
B Wra MunfcfpWrrf O-»
.SALA DE LEC iURA

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VA t PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

i; t

I

1

/

li

ANUL XXX Nr. 7 364

EHE
f .
I uțluiyuwărI zZ/SpZ

r/x->

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II I
I
I
I
I
I

«6?

[i® Sri I $

-
sîmbata

7 IULIE 1973 4 PAGINI 30 BANI

Pe coordonatele întrecerii socialiste

Constructorii de mușini isi ufirmă vrednicie Ii

NICOLAE CEAUSESCU
Delegația Mișcării radicaillor de stînga 

din Franța
.. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, a primit vi
neri după-amiază, în stațiunea 
Neptun, delegata Mișcării ra
dicalilor de stingă din Franța, 
condusă de președintele Robert 
Fabre, care, la invitația C.C. a) 
P.C.R., efectuează o vizită în 
tara noastră. Din delegație mai 
fac parte Michel Crepeau, 
membru al Biroului Național si 
Francois Loncle, membru al 
Biroului Național, secretar na
tional al Mișcării radicalilor 
de stingă.

La întrevedere au participat 
tovarășii Miron Constantines- 
cu, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R., și

Ghizela Vass, membru al C.C. 
al P.C.R.

In numele delegației și al 
conducerii Mișcării radicalilor 
de stînga din Franța, președin
tele Robert Fabre a adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
conducerii Partidului Comunist 
Român un cordial mesaj de 
salut ș! a exprimat gratitudi
nea pentru Invitația de a e- 
fectua această vizită în Repu
blica Socialistă România, care, 
de altfel, este primul contact 
extern al formațiunii politice 
a radicalilor de stînga din Fran 
ța.

Cu prilejul Întrevederii, pre
ședintele Robert Fabre, mem
brii delegației au prezentat un 
exposeu asupra situației politi
ce din Franța și, în acest con-

text, activitatea desfășurată de 
Mișcarea radicalilor de stingă, 
obiectivele 
politice.

In cadrul 
avut loc cil acest prilej, au fost 
abordate probleme de interes 
comun privind principalele pre
ocupări ale Partidului Comunist 
Român și ale Mișcării radicali
lor de stînga din Franța, dez
voltarea pe viitor a relațiilor 
reciproce si s-a procedai la un 
schimb de păreri cu privire la 
unele probleme ale situației in
ternaționale actuale, îndeosebi 
aspecte ale securității șl coope
rării în Europa.

In timpul schimburilor de pă-

acestei formațiuni

convorbirilor ce au

(Continuare în aag. a 4-a)
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Premiere

De la I.U.M.P., cil destinația 
sectorul minier Llvezeni al 
E. M. Aninoasa este pregă
tit în prezent pentru a fi ri
dicat de către beneficiar un 
important grup 
printre care o 
diametrul de 600 
z.itive cu facheți 
stalația de tras
4 autocaloare pentru siste
mele de încălzire a băii de 
la noul complex adminis
trativ.

Gata de expediat sînt de 
asemenea 4 carabine nece
sare Ia lucrările de adincire 
a puțurilor de la minele Ani
noasa și Lonea, precum și un 
schip tericon pentru haldarea 
sterilului, destinat minei Ani
noasa.

directorul Agenției de presă 
și informații a S.U.A. — USIA

La I.U.M.P. prinde viață zi de zi indicația secretarului ge
neral al partidului de a crea aici, in Valea Jiului o puternică 
bază de construcții de utilaje și mașini miniere. Trecind la in- 
făptuirea acestei sarcini colectivele I.U.M.P. și F.S.H.V. au 
conceput, proiectat și realizat un sistem nou de susținere cu 
cadre pâșitoare, utilaj produs in premieră pe țară. Astăzi, 7 
iulie, la mina Dîlja se pune în funcțiune un abataj cu front 
lung echipat cu stilpi hidraulici S.V.J. și grinzi pășitoare pro
duse de F.S.H. Vulcan. Trecerea Ia Introducerea grinzilor pă
șitoare produse de I.U.M.P. și F.S.H.V. este o finalizare a reu
șitelor constatate în perioada de experimentare a acestui nou 
tip de susținere.

