrie ar
tistică" (Gabriel Bacovia). In 
căsuța aceasta a trăit aproa
pe 25 de ani din dramatica 
sa viață, Bacovia, timidul și 
sensibilul poet care, izbindu- 
se de nedreptățile unui regim 
nejust alcătuit, a fost nevoit 
să îndure un șir nesfîrșit de 
umilințe și privațiuni, 
memorială „George 
via1' a fost inaugurată 
mai 1958 cînd s-a pus 
ca comemorativă iar la 1 au
gust 
mată

In 
puse 
(„Plumb", 
galbene", „Stanțe burgheze", 
„Comedii în fond"), operele 
apărute după eliberare, mono
grafii, opere de critică literară 
referitoare la poetul Bacovia, 
antologii străine în care sînt 
incluse poezii de același preț, 
manuscrise ale unor poezii, 
fotocopii, desene și caricaturi 
cu autograful autorului, sculp
turi în ghips și bronz ale poe
tului și familiei executate de 
vara soției — Maria Grigores- 
cu - Vasilovici, Nicolae Cri- 
șan, Milița Petrașcu.

Deasupra unei vitrine cu 
cărți se pot vedea două ba
soreliefuri în medalion supra
puse (poetul și soția), execu
tate de aceeași admiratoare 
a lui Bacovia, Maria Grigo- 

\__________________

Casa 
Baco- 
la 25 

și pla-

1966 ea a fost țransfor- 
în muzeu memorial.

hol și sufragerie sînt ex- 
opere în ediții princeDS 

„Cu voi", „Scîntei

rescu, căreia î-a revanti ți 
trista_ sarcină de a-i realiea 
masca mortuară expusă și ea 
în vitrina bibliotecii sale.

Notele muzicale existente 
aici și vioara sa, la care cînto 
uneori cu o duioșie impresio
nantă, atestă pasiunea poetu
lui pentru muzică, așa cum 
desenele rămase de la el vă
desc preocuparea sa pentru 
desen.

N-am avut fericitul prilej de 
a-l auzi... pe Bacovia, deoarece 
discul pe care era înregistrat 
poetul citind din poeziile sa
le fiind unicat, se audia 
numai la ocazii festive sau în 
grupuri mari, dar parcă-i ve
deam silueta firavă, acolo, în 
camera sa de lucru printre 
obiectele rămase încremenite: 
măsuța la carp se așeza să-și 
transcrie versurile, divanul, vi
trina cu cărți, tablourile, ta
buretul, cuierul cu pălăria și 
bastonul, ceasul oprit la 8 și 
10 - clipa în care poetul tre
cuse pe nesimțite, așa cum 
trăise, în veșnicie...

Aici, în căsuța ascunsă în. 
tre salcîmi și meri, a trăit ani 
îndelungați, torturat de grija 
zilei de miine, da.r tot aici și-a 
văzut visul împlinit și opera sa 
triumfînd. a simțit pînă în 
adîncul ființei sale recunoștin
ța celui pentru care scrise și 
core-i îndrăgise opera - a 
poporului, care l-a cinstit si 
sărbătorit cu entuziasm sin
cer...

In odăița aceasta tăcută și 
solemnă și-a primit prietenii 
și admiratorii (E. Jebeleanu, 
C. Theodorescu, Mihu Draao- 
mir etc), de aici a privit înfri
gurat natura ce-și schimba 
culorile, de aici a ascultat și 
interpretat cîntecele vîntului 
și ale ploii...

Aici s-a stins, la 22 mai 1957, 
cel care „reprezintă punctul 
cel mai înalt al simbolismu
lui românesc, situîndu-se tot
odată, prin valoare, mai pre
sus de simbolism și de orice 
curent literar, în universalita
te".........Poetul, cu cel mai
adine ecou asupra poeziei 
moderne este izolat în stra
nia lui frumusețe și inimitabil" 
spune Criticul Nicolae Mano- 
lescu.

Secvențe de la expoziția

Ștefan MAKO

să areste- 
re(ea, dar 
aceștia să

„Intrare in mină*

COPIII, VIITORUL DE AUR 
AL TĂRII

O. BERBECARU

______ J

Cetatea dacică de la Peștera Bolii

Opțiuni la o inițiativă

de restaurare

și bunăvoinja brigă
zii de stupefiante fa
tă de banda trafican- 
tilor. Inspectorul 
acordă sprijinul

curînd

PE ECRANE

paralizarea 
„organiza- 
distribuia

mobilul acestei lovi
turi era 
puternicei 
fii" care
stupefiantele în stat 
Tinerii justițiari — 
o japoneză, un fost 
luptător în Vietnam 
un preot și un student 
— îi mărturisesc nee
ficienta măsurilor lu
ate de politie precum

le 
in

fă-'lupta lor riscantă 
ră a avea aprobarea 
superiorilor.

„Organizația" e pre
venită și începe o 
luptă pentru înlătura
rea unuia dintre ad
versari. Pierzlnd în
crederea șefilor săi 
Tibbs este suspendat 
dar continuă investi
gația pe cont propriu, 
hotărît să provoace 
eșecul „organizat idlr

El reușește 
ze doi din 
înainte ca 
poată face vreo de
clarație sînt uciși de 
un individ din bandă. 
El iși dă -seama că 
„organizația" este de
ocamdată prea puter
nică pentru a fi în- 
frîntă doar printr-un 
efort izolat. Pe un a- 
numit plan filmul es
te oarecum didactic', 
o explicație a mani
erei în care funcțio
nează traiicantii de 
droguri constatînd 
pentru moment invul
nerabilitatea lor. îm
părăția drogului nu 
poate fi distrusă atît 
de ușor, chiar cu a- 
jutoruT unor polițiști 
însuflețiți de cete mai 
bune sentimente și 
perfect incorupti
bili. Este un 
alert, rapid 
nervos în care 
tiunea primează
pe care spectatorul o 
urmărește cu interes.

film
Si 

ac-
și

în foaierul Casei de cultură din Petroșani s-a deschis, așa 
cum am. moi amintit în ziarul nostru de ieri, expoziția „Copiii, 
viitorul de aur al țării". Exponatele sînt lucrări de linogravură, 
metaloplastie și fotografie executate de mici artiști amatori 
care frecventează cercurile Casei pionierilor din Petroșani.

Majoritatea lucrărilor sînt interesante îndeosebi prin sensi
bilitatea și măiestria oferită de acești mici artiști plastici amatori 
care și-au transpus cu un talent demn de invidiat, gîndurile, vi
surile, intențiile, viața oșa cum o văd cu ochii universului lor.

Am remarcat printre lucrările de linogravură temele „Intrare 
în mină" de elevul Ștefan Malto (cl. IV), „La rîu" de Viorica Petra 
(cl. IV), „Mineri", lucrare în care elevul Badiu Lămătică (cl. IV) 
a reușit să redea atmosfera unei incinte miniere unde se încru
cișează linii ferate, cu vagonete care sosesc din mină cu căr
bune și cîțiva mineri sosiți de curînd din adînc.

Din lucrările de metaloplastie (cu toate că majoritatea sînt 
interesante prin execuție și tematică) am remarcat „Fetița cu 
bufnița" de Ion Lendiei (cl. V), „Fluturi" de elevii Viorel Bogatu 
(cl. II), Costicâ Dumitru, Cornel Cosmo (cl. Ill), si Remus Posoiu 
(cl. IV).

Cercul foto a prezentat, de asemenea, lucrări deosebit de 
artistice din care cităm „Fotograme" de Dorin Slutu, „Popas" de 
Valentin Țiu și, mai ales, „Copacii mor în picioare" de loan 
Harton.

Ion LICIU

Nu știm cum s-a numit în 
antichitatea dacică fortăreața 
ridicată pe stînca de calcar de 
la Peștera Bolii dar încă o da
tă dăm dreptate istoricului ro
man Florus care afirmă: 
tibus inhaerent. daci — 
stau agățati de munți...

Capitala Daciei libere 
ată în munții Orăștiei era a- 
părată prin fortărețe ridicate 
pe căile de acces care dubeau 
spre complexul Costești — Bli- 
daru — Piatra Roșie.

Cercul nu e complet. Cînd
va, descoperiri viitoare vor gă
si ultima care lipsește — una 
situată în zona 
porțile de fier 
niei.

Cetatea de la 
supraveghea în 
mul care trecea prin pasul Vîl- 
can. Situată pe un vîrf cal- 
caros a cărui înălțime absolu
tă măsoară 960 metri a fost 
descoperită nu de mult și a- 
testată ca întăritură dacică.

\ Pentru vizitatori, luînd ca 
punct de plecare cabana, dru
mul începe prin tunelul C.F.R. 
pînă la aproximativ jumătatea 
distantei între acesta' și pește
ră a cărei gură se deschide în 
marginea căii ferate; Pădurea 
de fag. carpen și frasin cres
cută parcă din stînca albă mă
rește farmecul excursiei dar o .

. și... înqreunează. De altfel nu 
ar fi o adevărată fortăreață și 
n-ar fi vorba de daci dacă a- 
ici s-ar păși ca la paradă.

Din loc în loc întâlnim blo
curi paralelipipedice căzute 
sau scoase din zidul cetății. 
Urcușul e greu, solicită inima 
și plămînii, dar peisajul, 
măsura creșterii 
răsplătește tot mai 
fortul. Calea ferată, 
moțul rămîn undeva 
parte. In petecele de cer ca
re se ivesc printre copaci spre 
vîrf ne așteaptă cetatea, ne 
așteaptă Dacia de atunci...