In prezent colectivul uzinei experimentează un transpor
tor T.R.-2 prevăzut cu elemente de plug de cărbune. Totoda
tă, la mina Paroșeni, se urmăresc probele de eficiență ale u- 
nui nou tip de sttlp hidraulic 
teral.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri du
pă-amiază, în stațiunea Neptun. 
pe James Keogh, directorul A- 
gentiei de presă și informații a 
S.U.A. — USIA.

La întrevedere a participat 
Vasile Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

A fost de fată Robert J. Mar
tens, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al S.U.A. la Bucu
rești.

Oaspetele a arătat că-i revi
ne plăcuta însărcinare de a în- 
mîna președintelui Nicolae 
Ceaușescu un mesaj din partea 
președintelui Statelor Unite a- 
le Americii, Richard Nixon, cu 
prilejul încheierii cu succes a 
programului .,Apollo" între
prins de S.U.A. pentru explora
rea suprafeței Lunii.

împreună cu mesajul, oaspe
tele a înmînat drapelul 
noastre, care a fost depus 
suprafața Lunii și readus 
Pămînt o dată cu celelalte fa-

tării 
pe 
pe

nioane ale statelor membre ale 
Națiunilor Unite, precum și un- 
fragment de rocă selenară, ex
trasă în timpul ultimei misiuni 
din cadrul programului „Apol
lo", oferite de președintele Ri
chard Nixon poporului român, 
din partea poporului american.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit călduros 
pentru mesajul președintelui 
Richard Nixon — o expresie a 
bunelor relafi dintre Republi-

(Continuare in pag. a 4-a)
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In semestrul I al anului 
1973 colectivul de muncitori, 
ingineri și tehnicieni al 
I.U.M.P. a produs un volum 
de utilaje de serie și proto
tipuri in valoare de ] 
14.798.006 lei. Totodată 
produs un volum de 
de schimb, turnate și 
erate, în valoare de 
26.000.000 Iei.

Printre cele mai 
tante utilaje livrate 
ficiarilor se numără

două instalații de schip de 
cîte 8 tone fiecare 
Exploatarea minieră 
noasa și Exploatarea 
eră Lonea, mai multe
vii basculante, chible, 
duble și numeroase alte uti
laje, iar ca prototipuri: in
stalația de împins 
și troliul pentru 
rul de haldare 
pentru preparația

Leon PITIC, 
corespondent

vagonete 
funicula- 
construit 

Petrila.

Cultivarea responsabilității 
fată de muncă

deziderat major în activitatea

întrecerea pe tară intre comune pentru rea
lizarea sarcinilor economice edilitare și soci- 
il-culturale, organizată potrivit Rezoluției a- 
doptate cu prilejul Conferinței pe țară a se
cretarilor comitetelor comunale de partid și 
primarilor din comune, a avut un rol mobiliza
tor în obținerea de noi succese în toate dome
niile vieții economice și social-culturale din 
comune și sate. Sub conducerea ș: îndruma
rea organelor și organizațiilor de partid, con
siliile populare comunale, colectivele din uni
tățile de stat și cooperatiste, organizațiile de 
masă și obștești, cetățenii comunelor și sate
lor din întreaga tară, depunînd eforturi susți
nute, au reușit să traducă în viată angajamen- 

• tele luate ca răspuns la chemarea Consiliului 
popular al comunei Pechea, din județul Galati.

Rezultate bune au fost obținute în agricul
tură, sector ce deține o pondere însemnată în 
activitatea economică a comunelor și satelor, 
in dezvoltarea activităților de producție și 
prestări de servicii, fapt ce a contribuit la mai 
buna valorificare a resurselor locale de mate
rii prime și materiale. Ia folosirea mai comple
tă a forței de muncă, precum și tn domeniul 
invătămîntului, în activitatea culturală de 
rriasă, de ocrotire a sănătății populației, In 
îmbunătățirea gradului edilitar-gospodăresc al 
localităților rurale etc.

Analizind rezultatele obținute In anul 1972, 
In cadrul acestei acțiuni, Comisia centrală 
pentru îndrumarea' și coordonarea întrecerii în
tre comune a acordat premii și mențiuni comu
nelor fruntașe pe tară.

Prin Decret al Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, pentru rezultatele 
deosebite obținute în anul 1972 In îndeplinirea

pre-
Ma-

Bis-

și depășirea sarcinilor economice, edilitare și 
social-culturale, pentru obținerea de premii și 
mențiuni în întrecerea pe tară între comune, 
se conferă „Ordinul Muncii" clasa I. pentru 
premiul I, comunelor: Stejari — județul Gorj, 
Gîrbovi — județul Ilfov, Bodești — județul 
Neamț, Pechea — județul Galati, Stoicănești
— județul Olt, Priboieni — județul Argeș, 
Bucecea — județul Botoșani, Jiana — județul 
Mehedinți, Mircești — județul lași, Iernut — 
județul Mureș.

„Ordinul Muncii" clasa a Il-a, pentru 
mlui II, comunelor: Satulung — județul 
ramureș, Bîrca — județul Dolj, Otopeni 
Municipiul București, Lechinta, — județul
trița-Năsăud, Sascut — județul Bacău, Ighiu
— județul Alba, Berzovia — județul Caraș-Se- 
verin, Gheorghe Doja — județul Ialomița, Săl
ciile — județul Prahova, Tiream — județul Sa- 
tu Mare.

„Ordinul Muncii" clasa a Iii-a pentru pre
miul III, comunelor: Salcea — județul Sucea
va, Cîtcău — județul Cluj, Sărmășag — jude
țul Sălaj, Șirla — județul Arad, Băneasa — 
județul Constanta, Bălcești — județul Vîlcea, 
Drăqănești-Vlașca — județul Teleorman, Dobra
— județul Hunedoara, Bărăganul — județul 
Brăila, Moșnița Nouă — județul Timiș.

„Medalia Muncii", pentru mențiune, romii, 
nelor : Rărman — județul Brașov, Vînători —■ 
județul Vrancea, Corzu — județul Harghita, 
Girișu de Criș — județul Bihor, Tutova — ju
dețul Vaslui, Odobești — județul Dîmbovița, 
Miercurea Sibiului — județul Sibiu, Smeeni — 
județul Buzău, Valea Nucarilor — județul 
Tulcea, Ozun — județul Covasna.

Comunistul Adalbert Slr- 
bu din secția automatizări 
miniere a I.U.M. Petroșani. 
Un lăcătuș care se achită cu 
promptitudine de sarcinile 
ce-i revin executind numai 
lucrări de bună calitate.

Foto : Ion LIC1U
politico-educativă

’ i
rile ce se realizează nu apar
țin doar ci tor va privilegiați, 
ci societății întregi, poporului. 
Acesta este unul dintre cele 
mai de seamă mobiluri, dacă 
nu principalul, care îi face pe 
oamenii din societatea noastră 
să fie conștienți de datoria lor 
— o datorie de onoare — să 
muncească, și nu oricum, ci 
numai bine și foarte bine, deci 
cu dăruire pentru înmulțirea 
bunurilor societății, ale avu
ției naționale.

In societatea noastră, mun
ca este considerată o Îndatori
re fundamentală și pentru că 
ea dă omului demnitate, îl 
înalță, îi determină poziția în 
societate, în colectivul în mij
locul căruia lucrează. Cu cît 
cota parte de inteligență, de 
inițiativă și de spirit creator 
pe care muncitorul, inginerul, 
tehnicianul o dă societății so
cialiste. este mai mare, cu atît 
mai mare este stima de care 
se bucură în colectivul de 
muncă, meritele lor fiind răs
plătite și apreciate unanim.