In calea noastră se ridică 
prima întăritură : un zid con-

Mon- 
dacii

situ-

Hsțegului — 
ale Transilva-

Peștera Bolii 
vechime dru-

pe 
înălțimii, 

miilt e- 
apa, zgo- 
jos, de-

NOUTĂȚI EDITORIALE
La 300 de ani de Ia naș

terea marelui om de cultură 
român Dimitrie Can tem ir, 
unul dintre marile spirite 
umaniste ale Europei secolu
lui al XVIII-lea, editurile îi 
retipăresc aproape întreaga 
operă, atît de vastă și atît de 
apreciată. ..Descrierea Moldo
vei", una dintre cele mai cu
noscute lucrări de care se 
leagă numele lui Cantemir, 
această primă monografie a 
pămîntului românesc ce îm
bină deopotrivă politicul, so
cialul. istoricul și geograficul, 
a văzut recent lumina tipa
rului în seria 
editurii
ra cărții, tonalitatea legende
lor. a jocurilor și ceremoni
ilor folclorice, acea poezie a 
vechii Moldove sînt deopo-

„Arcade" a
..Minerva". Atmosfe-

trivă păstrate prin traduce
rea lui Petre Pandrea. Post
fața și bibliografia ce însoțesc 
volumul poartă semnătura 
Magdalenei Popescu. Aceeași 
operă „Descrierea Moldovei", 
într-o ediție bilingvă — ro- 
mâno-latină, se află în pregă
tire la editura Academiei. 
Cunoscutul cercetător Dioni- 
sie Pippidi' semnează introdu
cerea, notele și glosarul, iar 
traducerea aparține lui 
Gheorghe Guțu Din vasta se
rie de „Opere complete", ini
tiate de aceeași editură, sînt 
în curs de tipărire primele 
două volume care includ ..Di
vanul sau gîlceava înțeleptu
lui cu lumea sau giudețul su
fletului cu trupul" și „Istoria 
ieroglifică".

struit din piatră și mortar. Nu 
este dacic. Pare a fi o operă 
tîrzie de ev mediu cînd și al
ții au folosit înălțimea seduși 
de calitățile ei naturale. Chiar 
și atunci vechea cetate nu mai 
era funcțională, mărturie fiind 
zidul cel nou. Poarta originală 
cu trepte din blocuri 
ată la sud-est. Aici 
s-au unit cu veșnicia 
care treaptă trebuie 
floare. Nimic nu s-a 
aproape două milenii, 
cioplită și stînca au 
una. Trebuie să pășim recu- ’ 
Ieși. Fiecare treaptă e o lecție 
de istorie, 
zate între 
confluentă 
în lovitura 
cioplit. în îmbinarea 
sub steaua eternității, sudoa
rea, gîndurile. privirea și du
rerile celor care ne-au fost 
strămoși de spirit si de sînqe. 
Pășim pătrunși de moment. 
Cîndva, zidurile de aici erau 
privite de dac-’ cu fete osoase, 
purtători de sarici mitoase și 
opinci, dar mai presus de toa
te, oameni dornici de libertate. 
Și acum cetatea.

De-a lungul vremii pădurea 
a luat în s’tăpînire vîrful stîn- 
cii și construcțiile de început 
clare, făcînd parte dintr-un 
plan anume, au fost acoperite 
de pămînt. La 
unde stînca se 
pastie, nu era 
Un brîu lat de

este situ- 
blocurile 
și pe fie- 
așezată o 
clintit de 

Piatra 
devenit

Aceste pietre, așe- 
cer și pămînt. la 
cu veșnicia, poartă 
de daltă care le-a 

sigură

sud-vest. acolo 
pierde în pră- 
nevoie de zid. 
2-3 metri săpat 

în piatra de calcar forma o 
platformă pe suprafața căreia 
patrulau ostașii. Secțiunile de 
orientare făcute spre nord ara
tă lungi porțiuni de zid dacic 
bine cunoscut: două rînduri 
de blocuri solidarizate prin 
bîrne transversale prinse în 
coadă de rîndunică iar între 
ele piatră spartă și pămînt. In 
unele locuri zidul se menține 
atît de perfect 'îneît nici lama 
briceagului nu intră între pie
tre. După unele aparente ceta
tea . dispunea de un rezeryor

pentru apa de ploaie. Dacii 
s-au folosit eu iscusință de re
lief dar acolo unde acesta îm
piedica o anumită dispunere, 
constructorii nu s-au oprit: cu 
dalta și ciocanul au cioplit bu
cată cu bucată stînca obligîn- 
d-o să se supună. Acest lucru 
este vizibil și la Peștera Bolii. 
Intr-un loc dalta a tăiat pia
tra, orizontalizînd-o spre a pri
mi blocurile de bază ale zidu
lui. Pînă astăzi se vede șanțul 
larg rezultat de aici. O îmbi
nare 
le-a inspirat suficientă încre
dere. Atunci pur și simplu au 
tăiat
Toate acestea 
plan, o tehnică și, mai 
dgcît atît, o viziune clară 
supra scopului cetății în con
textul mai larg al rostului lor 
în lume. In afara zidurilor 
piatră există un val de 
mînt, pietriș și spărturi de cal
car. Multe din elementele cetă
ții sînt ascunse de veqetație, 
altele s-au ruinat, dar ceea ce 
se vede impresionează adînr 
vizitatorul avizat și-I face să 
se aplece cu respect asupra 
lor. Nu-i exclus ca o parte din 
blocurile întîlnite pe povîrniș 
să fi fost dărîmate de romani. 
Spre deosebire de monumente, 
le arhitecturale -omane așeza
te la cîmpie și care au servit 
localnicilor drept material de 
construcții, cele dacice, situa
te în locuri greu accesibile, sub 
acest aspect se păstrează bine. 
Nu putem părăsi cetatea de le 
Peștera Bolii fără dorința ca ea 
să fie degajată de vegetație, 
să fie continuate săpăturile 
întrucât posibile surprize nu-s 
excluse, blocurile căzute să 
fie așezate la locul lor și, în 
fine, să fie popularizată. Toa
te acestea vizează' istoria na
țională și nu
insist asupra deosebitei 
importante în educația omului.

între zid și stâncă nu

stînca creînd loc zidului, 
presupun un 

mult 
a-

de
pă-

mai trebuie să
sale

Dr. Viorel MORARU

Hm
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LUNA MAI A FOST ÎNCHEIATĂ 
CU SARCINILE REALIZATE LA LIMITĂ

(Urmare din pag. t)

Ritmul sfîrșitului de lună 
să fie și al începutului I

descoperă noi neajunsuri. Pre
cizăm că, în general, cifrele 
la care vom apela sînt esti
mative, dat fiind data docu
mentării care precede elabo
rarea definitivă a unor situa
ții de evidență.

Ca să se poată încheia luna 
cu plus, ne spunea inginerul 
Teodor Cosma, s-a renunțat 
de către sectorul II, în ultima 
decadă, la o parte de pregă
tiri, transferîndu-se brigada 
Ion Lorincz în abataj. Urma
rea e firească — s-a realizat 
doar 78 la sută din planul lu
nar al lucrărilor de pregătire, 
alăturând astfel alți metri li
niari la nerealizările din luni
le trecute la pregătiri. Iar fap
tul nu e singular și celelalte 
sectoare mărindu-și în această 
lună minusul la lucrările de 
pregătire.

Un alt aspect trebuie, de 
asemenea, relevat. Despre ce 
este vorba ? In timp ce repa
rațiile, reviziile, întreținerea 
utilajelor se face așa cum ne 
spunea la început inginerul șef, 
sectorul VIII — electromeca 
nic dispune de un efectiv scrip
tic zilnic majorat cu 6—8 pos
turi, pe tot parcursul lunii. 
Cum preciza nrci-cî interlocu
tor, posturile din zilele de re
paus sînt prestate mai ales de 
către acești muncitori, care, 
sînt cei mai des absenți în zi
lele lucrătoare. Ca urmare, 
pe mină au fost înregistrate

zilnic (conform celor notate de 
birou] progsamare-planificare 
producție) îirtre 75 și 209 (!) 
absențe în afara celor cunos
cute ca fiind concedii, boală... 
Apoi, vine munca (în
soțită de nervi) chel
tuită la sfîrșitul lunii de 
către funcționari pentru a pu
ne de acord acest număr as
tronomic de absențe cu pre
tențiile fiecăruia din cei care 
le-au provocat.

Să considerăm că realizări
le, asa cum s-a petrecut. în ul
timele cinci zile din luna mai Ia 
AninoȘsa (s-au înregistrat zil
nic. în această perioadă, depă
șiri de plan la producția de 
cărbune), așa cum ne-a asigu
rat inginerul Constantin Teo- 
dorescu, își vor păstra ca
dența. Este util, și se impune 
ca singurele deranjamente, 
cuno“'’1,tr‘ deb> îr>-U»iuns. ca
re intervin (și am zice, revin 
cu insistență) să fie înlăturate. 
Este ‘ c -’e'-tivolui
harnic de la Aninoasa. știind 
unde este greșeala, să continue 
munca și rezultatele ei în rit
mul în care s-a obișnuit la 
sfîrșitul lunii mai. pentru a 
putea raporta pe întreg semes
trul I îndeplinirea sarcinilor 
de plan la producția de cărbu
ne, asigurîndu-se în acest mod 
realizarea tuturor indicatori
lor de plan tehnici și econo
mici. onorarea angajamentelor 
asumate.

lui Pavel (abataj frontal nr. 
43) și loan Lazăr (abataj ca
meră nr. 44) unde, ca urmare 
a unei slabe organizări, nor
mele nu au fost realizate de- 
cît în proporție de 91,6 la su
tă și, respectiv, 80,2 la sută, 
lucrul a fost fragmentat da
torită unor surpări repetate 
etc. •

După cum ne-a informat in
ginerul Aurel Marhan șeful 
sectorului IV, ambii brigadieri 
au fost schimbați, începînd cu 
data de 1 iunie, conducerea 
brigăzilor respective fiind pre
luată de la această dată de 
alți doi mineri, loan Bogdan 
și Teodor Dolha. Ambii sînt 
de părere că slaba organiza
re și starea de indisciplină 
sînt singurele explicații ale 
rezultatelor slabe înregistrate 
de respectivele brigăzi, că nu 
există motive obiective care 
să împiedice redresarea aces
tora.