Comitetul nostru de partid, 
pornind de la sarcinile mari,

Și

„Munca este o datorie fun
damentală, de onoare, a fie
cărui membru ai Partidului 
Comunist Român, a tineretului 
comunist. De aceea, ei trebuie 
să fie un exemplu de dăruire 
și pasiune în muncă, in acti
vitatea creatoare pentru fău
rirea valorilor materiale 
spirituale ale societății".

înscrierea muncii în Proiec
tul de norme ale vieții și mun
cii comuniștilor, ale eticii și 
echității socialiste printre 
datoririle fundamentale, 
membrilor de partid și ale 
turor oamenilor muncii 
deplin temei în orînduirea 
noastră în care prin desființa
rea proprietății private cei ce 
muncesc au dobîndit o calitate 
nouă, inexistentă în orînduiri- 
le bazate pe exploatare ; ei sînt 
nu numai producători ai bu
nurilor materiale, dar și pro
prietarii mijloacelor de pro
ducție.

Dubla calitate a oamenilor 
muncii de producători și pro
prietari ai mijloacelor de pro
ducție este o realitate concre
tă, constînd în faptul că bunu-

în- 
ale 
tu- 
are

complexe pe care actuala eta
pă de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
le pune în fața organelor și 
organizațiilor de partid, de 
sindicat și U.T.C. a întreprins 
numeroase acțiuni și a folosit 
o multitudine.de mijloace care 
au influențat pozitiv dezvolta
rea răspunderii și a dragostei 
față de muncă, manifestarea 
în permanență și în orice loc 
de muncă a spiritului de bun 
gospodar, a grijii față de avu
tul obștesc, cultivarea la mun
citorii, inginerii, tehnicienii ți 
funcționarii noștri a trăsături
lor morale comuniste. Adună
rile generale ale organizațiilor 
de partid, de sindicat și 
U.T.C. au constituit, în acest 
scop adevărate școli, de edu
care a colectivului minei.

Invățămîntul de partid și 
politic U.T.C., expunerile, in-

Pornind 
cuprinsă în 
de partid și 
conducător 
de producție trebuie să 
aibă o deplină competentă 
profesională și politică, 
conducerea E.M. Paro
șeni și clubul muncito
resc din Vulcan și-au 
propus să organizeze as
tăzi, la ora 18, „Ziua 
maiștrilor și tehnicieni
lor" cu tema „Maistrul, 
om politie". In cadrul a- 
cestei interesante acți
uni se vor discuta aspec
te, probleme de etică 
profesională, necesitatea 
repartizării judicioase a 
sarcinilor de plan pe om 
și mașină, îndrumarea și 
controlul formațiilor de 
muncă. Ziua maiștrilor și 
a tehnicienilor, concepută 
ca un binevenit schimb 
de experiență, se înche
ie cu un program artistic 
susținut 
clubului 
tractivă 
panti.

Simboluri
la poarta 

municipiului
Nu va ști niciodată călăto

rul,.. Se va opri din drum a- 
colo intre stincile care string 
Jiul in ciungi domolindu-1, 
va asculta vuietul bătăliei 
dintre apă și încremenirea 
milenară și va admira obe
liscul ce-l intimpină cu un 
mesager al oamenilor de pe 
aceste plaiuri cu urarea Bi
ne citi venit in Valea Jiului I" 
Si, chiar de nu va fi auzit 
despre Valea noastră, dru
mețul venit de peste tari și 
mări, de nu ne va cunoaște 
graiul, va alia acolo unde 
apa de cleștar a Polatiștei 
intilnește Jiul că panglica de 
aslalt dăltuita in stincă il 
duce in Țara cărbunelui, l-o 
va spune gura de galerie cu 
fundal de cărbune, i-o va 
spune chipul cald și dirz al 
minerului incrustat in bronz. 
Va afla că pe aceste melea
guri cu vechi tradiții munci
torești oameni pricepu/i fă
uresc mașini pentru ca mun
ca minerului să fie mai u- 
șdciră, mai rodnică — i-o va 
spune ciocanul și roata din
țata că dau strălucire auru-