Revenirea sectorului IV în 
rîndul sectoarelor fruntașe ale

exploatării necesită și crește
rea contribuției tuturor cadre
lor medii tehnice la organiza
rea optimă a producției. Reți- 
nem, în acest sens, un exem
plu, care nu necesită prea 
multe comentarii: maistrul 
mecanic Aurel Ciort a plasat 
un lăcătuș la abatajele came
ră nr. 41 și 44, dar nu a tje- 
cut personal pe la aceste aba
taje astfel că montarea tubu
rilor de aeraj și prelungirea 
transportorului s-au făcut, fă
ră asistența tehnică necesară 1

Mina Lonea începe o nouă 
lună într-o situație favorabi
lă, cu posibilități certe de 
realizare a planului. Va tre
bui îrisă să se acționeze hotă- 
rît pentru redresarea activi
tății productive în cadrul sec
torului IV, a cărui linie de 
front activă este, de altfel, a- 
sigurată, și să se asigure rea
lizări ritmice, constante pe 
tot parcursul unei luni de zile.

Bujor BOGDAN

Ce se cere pentru 
întărirea disciplinei ? 

Fermitate, perseverența

(Urmare din pag. 1)

vizoriu, din 15 mai, de la 
„Transilvania") se... pierde. Iși 
rl’cunoaște lipsa de preocupa
re, vizibilă în dezordinea din 
jur. Nu vrea însă să recunoas
că practicarea unui comerț 
clandestin de tablouri de prost 
gust („Le-am adus să le vadă 
colegele. Eu le fac zău, eu Ie 
fac, nu ]e vînd, poate colege
le dacă le plac..."), întrebăm 
de femeia de serviciu. /.îmbe- 
tul perpetuu de pe fața barma- 
nei (înlocuitoarea șefului) dis
pare complet: „Ne-ați luat ca 
din oală ! Recunosc. Ce să mai 
zic ?! Femeia de serviciu,- Ma
ria Sandu, vinde... bere. Eu 
am pus-o. Nu e ea vinova
tă !“...

Bufetiera vinde, deci, tablo
uri, femeia de serviciu — be

insă de a...scoate de sub tej
gheaua Anei Buga pachetele 
de ...Amiral" dosite...

Florica Torje e tot ospătări
ță, dar servește la bar. O sur
prindem în flagrant delict. La 
două „sute" de rom — minus 
9 grame; la 250 „amestecată" 
— minus 25 grame.; la 150 gra
me rachiu alb cu sirop — mi
nus 8 grame! Pe fundalul u- 
nui glas stins, completamente 
pierdut, intervine energic vo
cea responsabilei, Leonica Ior- 
dache: „Și doar le-am spus, 
le repet zilnic, fetelor — cins
te și corectitudine., ce să le 
mai fac „Sînt jonglerii
mari aici, să veniți mai des" — 
se aude, suprapunîndu-se peste 
cuvintele șefei, un reproș dur 
„țîșnit" dintr-un mare grup de 
curioși care asistau la discuți
ile noastre...

Brigadierii — în fața 
cerinței lucrului organizat. 
Iar maiștrii în fața cerinței 

acordării asistenței 
tehnice prompte

Colectivul minei Lonea a 
încheiat luna mai cu un bilanț 
de ansamblu pozitv, materiali
zat în depășirea planului de 
producție cu 823 tone de căr
bune.

Patru din cele cinci sectoa
re și-au depășit sarcinile de 
plan cu 3749 de tone, în timp 
ce sectorul IV a înregistrat 
o rămînere sub plan de 2926 
tone. Amintim, de asemenea, 
că pe parcursul lunji nu s-a, 
menținut o ritmicitate în rea
lizarea producție!*: " mv&ei?' 
de realizare a "plamRar —atr 
fost de 93,3 la sută. Ia sfîrși
tul primei decade, 97,9 la su
tă la finele celei de a doua, 
pentru ca la sfîrșitul lunii să 
se înregistreze o realizare a 
sarcinilor de plan la producția 
brută de cărbune, în propor
ție de 100,8 la sută. Aceeași 
dinamică ascendentă se în
registrează la sfîrșitul celor 
trei decade și în ceea ce pri
vește productivitatea muncii : 
1,610, 1.671 și, respectiv, 1,720 
tone/post.

Din discuția purtată cu 
tovarășul Aurel Brînduș. di . 
rectorul minei Lonea. au re
ieșit principalele dificultăți 
cu care a fost confruntată 
mina în cursul lunii mai :

— Rezultatele puteau fi 
și mai bune dacă activitatea 
sectorului IV s-ar fi situat 
Ia nivelul celorlalte sectoa
re. Au existat greutăți o-

biective, cauzate de unele 
accidente tectonice, dar prin
cipala explicație a activită
ții necorespunzătoare înre
gistrate aici rezidă în starea 
disciplinară care, nu o dată, 
a lăsat de dorit.

Intr-adevăr, se consrtată 
că în cadrul sectorului IV
coeficientul de prezență a 
oscilat în jur de 72 la sută, 
că numai aici nu s-a realizat
ryvelul planificat al produc-

iv:■ ^.mui
citi -se o rest 
300“k?/post.

Analizînd activitatea fie-

[1-1

cărei brigăzi miniere în par
te se desprind o serie, de 
concluzii revelatoare pentru 
situația existentă în cadrul 
sectorului. Brigadă lui Zaha- 
ria Bălăuță a înregistrat la 
abatajul cameră nr. 41 o 
realizare de normă în pro
porție de 107,9 la sută. Ex
plicația ? Vom arăta doar 
un amănunt, credem, sufici
ent de revelator : în mo
mentul preluării acestui a- 
bataj, grupa a avut o lună 
cu. realizări slabe la prima 
felie. S-a îngrijit însă, de 
realizarea, unei podiri cores
punzătoare. și-a organizat 
lucrul în funcție de situația 
concretă din abataj și, de a- 
binci lună d- lună are rea
lizări foarte bune. ' Nu ace
lași lucru se poate spune 
clesp-e grupele lui Pop Ioan

— Cu excepția sectorului 
IV, care a dovedit o angajare 
totală și preocupări constante, 
pe tot parcursul lunii — ne-a 
relatat la mina- Lupeni tov. 
Ioan Popescu, directorul teh
nic al minei — și, într-o oare- 
care măsură, cu excepția sec
torului III unde, de asemenea, 
s-a lucrat bine, celelalte sec
toare au desfășurat o activita
te nesatisfăcătoare, inconstan
tă. Sectorul I a avut la prima 
decadă un pluS de 514 tone 
de cărbune. Pe parcurs, a mai 
acumulat o depășire de plan, 
dar in ultima decadă a pier
dut — nejustificat — peste 
700 de tone. Sectorul II se a- 
flă în aceeași situație : a înre
gistrat în decada \a treia o 
pierdere netă de 1 000 de tone. 
Sectorul V se alătură 
și el, celorlalte, cu o pierdere 
de 900 de tone. Cu o mai bună 
organizare a producției, la ni
vel de sector, și cu o partici
pare mai responsabilă din 
partea brigadierilor la realiza
rea ritmică a planului, la a- 
ceste sectoare nu ar fi fost 
necesar să se lucreze in ulti
ma duminică a lunii. Dar, in 
această situație, s-a lucrat, 
pentru a recupera pierderile 
de timp din celelalte zile ale 
săptăminn. -
' A.m "feai retiriitf din relată- 

* rne® ffttne 5-î. In general la 
aceste sectoare (I, II și V) 
care au încheiat luna cu planul 
îndeplinit numai datorită unui 
efort de ultimă oră, ca și la 
alte două sectoare (VI și 
VII) care, singure, au acumu
lat un minus de peste 18 000 
de tone, activitatea a fost per
manent afectată de avarii, de
fecțiuni electromecanice și mai 
ales de absențe, de nefolosirea 
integrală a timpului de lucru 
—, deficiențe ce stăteau în pu
terea sectoarelor să le înlătu
re. De ce nu au fost înlătu
rate ? De la interlocutorul nos
tru aflăm o cauză nu lipsită 
de interes și pentru alte uni
tăți :

— Se pare că ne mărginim 
să atenționăm oamenii asupra 
abaterilor săvîrșite, asupra ne- 
îndeplinirii îndatoririlor de 
serviciu de către conducătorii 
locurilor de muncă sau perso
nalul tehnic ingineresc, fără

a lua măsurile ce se impun. 
Situația actuală cere să renun
țăm la orice îngăduință. Va 
trebui să nu atenționăm de 
mai multe ori decît este nece
sar, și, în schimb, să luăm mă
surile cuvenite, cu fermitate 
și perseverență.

Din cauzele subiective enu
merate mai sus (avarii, defec
țiuni, absențe), ne oprim puțin 
asupra ultimei. Se pare că, la 
mina Lupeni, numărul zilelor 
de, incapacitate de muncă (a- 
cordate prin foile de boală) 
depășește numărul zilelor de 
concediu de odihnă. La aces
tea se adaugă alte zile de ab
sențe realizate pe , celelalte 
două căi: nemotivate și... re
pausuri pentru lucrul de du
minică. Dacă le totalizăm, re
zultă o îngrijorătoare conclu
zie asupra preocupărilor dove
dite pentru îmbunătățirea co
eficientului de prezență pe 
mină. Iată un domeniu în care 
e așteptată intervenția promptă 
a organelor și organizațiilor 
de partid, sindicat și U.T.C., 
pentru eliminarea lacunelor ce 
derivă din irosirea fondului de 
timp. Ne-am adresat in acest 
sens, ia comitetul de partid 
pe mină, tovarășului Ioan 
Raczek, secretarul comitetului, 
< .ițe^se-g relatai j . ,

1— La multe sectoare, îndeo
sebi la VI șl VII se ridică în 
fața organelor și organizațiilor 
de partid sarcina de a acționa 
cu fermitate pentru întărirea 
disciplinei. Greutățile de ordin 
tehnic nu trebuie să fie înso
țite și de greutăți create de 
oameni, prin absențe sau prin 
randamente scăzute. In acest 
sens Ia sectorul VII comitetul 
de partid pe mină a luat deja 
măsuri pentru a asigura pre
zența la sector a unui activist, 
în cel puțin patru zile din 
timpul săptămînii. Vom îndru
ma și celelalte birouri ale orga
nizațiilor de bază să acționeze, 
mai ferm, pentru reducerea 
absențelor, să nu se limi
teze nici ele la atenționări, să 
se axeze cu fermitate pe po
ziția neîngăduinței în fața ori
căror abateri. ,

Ion MUSTAȚA

— ...treisprezece grade mai sus sau mai jos... ce con
tează ?!...

re, în timp ce șeful unității • 
„și-a luat liber azi!" Liber, fe
telor, faceți ce vreți!... Ca la 
voi, la nimeni!

Realizarea unei productivități ridicate implică ritmicitate 
și disciplină fermă

(Urmare din pag. 1) 
abataje insuficient pregătite 
din punctul de vedere al apro
vizionării tehnico-materiale și 
iin punct de vedere tehnic.

— Vă rog nominalizați.
— Sînt cazuri care se ridică 

în mod repetat— Ia fiecare 
început de lună. La exploată
rile miniere Lupeni și Uricani 
îndeosebi, în luna mai grupele 
de mineri nu au putut să în
ceapă activitatea ritmic tocmai 
din cauza insuficientei pregă
tiri. Am în vedere defecțiuni
le în dotarea abatajelor ca și 
acelea ce și-an făcut loc în a- 
pro vizionarea tehnico-materia- 
lă a locurilor de muncă. Edi
ficator este cazul sectorului 
VI-de la Lupeni unde aproa
pe în toată perioada de plan 
a lunii ma: combina din stra
tul 5 nu a funcționat decît cu 
intermitente. Nici pînă la sfîr-

șitul lunii conducerea tehnică 
a exploatării nu a reușit să 
se hotărască -în a-și spune 
punctul, de vedere asupra posi
bilităților de a funcționa 
în condiții optime a com
binei în abatajul respec
tiv, unde se realizează și 
în prezent productivități 
sub nivelul celor obținute 
cu pușcare. Exemplu) ' demon
strează că în conducerea di
rectă a producției avem multe 
defciențe Din -auza unor a- 
semenea deficiente, ca și a di
rijări' vecorespunzătoare a li
niei de front, realizările primei 
decade sînt mult diminuate fi
ind influențat direct nivelul 
producție’ fn prima decadă a 
luni mai la nivelul uni
tăților din Valea Jiului, s-a 
realizai <> 'roductivitate de 
numai 1.404 tone/post față de 
1,595 tone/post planificat. In

restul lunii s-au obținut rezul
tate mai bune dar s-a rămas 
totuși — pe total lună — sub 
plan cu 93 kg/post.

— Vă rog să vă referiți la 
cea de-a doua cauză — indis
ciplina.

— Pot spune că indisciplina 
se manifestă sub toate aspecte, 
le ei. Există indisciplină orga
nizatorică, mai ales în de--
cada a treia cînd formațiile
de la pregătiri și întreținere
sînt dezorganizate , indisci
plină tehnică și indisciplină in 
folosirea forței de muncă, să 
nu mai vorbesc despre cea ma
nifestată sub foj-ma lipsei de 
la serviciu. Aceste neajunsuri 
au fost sesizate de conducerea 
C.C.P., analizate în ședința co
mună a biroului Comitetului 
municipal de partid și al birou
lui executiv al consiliului oa
menilor muncii de Ia Centrală,

unde s-au luat măsuri pentru 
remedierea unor asemenea 
neajunsuri. S-a trecut deja la 
organizarea rațională a activi
tății sectoarelor. Se reface pro
iectul fluxului informațional 
al sectorului și activitatea 
tehnică ce cade în sarcina con
ducerii sectorului astfel încît 
activitatea să poată fi verifi
cată la fiecare seotor. Acor
dăm o deosebită atenții' reali
zării tuturor indicatorilor de 
plan, nu admitem nici unui 
conducător să nesocotească 
sarcinile, de plan pe care sînt 
obligați să le îndeplinească.

Depunînd o muncă intensă 
pentru eliminarea acestor nea
junsuri putem îndeplini și 
chiar depăși indicatorii de 
plan, inclusiv productivitatea 
muncii, pentru că nu ne îm
piedică nici un fel de cauze 
dinafară.

„Am aflat 
că veniți..."

Sus, la „Cerbul" (respon
sabil Iuliu Deneș), în Lonea, 
sîntem se pare... reperați. 
Controlul gramajului ■ iese 
aproape „perfect" (plus sau 
minus 1 ml I). Berea e mai 
„îngustă" cu un deget dar 
„asta se întîmplă și la case 
mai mari". Barmana Ioana 
Moșie găsește motive — 
firește, neplauzibile — să 
scuze penuria de produse 

'alimentare din jVjtripa /frigo
rifică, dar ni găsește o ' jiH- 
tificare pentru neasigurarea 
instalației la butoiul cu be
re...

In local, un client, după ce 
și-a epuizat complet reperto
riul muzical, își sprijină ca
pul extrem de obosit pe o 
halbă... plină! Jalnică prive
liște !

„Să venițl aici în zi de pla
tă, atunci să vedeți cit de 
puțină e berea în halbe, nu 
acuin, că probabil au și aflat 
că sinteți Ia grădina de vară 
și erau pregătite de vizită!“. 
— ne spun oamenii, la ieși
re...

...La „Cotnari" (unitatea nr.
24), eram deja așteptați : 
barmana Maria Bakv ne 
servește „la fix".; apare — 
din concediu ! — și respon
sabilul, Luca Boantă („Am ve
nit așa, ca client, eu sînt în 
concediu, Teslici mă înlocu
iește ! !!“): ne urmează în 
magazie, scoate de acolo un 
client cu acces prin spate, 
dar nu știe de ce berea la 
sticlă e depozitată acolo iar 
în ..față" se vinde la halbă! 
Ospătară Floarea Tucaliuc ne 
spune că nu ea a oferit hal
be unui grup de patru clienți 
turmentați, că aceștia au adu
s-o direct de la bar. La bar 
nu se confirmă. Cine minte ?

„Sînt jonglerii 
mari aici!“

...Resfaurantul „Transilva
nia" — „floarea" alimentației 
publice din Petrila, e un local 
mare, fără ventilație, dar în 
continuă... extindere' Imîine, 
poimîine, va acapara, probabil, 
și teritoriul cofetăriei „Scala"). 
La „expres", ospătară Ana 
Buga face pe barmana, fără for
me legale, de vreo săptămînă. 
A terminat în 1972 școala co
mercială dar nu acolo a învă
țat să servească în trei paha
re de coniac... minus 15 ml! 
Trecem alături, la barul resta
urantului cel mare, nu înainte

„Nu e așa. Să stați de vorbă 
cu oamenii. Sînt exagerări. 
Florica Torje e pentru prima 
oară (îl) azi la bar..."

O fi, da» e prea de tot ! Și 
nu e prima oară cînd notăm 
în ziar deficiențele grave de Ia 
„Transilvania"...

Un „plus“ de zel 
comercial

0 nouă 
stație 

de autobuie
De multă vreme, salaria- 

ții autobazei T. A. I.ivezeni 
•u solicitat forurilor compe
tente înființarea unei stații 
de autobuz, la șosea, în drep
tul unității lor. Conducerea 
E G. C. Petroșani a luat mff 
suri de rezolvare a cererii, 
întemeiate, a muncitorilor a- 
cestei unități.

Noua stație înființată în 
dreptul autobazei de la Li- 
vezeni — în care opresc toa
te autobuzele ce deservesc 
traseele Livezeni, Aninoasa, 
Uricani — după amenajările 
necesare, a fost deschisă re
cent pentru publicul călător.

...Tot Vulcan, restaurantul 
„Perla", ora 23,30. Consuma
torii s-au retras unul cîte u- 
nul, doar cîțiva cheflii nu ți
neau seama de apropierea o- 
rej de închidere a localului. 
Facem cunoștință cu perșp- 
nalid care peste cîteVa mo
liile va fi supus verificatori 
ospătarele de sală Letiția Mu- 
reșan și Ioana Benea. La a- 
ceastă oră tîrzie se cuvine 
controlată exactitatea încasă
rilor din Timpul unei zile de 
lucru. Fără a lungi prea mult 
vorba, iată rezultatele : plu
suri nejust'ificate în valoare 
de peste ‘400 lei (încasate de 
Ioana Benea) și de peste 200 
lei încasate de ospătărița Le
tiția Mureșan. Un amănunt 
cu suficiente semnificații — 
tînăra Letiția se află în pri
ma ei zi de muncă cu servi
rea în sala de consumație. A 
împlinit de puțin timp 18 
ani. Cum să-i calificăm de
butul ? Lipsă de experiență, 
sau „plus" de zel comercial?