D. CALIN

(Continuare in pag. a 3-a)

de la ideea 
documentele 

de stat că un 
al procesului

de formațiile 
șt o seară dis- 
pentru partici-

Andrei COLDA, 
secretarul 

comitetului de partid 
E. M. Lonea

(Continuare in pag. a 3-a)

De ce nu este igiena „la ea acasă"
în toate unitățile alimentare ?

...Ne-au impresionat, întot
deauna, intr-un mod plăcut — 
în vizitele noastre periodice 
prin unitățile întregii rețele 
comerciale a Văii Jiului — nu 
numai modul de aprovizionare 
și expunere a mărfurilor, pre
ocupare constantă a multor 
colective de lucrători din co
merț (în special în rețeaua 
produselor industriale), dar și 
grija pentru buna deservire a 
cetățenilor, pentru curățenia 
exterioară și interioară a u- 
nităților. Multe magazine — 
și nu recurgem Ia o enumera
re a acestora pentru că numă
rul lor nu e deloc mic — se 
prezintă bine din toate aces
te puncte de vedere. Demn de 
reliefat, în această direcție, 
este faptul că în ultimii doi 
ani. de exemplu, Direcția co
mercială județeană și-a în
dreptat cu precădere atenția 
— nu numai spre asigurarea 
cantitativă și sortimentală a 
mărfurilor mult solicitate de 
populație — înspre menține
rea igienei magazinelor ali
mentare și a unităților de ali
mentație publică, spre estetica 
de ansamblu a tuturor unități
lor de desfacere. Grijii mani
festate pentru asigurarea bu
nei aprovizionări a populației 
cu mărfuri de larg consum, 
in vederea realizării integrale 
a programului partidului de 
ridicare continuă a nivelului 
de trai al celor ce muncesc —

pregnant reliefată șl in ședin
ța Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. din 2 iulie a.c. 
— trebuie să i se răspundă 
faptic, mereu, prin diversifi
carea permanentă a sortimen
telor și îmbunătățirea substan
țială a condițiilor de servire 
din unitățile alimentare.

treprinse, statornic, de Inspec
toratul comercial sau de către 
organele Inspecției sanitare de 
stat, au fost — ți continuă să 
fie — întiinite aspecte mai 
puțin plăcute, ilustrări con
vingătoare ale lipsei de grijă 
manifestate de colectivele de 
lucrători, de conducerile între-

Atlt In intervenția noastră, 
la solicitarea cititorilor, prin 
mai multe unități ale rețelei 
comerciale a municipiului, 
cit și in ultimele controale în-

prinderilor comerciale, pentru 
asigurarea tuturor condițiilor 
corespunzătoare Igienico-sani- 
tare, a ordinii și curățeniei. 
Despre acestea, în cele ce ur
mează...

„Teoretic, cele doua
laboratoare sînt închise!"

produse de calitate — sînt de-a 
dreptul improprii. Situația a- 
ceast se perpetuează, nu e 
nici de ieri, nici de alaltăieri. 
Nu a existat din partea fac
torilor răspunzători — în con
junctura că se va construi, în 
viitorul apropiat un modern 
laborator de acest gen — pen
tru asigurarea cuantumului 
minifn de cerințe igienico-sa- 
nitare, care trebuie să stea în 
fața unor atari unități comer
ciale. ..Au fost emise chiar — 
ne spunea medicul Ovidiu 
Frățilă de la Inspecția sani
tară de stat — dispoziții de în
chidere a acestor unități. Nu 
s-au. închis pentru că... nu e- 
xistă altele. In acest, caz, cei 
ce mențin aceste laboratoare 
in stare de funcționare 
teoretic sînt închise, 
însă nu — își asumă 
răspundere. Tn ce ne 
ne degajăm de orice
sabilitate !“. Cît se poate de 
elocvent I O situație similară 
prezenta și laboratorul de co
fetărie din Vulcan. Pe perioa
da iernii Insă, acesta a fost re
novat, astăzi întreaga activita
te desfășurîndu-se în cu totul 
alte condiții.