Nu e primul caz cînd asu
pra ospătarilor se const'ată a- 
semenea încasări (a căror 
sursă e una singură: bacși
șul și nota de plată umflată). 
Abateri deosebit de grave 1

Nici un... gram 
de explicații

In cele cîteva localuri de 
alimentație publică din Pe
troșani prin care-am intrat, 
zvonul vizitei noastre ino
pinate deja ajunsese. Și to
tuși..!

La „Zori de zi“ (așa da, 
tovarășe responsabil, Voicu 
Ungur, deci se poate, sîntem 
convinși că ați înțeles nece
sitatea sporirii „avutului" de 
producție proprie I) bufetiera 
Maria Bencze nu așteaptă 
s-o îtifrebăm a doua oar“ de 
țigări „Amiral", că întreaga 
rezervă de sub tejghea apare 
sus, în raft ! ,

La bufetul „Jiul", barmana 
Valeria Găină nu-și permite 
să greșească cu mai mult de 
minus 5 ml la o „sută de țui
că bătrînă". In rest, aceeași 
ambianță neplăcută, aceeași 
aglomerație... aducătoare de 
venituri 1

La „expresul" restaurantu
lui „Parîngul", ospătară Mi- 
nodora Schipor. pe post' de 
barmana, servește unui client 
băutura (rom și biter) în pa
hare excesiv de murdare. 
Intervenim. începe măsură
toarea. Ne asistă și clientul, 
loan Greeea (str. Independen
ței nr. 11, ap. 40). In cele pa
tru pahare de cîte 100 grame 
de rom nu „încăp" ...32 gra
me. Cam mare lipsa ! La fel, 
la „biter" — minus 11 grame, 
la 100 grame. Ospătară Min'o- 
dora Schipor nu găsește nici 
un ...gram de explicații. Ce-ar 
mai putea spune ? Redus la 
tăcere este și responsabilul 
Gh. Staicu („I-am spus de a- 
tîtea ori să-și pună ochela
rii, cînd servește! Ce să-i 
mai fac ? !“)...

Peștele 
de la cap...

Cunoașteți zicala. Se zice 
că de Ia cap se strică peștele.

Că așa stau lucrurile ne-a con
vins o... perlă, cea din Vulcan. 
I.,i s-a servit la restaurantul 
„Perla" o perlă de 3 000 de lei 
(sau 700 lei plătibilj în termen 
legal). Ea, perla (a se citi 
procesul verbal n.n.) se află în 
posesia șefului de unitate An
ton Kardos, înmînată spre o- 
norare și păstrare. Ca să fie 
ținere de minte că berea 
se servește numai în local și 
pentru toți, nu pen
tru unii, să nu vadă alții 
(Organele de control au zis 
că se cheamă vînzare prefe
rențială. O fi, că așa au scris și 
în procesul verbal). I s-a dat 
pentru punerea în vînzare a 
unor băuturi cu sedimente 
(știe el de ce nu-i voie, dar de, 
„poate nu vine tocmai la mi
ne organul de control" și-o fi 
zis șeful de parcă nu de sănă
tatea oamenilor era vorba), ca 
și pentru neținerea Ia zi a evi
denței primare (Păi dacă o ți
ne atunci s-a dus cu „picătu
ra"' care pică la bar).

Strălucitoare perlă pentru 
mai marele „Perlei". Să fie, 
cum s-ar zice, lecție și pentru 
cei mai mici. Și dacă la cap 
pestele... De ce nu s-ar și... 
coada ? Că are de unde. De 
colo — pic, de dincolo — pic. 
Ș> uite așa. se adună. Dacă 
șeful...

„Am scăpat... 
ieftin**

Ora 22,30. In bufetul (unita
tea nr. 13) „Crișul" din Lupeni’ 
nu se mai aflau decît puțini 
consumatori care se străduiau 
să mențină animația din timpul 
zilei. Atmosfera era însă ace
eași ca întotdeauna. cenușie, 
închisă, înviorată doar, de re
plicile anaqrama'e ale umVr 
cheflii...

Ne-am așezai la rînd. Bar- 
mana Elena Neamțu, ,.as“ în 
meserie, servea rapid, măsu- 
rîrid numai cu... ochii. Ar fi 
fost nedrept să măsoare, din 
moment ce nu avea autoriza
ție de măsurător. Decizia de 
barmană, dexteritatea și... ne-

tate unele aspecte de la 
restaurantul „Păltiniș" din 
Uricani. Șeful unității, Ioan 
Purice, făcea o invitație 
deosebit de amabilă. „Mai 
poftiți pe la noi, oricînd". 
— zicea. Și am poftit. De 
data aceasta, însoțiți de or
ganele de control. Neobser- 
vați de șef, am fost serviți, 
ca orice consumatori obiș- 
nuiți... Cu' 40 ml mai puțin, 
la două pahare a cîte 200 
gr. de „Murfatlar". Mistere ? 
Urmează un dialog în fami
lie. Barmana Ana Tecșa, so
sită la fața locului, întrea
bă cu uimire :

— Cei cu paharele, doar 
au fost pline ?...

ȘEFUL: Pe tine cine te-a 
adus aici ?

BARMANA : Păi, diferența 
e pe tavă. unde-i tava ? 
(Exact, unde-i că nouă ni s-a 
servit fără acest obiect gă
sit vinovatul numărul unu’’).

Ospătarul Nicolae Zburda- 
tu: Nu știu, s-o fi vărsat, 
n-am văzut !

Un consumator : „răzbu
nat : Nu știm cine sinteți, 
dar să veniți mai des pe aici.

Intre timp a apărut în 
scenă" și... vinovatul o 
tavă pe care barmana vărsa- 
se în pripă cîteva picături de 
vin care, laolaltă, nu atîrnau 
decît vreo 9-10 ml. Pătrun
dem mai profund în .tainele 
barului, înarmați _cu alcool- 
metrul. Pretutind&ni, „umi
ditate" în alcool. In coniacul 
„Vrancea" și „Zarea", în țui
ca selecționată, în Vodcă 
..pioase" nițel, căci, diferente
le de concentrații oscilau de 
la 6 la 13 grade (In coniac 
se revărsase pîrîul, căci avea 
un mirtus de 13 grade) De, 
era mai scump, thai rentabil! 
Față în față cu propriile lor 
matrapazlîcurî, barmanelor 
Ana Tecșa și Maria Buia 'e 
pierise graiul. Din cînd in 
cînd se apărau : — „Nu știm, 
n-am făcut noi". Dacă-i așa 
de ce n-au sesizat organele 
de control ? De frica șefului? 
Nu. Nu puteau sesiza de vre
me ce toți (nici șeful se pare 
că nu-i străin de măsluirile

— ...da, să trăiți! Semnez, semnez tot, și procesul ver
bal, și plătesc, să trăiți, pe loc, tot, tot, tot !...

cinstea au fost îndeajuns ca 
în loc de 100 de grame de li
chior „Carpați", să servească 
80. Ei, o diferență de... nimic! 
Daî de aici un gram, de colo 
altul, dincolo (în coniacul 
„Zarea" cinci stele) puțină apă, 
se adună o „brumă" de agoni
seală. Atitudinea dezinvoltă a 
barmanei obligată să plătească 
pe loc 500 de Iei amendă pen
tru abaterile săvîrșite, dezvă
luia parcă un gînd ascuns : 
„Ce contează această sumă 
pierdută, infimă pe lîngă cîști- 
guri ? La urma urmelor, am 
scăpat... ieftin". De data a- 
ceasta !

A „plouat** 
virtos 

in coniac...
In numărul de ieri al zia

rului nostru au fost prezen-

din magazia barului și chiar 
în bar) sînt o faptă și un 
gînd...

De ce să te omori, Maria 
Buia ? (cu o replică, conți- 
nînd o „autoamenințare" zi
cea dumneaei că va înmuia 
inimile noastre „crude"). Iți 
dăm noi soluția cea mai sim
plă: fiți cinstită. Și dv. la fel 
Ana Tecșa.

Ion Purice nu mai zîmbea 
amabil. Mai ales că s-a pă
truns și în beci — „împără
ție" numai a Iui. Se pare că 
nu-i e străin alcoolul diluat. 
Măsuri nu ia pentru că el nu 
are... alpoolmetru. Dar nu-1 in
teresează, după cum s-a do
vedit, nici faptul că barmane- 
Je nu au autorizație de mă
surători, că nu completează 
la zi caietul de stoc, fără a 
mai aminti toate amănunte
le... In final, la asemenea fap
te, asemenea sancțitmi 
— amenzi și trimiterea 
în judecată a celor 
două barmane. „Sărmanele 
victime" se vor lecui de boala 
atît de îngrijorătoare — cîș- 
tigul ilicit ?

Niciodată, meseria 
Nu pot ca să mi-o detest !...

Iar din teancul ăsta mare 
Mie, unul mai... modest!!

Să intervină legea !
■ Să concluzionăm ? Nu. De data aceasta n-o mai facem.
■ Sint prea elocvente dovezile de încălcări flagrante ale le-
■ gii comerțului nostru socialist! In fața unor contravenții
■ și infracțiuni zdrobitor de grăitoare ca cele de mai sus nu
■ putem cere altceva, decît: SA INTERVINĂ LEGEA ! Cu
■ toată asprimea !...

Alimentația publică a Văii Jiului poate și trebuie să-și
■ îndeplinească importanta funcție social-economică, de par

ticipantă activă la satisfacerea cerințelor de consum ale
■ populației, la ridicarea nivelului de trai al acesteia. Dar, în 

nici un caz, acest imperativ nu poate fi atins în condițiile 
unor grave deficiențe, aidoma celor semnalate de noi aici.

Sancțiunile disciplinare pentru încălcarea normelor
■ privind activitatea de comerț interior de către personalul 

unei organizații socialiste sînt DOAR CELE PREVĂZUTE
I DE LEGE și TREBUIE să fie aplicate potrivit prevederi- 

g lor din regulamentul de ordine interioară și statute!
■ Așteptăm măsuri ferma!
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 

Delegația C.C. ai Frontului Patriotic Laotian
(Urmare din pag. 1)

Patriotic Laotian, s-a relevat 
hotărîrea comună de a adînci, 
în continuare, aceste raporturi, 
de a intensifica schimbul de 
delegații dintre ele, în folosul 
ambelor popoare, al întăririi 
unității tuturor forțelor anti- 
imperialiste.

In cuvîntul său, conducăto 
rul delegației laotiene a dat o 
înaltă apreciere realizărilor 
obținute de Partidul Comunist 
Român, de eroicul popor ro
mân frate în construcția socia
lismului, activității desfășurate 
de România pe arena interna
țională, în slujba păcii, inde
pendenței naționale și progre
sului social. El a subliniat că 
în timpul vizitei în tara noas
tră a constatat, încă o dată, 
că întregul popor român, strips 
unit în jurul partidului, susți
ne și acționează pentru înfăp
tuirea politicii interne . și ex
terne a P.C.R., ceea ce con
stituie o mărturie a justeței a- 
cesteia, a faptului că ea co
respunde intereselor și aspi
rațiilor vitale ale poporului 
român.

Reprezentantul Frontului Pa
triotic Laoțian, Nouhak
Phoumsavan. a exprimat 
Partidului Comunist Român, 
poporului român și îndeosebi 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
profunda recunoștință a popo
rului laoțian și a Neo Lao 
Haksat pentru sprijinul și a- 
jutorul politic, diplomatic, mo
ral, economic și material foar
te pretios0i eficace acordat 
de-a lungul a 18 ani luptei lor 
împotriva imperialiștilor a- 
mericanj pentru salvarea nați
onală, pentru pace și dezvol
tare de-sine-stătătoare, expre
sie a politicii externe a Româ
niei socialiste care a sprijinit 
cu consecventă popoarele în 
lupta pent®; eliberarea națio
nală.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a adresat Frontului Patriotic 
felicitări călduroase pent»u 
succesele dobîndite de poporul 
laoțian în lupta dreaptă pe ca
re a desfășurat-o și o desfă
șoară pentru apărarea și cuce
rirea dreptului sacru la o via
tă pașnică, liberă și indepen
dentă. Secretarul general al 
P.C.R. a apreciat faptul că s-a 
ajuns Ia încetarea războiului, 
la încheierea Acordului de res
tabilire a păcii și de realizare 
a înțelegerii naționale în Laos, 
deschizîndu-se calea ca națiu
nea laotiană să pășească pe 
drumul unei vieți noi. In acest 
cadru, s-a dat o, apreciere 
foarte pozitivă victoriei popo
rului vietnamez, semnării A- 
cordurilor de la Paris cu pri
vire la, încetarea-războiului 
din Vietnam, reafirpiîndu-șe, 
totodată, solidaritatea . cu . lup
ta poporului cambodgian, sub 
conducerea Frontului Unit Na
țional al Cambodgiei, în frun
te cu prințul Norodom Sianuk,

șeful statului cambodgian, și 
a Guvernului Regal de Uniune 
Națională al Cambodgiei, pen
tru apărarea dreptului la inde
pendentă .și libertate.

Subliniind că semnarea A- 
cordurilor pune noi sarcini in 
fata popoarelor laoțian .și. viet
namez in noua etapă, în lupta 
politică și diplomatică, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a rele
vat necesitatea intensificării 
sprijinului și solidarității inter
naționale, ale țărilor socialiste, 
ale tuturor forțelor revoluțio
nare, progresiste, ale întregu
lui front antiimperialist cu e- 
forturile popoarelor din Indo
china pentru asigurarea drep
tului lor pentru a-și hotărî, 
de-sine-stătător, propriile desti
ne, pentru a păși în mod ne
stingherit pe calea progresu
lui economic și social, fără 
nici un amestec din afară.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a asigurat pe membrii delega
ției că Partidul Comunist Ro
mân, guvernul Republicii . So
cialiste România \și poporul 
român vor dezvolta pe-mai de
parte solidaritatea cu Frontul 
Patriotic Laotian și vor a- 
corda sprijin frățesc, interna
tionalist luptei drepte a popo- r 
rului laoțian.

Reprezentanții Partidului Co
munist Român și Frontului Pa
triotic Laotian au reafirmat 
importanta deosebită pe care 
o are, in prezent, întărirea u- 
nității tuturor tortelor revolu
ționare, progresiste, anti imperi
aliste în lupta împotriva poli
ticii de dominație, dictat și a- 
presiune a imperialismului; 
pentru asigurarea dreptului fi
ecărui popor la o existentă li
beră, independentă, conform 
intereselor sale vitale.

Cu acest prilej, s-a apreciat 
că întreaga desfășurare a 
cursului vieții ' internaționale 
actuale impune respectarea în
tre state a principiilor egalită
ții în drepturi, independentei 
și suveranității naționale, nea
mestecului în treburile interne 
și asigurarea participării ega
le a tuturor statelor la solutio
narea problemelor care frămîn- 
tă omenirea ; totodată, s-a evi
dențiat importanta deosebită 
a înfăptuirii unui regim de 
securitate și cooperare in E- 
uropa.

S-â apreciat, de comun a- 
cord, că vizita delegației- lao
tiene, schimbul de informații 
și de vederi au constituit o 
nouă contribuție Ia extinderea 
și adîncirea bunelor raporturi, 
de conlucrare și întrajutorare 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Frontul Patriotic Lao
tian, in folosul celor două po
poare, al întăririi unității fron
tului antiimperialist, al cauzei 
păcii, securității și înțelegerii 
internaționale.

Primirea a avut loc intr-o 
atmosferă de caldă prietenie 
și deplină înțelegere recipro
că.

Delegația parlamentară din R.F. Germania
(Urmare din pag. 1)

de la Centrul de presă și in
formații al Bundestagului, 
Friedhelm Maier, secretar per
sonal al președintei Bundesta
gului.

De asemenea, a fost de față 
Erwin Wickert, ambasadorul 
R. F. Germania la București.

In numele membrilor dele
gației, președinta Bundestagu
lui a exprimat șefului statului 
român vii mulțumiri pentru 
întrevederea ce le-a fost acor
dată. Oaspetele a relevat, tot
odată, caracterul rodnic al 
convorbirilor avute cu perso
nalități ale vieții politice din 
țara noastră, a împărtășit im
presii din vizita în România.

Cu prilejul întîlnirii; au fost' 
abordate probleme de interes 
comun ale promovării, în con
tinuare, pe multiple planuri, 
a relațiilor bilaterale. In acest 
cadru, s-a evidențiat faptul 
că, în ultimii șase ani — de 
cînd au fost stabilite relațiile 
diplomatice dintre cele două 
t|ri — legăturile de colabora
re dintre Republica Socialistă 
România și Republica Fede
rală Germania au cunoscut o

evoluție mereu ascendentă. Tn 
același timp, s-a menționat că 
există largi posibilități de in
tensificare și adîncire a aces
tor raporturi, îndeosebi în do
meniul economic și comercial. 
In legătură cu aceasta s-a 
exprimat hotărîrea comună de 
a întări și activiza conlucrarea 
reciprocă, în interesul ambelor 
țări și popoare, al cauzei păcii, 
destinderii și cooperării pe 
continentul nostru și în lume.

In cursul discuției, s-a evi
dențiat rolul activ pe care 
parlamentele din ceîe două 
țări sînt chemate să-l aibă în 
extinderea și diversificarea 
raporturilor româno—vest-ger- 
mane, în lărgirea cadrului co
laborării bilaterale.

Vizita dumneavoastră — a 
arătat președintele Nicolae 
Ceaușescu — are Ioc în condi
ții deosebit de bune, atît în 
ceea ce privește relațiile dintre 
țările noastre, cît și dezvolta
rea colaborării în Europa.

întrevederea a prilejuit și 
un schimb de vederi în pro
bleme actuale ale vieții in
ternaționale.

Intîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o ambianță de caldă cor
dialitate.

FILME
SIMBÂTĂ. 2 IUNIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Nici un moment de 
plictiseală ; Republica: A 
fost odată un polițist ; 
LONEA — Minerul : Ma
rea hoinăreală ; VULCAN : 
Lupul mărilor ; LUPENI — 
Cultural: Adio arme ; Mun
citoresc *. Hamlet; URI- 
CANI : Fete în soare.

5,00 Buletin de știri; 5,05 
Melodii în zori de zi; 5,20 
Draq mi-e cîntecul și jocul; 
5,50 Muzică ușoară; 6,00 — 
8,08 Radioprogramul dimine
ții ; 8,08 Matineu muzical ; 
8,30 La microfon, melodia 
preferată ; 9,00 Buletin de 
știri ; 9,30 Miorița ; 10,00 Bu- ‘ 
lotin de știri; 10,05 Muzică 
populară de pe Mureș ; 10,30 
Emisiune muzicală de la Mos. 
cova ; 11,00 Buletin de știri ;

ULTIMELE ȘTIRI

Y\
z

P

Reuniunea multilaterală pregătitoare de 
in vederea conferinței pentru securitate 

in Europa
HELSINKI 1 (Agerpres). — 

Corespondentă de la Dumitru 
Ținu : In ședința plenară de 
vineri, participanții la reuniu
nea multilaterală pregătitoare 
de la Helsinki in vederea con
ferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa au discu
tat despre programul de activi
tate în perioada următoare. In 
cursul dezbaterilor, a fost sub
liniată necesitatea intensifică
rii efotturilon în vederea în
cheierii cît mai curînd, săptă- 
mîna ce urmează, a pregătiri
lor, astfel îneît viitoarea con
ferință să poată fi convocată 
Ia o dată cît mai apropiată.