care 
practic 

întreaga 
privește, 
respon-

se

de

Cultură

Laboratoarele de cofetărie 
și patiserie din Petroșani, des
pre aspectul dezagreabil 
ansamblu al cărora nu o dată 
am scris în ultimii ani, 
prezintă și acum în condiții 
completamente necorespunză
toare. Mediul ambiant tn care 
se lucrează, în încăperi supra-

aglomerate, care deja nici nu 
mai pot permite . menținerea 
ordinii, a igienei generale, 
condițiile tn care sînf nevoiți 
să-și desfășoare activitatea 
zilnică lucrătorii de aici — în 
genere pasionați de meserie, 
calificați, cu bune intenții deci 
de a oferi consumatorilor

V. TEODORESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

pagina a 4-a:

O mare victorie pe calea edificării unei păci trainice

Cum se concretizează în conștiința publicului 
funcția educativă a muncii culturale ?
Sfirșit de stagiune la Teatrul „Valea Jiului" — 
Etapă fertilă în promovarea dramaturgiei națio
nale și a valorii spectaculare, 
însemnare Cor și pasiune.
Recenzie Convorbiri cu MARIN PREDA, de Flo
rin Mugur.
Rubrica „Poșta literară".

CONFERINȚA GENERAL - EUROPEANĂ 
PENTRU SECURITATE Șl COOPERARE

Au luat sfirșit dezbaterile generale.
Lucrările celei de-a doua faze a Conferinței vor avea loc 
la 18 septembrie a. c. la Geneva.
Două documente prezentate Conferinței de către România. 
Din expunerile miniștrilor de externe ai țărilor parti
cipante.

multitudine.de
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xistența muzicii corale 
in Valea Jiului rămî- 
ne in continuare pro

blematică, deși i-am discutai 
de mai multe ori posibilități
le. O activitate care vădește 
mai multă continuitate, deși 

. în cea mai mare parte rezer
vată repetițiilor interminabi
le, o au corurile din Petrila 
și Lupeni. Dar iată că în acest 
relief arid a apărut o nouă

rin Comișel și „Partidului" de 
Mircea Neagu.

După fel de fel de motivări, 
unele mai căutate decît alte
le, iată că un cor al cadrelor 
didactice din Petroșani e po
sibil. Dacă am fi întrebați și 
de ce. am răspunde fără ezi
tare: pentru că a fost pregătit 
de un pasionat al acestor for
mații — Vladimir Ureche, cel 
care conduce de ani întregi

Cum se concretizează în
conștiința publicului funcția

educativă a muncii culturale ?
In activitatea economică 

s-a încheiat un semestru 
care a prilejuit o analiză a 
muncii desfășurată și a re
zultatelor obținute. Activita
tea culturală trebuie să se su
pună acelorași rigori, care au o 
formă specifică dar un scop 
bine determinat — contribu
ția educativă (nu în sens di
dactic), trasforrriairea con
științei omului. Pentru Casa 
de cultură din Petroșani sar
cinile cultural-educative
sînt mai diferențiate decît 
în alte locuri din municipiu 
— concepția și eforturile tre
buie să aibă în vedere o pa
letă .profesională mai largă, 
fiecare ocupație avîndu-și 
interese . și preocupări spiri
tuale sensibil deosebite, da
că nu total diferite. In pro
gramul său imediat sau de 
perspectivă, Casa de cultu
ră e necesar să țină seama 
de trei aspecte pe care le au 
preferințele oamenilor : cul
tural-educative. artistice, 
divertisment. O muncă rod
nică se poate spune că este 
doar atunci cînd aceste 
componente mari sînt armo
nizate și urmărite sistema
tic, îmbogățite prin formule 
concrete și noi de desfășura
re. deoarece activitatea cul
turală trebuie să aibă obliga
toriu în vedere grupurile u- 
mane (vîrstă, profesiune etc.), 
fiecare reclamînd altceva.