Reprezentantul tarii noastre, 
ambasadorul Valentin Lipatti, 
a intervenit pentru grăbirea 
finalizării lucrărilor, sprijinind 
ideea de folosire optimă a zi
lelor de lucru oare au mai ră
mas, inclusiv a zilelor de sîm- 
bătă și duminică, pentru pune
rea la punct, a textelor comu
ne privind directivele comisi
ilor și celelșlte documente, ast
fel ca viitoarea conferință să 
poată să-și deschidă lucrările 
la data praconizată.

In diferite grupuri de lucru, 
au continuat eforturile pentru 
punerea de acord a pozițiilor 
in problemele care 'au mai ră-

la Bochum
i

și cooperare

în suspensie. S-a căzutmas
de acord ca .viitoarea conferin
ța să poată lua cunoștință, în 
condiții căițe urmează să fie 
determinate pe bază de con
sens, de punctele de vedere 
ale unor state neparticipante 
in. legătură cu diferitele pro
bleme înscrise în agendă.

De asemenea, grupul a dez
bătut și problema invitatilor 
la lucrările conferinței. Repre
zentantul României în 
grup s-a pronunțat 
participarea, in calitate de in
vitat de onoare, a secretaru
lui general al O.N.U.. -precum 
și a șefilor unor organisme din 
sistemul Națiunilor Unite.

acest 
pentru

MANIFESTĂRI CONSACRATE ROMÂNIEI
BONN 1 - Corespondentul 

Agerpres, N. S. Stănescu, 
transmite : in ziua de 1 iunie, 
au continuat la Bochum, ma
nifestările consacrate Români
ei, organizate de primăria 
orașului. In cadrul acestor ma
nifestări, ansamblul folcloric 
„Nuntașii Bihorului" a prezen. 
tat, in Piața primăriei, Piața 
Husemann, Piața Veche, in 
frumosul Ruhr-Park, precum și 
la „Shopping-center", o serie 
de spectacole urmărite și a- 
plaudate de un numeros pu

blic. A avut loc, de asemenea, 
decernarea, ca premiu al con
cursului „Cine știe ciștigă", 
desfășurat pe teme legate de 
cunoașterea țării noastre, a 
primei călătorii turistice pe 
traseul Dusseldorf - București 
- Dusseldorf.

In dimineața aceleiași zile, 
s-au deschis mai multe expo
ziții cu vinzare de produse 
românești, care s-au bucurat 
de unanime aprecieri din 
partea numeroșilor vizitatori și 
cumpărători.

șahinșahului 
Iranului 

în Iugoslavia

încheierea convorbirilor dintre președinții 
Nixon și Pompidou

0 Universitatea Centrală a 
Venezuelel, din Caracas, a or
ganizat o sesiune de conferin
țe și comunicări cu tema „In
vestigația istorică și probleme 
de istorie contemporană în 
țările socialiste", la care par
ticipă, ca invitați, profesori și 
cercetători din România, 
U.R.S.S., Ungaria și Polonia.

0 La sediul misiunii perma
nente a U.R.S.S. din Geneva, a 
avut Ioc cea de-a 21-a întîlni- 
re intre delegațiile sovietică șl 
americană, din cadrul actualei 
runde de negocieri pentru li
mitarea armamentelor strate
gice.

0 După o scurtă perioadă 
de acalmie în „războiul codu
lui" dintre Anglia și Islanda, 
un nou incident naval s-a pro
dus în interiorul zonei natio- 
haie • d-o pescuit islandeze 
relatează aqentia U.P.T. Un re
morcher^ și două traulere en
gleze, protejate de o .fregată 
a forțelor militare navale, au 
izbit de trei ori canoniera is
landeză „Arvakur", provocin- 
du-i o ușoară avarie.

to"

0 După cum a declarat un 
reprezentant al Comandamen
tului forțelor armate ale S.U.A. 
din zona Oceanului Pacific, a- 
vioane 
parate 
52", au 
lei de 
regiuni

Alte
cane, dintre care unele în ime
diata vecinătate a Pnom Pen- 
hului, au avut Ioc in cursul zi
lei de vineri.

americane, inclusiv a- 
strategice de tip ,.B- 
continuat, în cursul zi- 
joi, bombardarea unor 
ale Cambodgiei. 
bombardamente ameri-

Chile

Abolirea monarhiei in Grecia
ATENA 1 (Agerpres). — 

In urma unei reuniuni extra
ordinare a cabinetului grec, 
primul ministru-regent, Gheor- 
ghios Papadopoulos, a anun
țat, joi, într-un discurs rostit 
la posturile naționale de ra
dio, abolirea monarhiei în 
Grecia și proclamarea re
publicii, informează agen
ția ateniană de știri — 
„Ana". Funcția de președinte 
al republicii a fost încredin-

țață, cu titlu provizoriu, pre
mierului Papadopoulos.

Intr-un interval de o lună, 
guvernul grec va prezenta un 
proiect de constituție, asupra 
căruia alegătorii urmează să 
se pronunțe într-o perioadă 
de două luni. După referen
dum, alegătorii vor trebui să 
aleagă un nou parlament' al 
țării, în cadrul alegerilor ge
nerale care vor fi organizate 
pînă la sfîrșitul anului 1974.

REYKJAVIK 1 (Agerpres). 
— In capitala In.slandej s-au 
încheiat, vineri Ia amiază, 
convorbirile dintre președin
tele Franței, Georges Pompi
dou, și președintele S.U.A. Ri
chard Nixon. Cei doi sșefi de 
stat au participat, apoi, Ia o 
reuniune plenară a delegațiilor 
care i-au însoțit la Reykjavik.

Referîndu-se la convorbirile 
pe care Ie-a avut, timp de do
uă zile, cu Richard Nixon, 
Georges Pompidou a declarat 
reprezentanților presei că prin
cipala lor caracteristică a con- 
stituit-o „abordarea tuturor 
problemelor". „Pot să . afirm

că am constatat, cu acest pri
lej, că asupra tuturor marilor 
probleme actuale există nu
meroase puncte comune, dar 
și multe divergente. In gene
ral, însă, numărul chestiunilor 
asupra cărora sîntera de a- 
cord este mai mare decît al 
celor îri care punctele noastre 
de vedere nu coincid", a 
dăugat președintele Franței.

La rîndul său, purtătorul de 
cuvînt al Casei Albe, Ronald 
Ziegler, 
tele, că 
apreciat 
marcată

a-

a declarat, printre al- 
„cei do; președinți au 
întîlnirea lor ca fiind 
de un spirit favora-

BELGRAD 1 — Coresponden. 
tul Agerpres, Simion Morco- 
vescu, transmite: La Brionj au 
avut loc, vineri, convorbiri in
tre președintele R. S. F. Iugo
slavia, Iosip Broz Tito, și șa
hinșahul Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr. Cei 
doi oameni de stat au avut un 
schimb de păreri asupra u- 
nor probleme privind relațiile 
bilaterale, precum și situația 
internațională.

Concomitent, au avut loc, la 
nivel de miniștri, convorbiri 
referitoare la relațiile și cola
borarea . economică dintre Iu
goslavia și Iran.

După convorbiri, președinte
le Tito cu soția au oferit un 
dejun la care, pe lîngă perso
nalitățile care-1 însoțesc pe 
suveranul iranian în vizita în 
Iuqoslavia, au luat parte pre
ședintele Adunării Federale, 
Mialko .Todorovici, președinte
le Consiliului Ițxecutiv Fede
ral, Gemal Biedici, șLalte per
soane oficiale.

După cum anunță ' agenția 
Taniuq, sîmbătă la încheierea 
vizitei șahinșahului Iranului 
in Iugoslavia, urmează să fie 
dat publicității un comunicat 
comun.

Misiunea „Skylab

Echipajul a avut 
prima zi de odihnă

HOUSTON 1 (Agerpres). — 
In timp ce specialiștii NASA 
își concentrează eforturile 
pentru soluționarea crizei 
de energie de la bordul labo
ratorului orbital „Skylab", 
cei trei astronaut) americani 
— Charles Conrad, Joseph 
Kerwin și Paul Weitz — au a- 
vut vineri prima lor zi de o- 
dihnă. Ei și-au petrecut timpul, 
ocupîndu-se de „gospodărie", 
pregătindu-și masa, admirînd 
„peisajele cosmice" și conver- 
sînd cu Centrul de control de 
Ia Houston.

In ce privește posibilitățile 
de soluționare a crizei de e- 
nergie de la bordul laborato
rului, la Houston se studiază 
eventualitatea ieșirii în spa
țiu a unuia sau a doi dintre 
astronauți, pentru a încerca ” 
deblocarea panoului principal 
solar. In prezent, din totalul 
de 8 000 Wați de care ar tre
bui să dispună în mod nor
mal, astronauții au la dispo

hmita 
men- 

activi-

ziție numai 4 200 Wați, 
de securitate pentru a 
ține un minimum de 
tate. La indicațiile NASA, s-a 
recurs la un program sever 
de economie de curent, renun- 
țîndu-se Ia majoritatea stir- 
sbloh de Tuj-niriă, la' încălzi'hea 
apei pentru baie și abando- 
nîndu-se temporar unele 
periențe.

Sport - Sport - Sport - Sport

Prilejul marii revanșe

Grupuri apartinînd organizațiilor de extremă 
dreapta se dedau la acțiuni teroriste

SANTIAGO DE CHILE 1 
(Agerpres). — Un grup apar- 
ținînd organizațiilor politice 
de extremă dreaptă au atacat, 
joi, sediul central al Partidu
lui Comunist din Chile — a- 
nunță agenția Prensa Latina. 
Concomitent, alte două gru
puri au tras focuri de armă 
asupra clădirilor care adăpos
tesc postul național de tele
viziune și stația de radio 
„Corporacion" a partidelor de

stînga.
Această acțiune teroristă — 

precizează agenția cubaneză 
— a survenit la cîteva ore. 
după publicarea unui comuni
cat al Secretariatului general 
al Ministerului de Interne în 
legătură cu hotărîrea guvernu
lui de a închide, pe o perioa
dă de șase zile, stația „Radio 
agricultura", tutelată de opo
ziția conservatoare, pentru 
„difuzare de știri tendențioa
se și alarmiste".

Mîine, stadionul „Jiul" va 
cunoaște din nou... rumoa
rea, tumultul marilor în
fruntări fotbalistice. Din 
nou stadionul petroșănean 
va fi gazda unui meci de 
larg interes. Chiar dacă, mo
mentan, oaspeții Jiului — 
Rapid București — 
sează o perioadă de 
să", să nu uităm că 
Iui Răducanu, in 
ani, nu a pierdut dc
fața Jiului. Rapidiștii 
întregit cu regularitate „zes
trea" de puncte 
ment, indiferent 
înfruntat cu cei < 
la București sau 
Se vorbea chiar. I 
ment dat de un...
Rapid", care-ar determina-o 
pe divizionara noastră să 
abordeze partidele cu Rapid 
de pe pozițiile... restrînge-

rii oricăror intenții veleita
re. Nimic mai neadevărat ! 
Știm cu toții, ne amintim 
adică cu exactitate ultime
le partide ale celor două

Reintorși de pe înaltele 
platouri ale Asiei Centrale, 
din turneul în U.R.S.S., ju
cătorii Jiului și-au reluat 
antrenamentele în comun

traver- 
„eclip- 
echipa 
ultimii 
loc în 

și-au

în clasa- 
dacă s-au 
de la Jiul 
Petroșani. 

Ia un mo- 
. „complex

Avancronică fotbalistică
combatante de miine, știm 
în’ ce condiții au cîștigat 
rapidiștii, incepind cu acel 
meci în care Ion Bălănescu 
trimitea în teren contra Ra
pidului o „garnitură?... de
zaxată și pînă Ia partida din 
tur (în care doar Szabados 
s-a „văzut" în teren) de la 
București...

(lotului adaugîndu-i-se
Rozsnai și Mulțescu) și pri
vesc cu mult optimism par
tida de miine. Prilejul ma
rii revanșe a sosit! Meciul 
nu va fi ușor, știu acest lu
cru toți jucătorii Jiului, vic
toria însă poate rămine Ia 
Petroșani. Abordind meciul 
cu ferma convingere în vic-

torie, dăruindu-se total lup
tei pentru triumful culori
lor clubului, fotbaliștii^ de 
la Jiul pot să aducă inimo
șilor săi suporteri o... dumi
nică a satisfacțiilor. O aș
teptăm cu încredere. Sperăm 
intr-o partidă în limitele de
plinei sportivități, nădăjdu
im că vom asista la un 
meci plăcut, din care învin
gător să iasă FOTBALUL.

După toate probabilități
le, Jiul va alinia, duminică, 
următorul „11“: Ion Ga
briel — Ștocker, Tonca, 
Georgescu, Dodu (Onuțan) 
— Cotormani, Libardi — 
Stan (Urmeș), 
Rozsnai, Naidin

Miine, deci, 
HAI JIUL!

Mulțescu, 
(Szabados)... 

cu toții:

LOTO
La tragerea Loto din 1 iu

nie 1973, au ieșit cîștiqătoa- 
re următoarele numere :

nPlOATĂBIA Ol m»
V. T.

♦

TEL EX

11,15 Turism; 11,35 Cîntece- 
le anului 1848; 12,00 Discul 
zilei ; 12,30 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal; 
13,30 Radiorecording; 15,00
Buletin de știri ; 16,00 Radio
jurnal ; 17,00 Știință, tehnică, 
fantezie; 17,25 Prelucrări co
rale ; 17,40 Interpret vestiți 
ai cîntecului gorjenesc ; 18,00 
Orele serii ; 20,00 Zece me
lodii preferate; 20,45 Con
semnări ; 20,50 La hanul me
lodiilor ; 21,25' Moment poe
tic ; 21,30 Revista șlagărelor; 
22,00 Radiojurnal ; 22,30 Mu
zică de dans ; 24,00 Buletin 
de știri ; 0,03—6,00 Estrada 
nocturnă.

ftTl
9,00 Curs de limbă germa? 

nă. Lecția a 56-a ;
9,30 A fost odată ca nicio

dată...... Secretul pan-
tofiorului de aur" (II);

10,00 Telex ;
10,05 Publicitate ;
10,10 Ansambluri folclorice. 

Ansamblul „Poienița" 
al Palatului Culturii 
din Brașov ;

10,40 De vorbă cu qospodi- 
nele ;

11,00 Selectiuni din I emisiu
nea „Seară pentru ti
neret" ;

11,30 Roman foileton. Feme
ia în alb — reluarea 
episodului II ;

In jurul orei 12,30. Trans
misiune directă de la 
Aeroportul Otopeni, 
de la ceremonia so
sirii Maiestății Sale 
Imperiale Șahinșahul 
Aryamehr și. a Ma
iestății Sale Imperia

le Farah Pahlavi Șah- 
banu a Iranului, ca
re, la invitația Pre
ședintelui Consiliului 
de Stat Nicolae 
Ceaușescu și a tova
rășei Elena Ceaușescu, 
efectuează o vizită o-

ficială în România ; 
16,00 Telex ;
16,05 In actualitate — școa

la ;
16,20 Muzică populară cu 

Maria Peter ;
16.30 Emisiune în limba ger

mană ;
18.15 Ritm, tinerețe, -dans. 

Teletop '73. Transmi
siune directă de la 
Tg. Mureș ;

20,00 1 âoi de seri ;
19,00 Emisiune cu prilejul zi

lei naționale a Italiei;
19.30 Telejurnal. Cincinalul

• înainte de termen, 
1973.— an hotărîtor ;

20,10 52 de inițiative în 52 
de săplămîni ;

20,25 Teleenciclopedia :
21,05 Film serial Mannix ;
21,55 Invitații studioului 3. 

Telerecital muzical - 
umoristic ;

23,05. Telejurnal;
23.15 Seară de romanțe cu 

Angela Moldovan și 
Gliceria Gaciu.

Extragerea I :
60, 18, 74, 26, 89,2,52,38,51.

Fond de premii : 443 387
lei.

Extragerea a 11-a :
50, 47, -54, 80, 15,27,5,59,73,

Fond de premii: 544 621 
lei.

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei de 
ieri:

Maximele : Petroșani 4- 22 
grade ; Paring-j- 14 grade.

Minimele : Petroșani + 6 
grade ; Paring 4- 6 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : -Vreme în ge
neral frumoasă, cu Ter mai 
mult senin noaptea. Cu totul 
izolat se vor semnala aver
se slabe de ploaie. Vint slab 
din sud.

Redacția și administrația liarului ; Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon : 1662.

angajează

• mineri pensionari

BELGRAD 1 (Agerpres). — 
întrunită Ia Belgrad, .cu prile
jul meciului Ajax Amsterdam
— Juventus Torino, Comisia 
de organizare a cupelor euro
pene de fotbal a stabilit ca 
tragerea la sorti a partidelor 
din primul tur — ediția 1973
— 1974 să aibă loc la 11'iu
lie la Zurich.

Comisia a recomandat să fie 
studiată propunerea disputării 
unui meci între echipele A- 
jax Amsterdam (câștigătoarea 
„C.C.E.") și A. C. Milan (cîști. 
gătoarea „Cupei Cupelor").

Condiții de angajare și salarizare conform 
H.C.M. 914/1968 și Legii Nr. 12/1971.

Informații la biroul personal — învățămînt 
salarizare al unității, secția Coroești.

Mica publicitate

TIRANA 1 (Agerpres). — La 
Elbasan s-a disputat partida 
de fotbal dintre echipa locală 
Labinoti și formația A.S.A. Tg. 
M.ureș, ultimul meci din ca
drul grupei B a „Cupei Balca
nice" intercluburi. Gazdele au 
obținut victoria cu scorul da 
2—0 (1—0). In urma acestui 
rezultat, toate cele trei echi
pe ale grupei — A.S.A. Tg, 
Mureș, Labinoti Elbasan șt 
Sutjespa Niksici — au totali
zat cite 4 puncte, pe primul loe 

clasată formația română, 
are cel mai bun golave-

VIND I.M.S. 461 str. Independentei, bloc 33 sc. 1 ap. . 
7 Petroșani.

PIERDUT certificat de înmatriculare a] autoturismu
lui 1 HD 2460. II declar nul.

'fiind
care 
raj.

In
A.S.A. Tg. Mureș va întîlnj în 
două jocuri (tur și retur) for. 
mafia Lokomotiv Sofia, cîști- 
gătoarea grupei A. In ultimul 
joc al acestei grupe, Lokomo
tiv Sofia fț terminat la egali, 
tate, 0—0, cu Besiktas Istanbul,

finala competiției, echipa
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