In domeniul cultural-edu- 
eativ. Casa de cultură s-a 
adresat, aproape în întregi
me. în timpul primului se
mestru, tineretului. „Cate
goriile eticii", „Despre cos
mopolitism", „Etica muncii, 
factor educativ hotăritor", 
„Atitudinea față de muncă", 
„Etica lucrătorului din 
merț", „Principii 
tale ale moralei 
sînt doar o parte 
meselor rotunde, 
nelor, dezbaterilor organizate 
împreună cu comitetul mu
nicipal al U.T.C. Organiza
rea lor s-a sprijinit pe o in
tenție pozitivă — aceea că 
influența educativă în rîndul 
tinerilor trebuie să fie per
manentă. ’ Numai că această 
influență, pentru a fi și inte
resantă și urmărită, să nu se 
axeze pe teme general — va
labile. anul trecut ca și a- 
cum, aici și în altă parte a 
țării. Noi trăim și muncim 
într-o regiune cu bogate tra
diții revoluționare ale

neriior, cu un specific dis
tinct, iar activitatea cultu
ral-educativă de la Casa de 
cultură trebuie să i se adap
teze.

Reprezentativ pentru ge
neralitatea temelor alese es
te „Rădăcinile gnoseologice 
ale religiei", expunerea sus
ținută la căminul muncito
resc al minei Livezeni. Se 
știe oare că primul element 
al muncii de educație ateist- 
științifică este înțelegerea, că 
trebuie să te exprimi cît 
mai limpede ? Parcă igno- 
rînd că se vorbește tot mai 
insistent de educația adultu-

Casa
din

de cultură
Petroșani

după un semes
tru de activitate

co- 
fundamen- 

comuniste" 
din temele 
simpozioa-

lui, că a învăța este un pro
ces neîntrerupt în viață, Ca
sa de cultură din Petroșani 
și-a programat puțin, chiar 
prea puțin, în această pri
vință. Doar „Arta și viața" 
este un ciclu tematic cu frec
vență săptămînală (condus 
de Iosif Tellmann) care și-a 
format un grup statornic de 
participanți. Se mai adaugă 
săptămînala consultație ju
ridică.

In domeniul divertismen
tului situația e alta. Biliar
dul e solicitat permanent, 
șahul la fel, iar joi, sîmbătă 
și duminică (cu destulă re
gularitate, dar necesară nu 
numai aici) au loc așa nu
mitele „seri cultural-dis- 
tractive pentru tineret". Ni
meni nu se poate plînge că 

. nu este participare.
Succese reale a obțițiut 

Casa de cultură doar în ac- 
. tivitatea artistică. Oricît de 
lacunar ar fi fost festivalul • 
— concurs de muzică ușoară 
„Cîntecul adîncului", rămî- 
ne o realizare culturală me
ritorie în municipiu. Se mai 
pot adăuga: participarea
frumoasă la concursul

nicipal ..Dialog pe 
scenă" ; formația de 
și brigada artistică de agita
ție ; orchestra de muzică de 
cameră (cu o prezență in
constantă, capricioasă în via
ța muzicală), 
cului de 
cineclubului.

Din punct 
tic au avut 
frumoase, ample, urmărite de 
public eu interes. Ceva ase
mănător, o acțiune mai am
plă. mai complexă în munca 
cultural-educativă și poli- 
tic-ideologică a existat ? 
trebarea am adreșat-p 
Vasile Molodeț, director 
Casei de cultură, și am 
mit un răspuns negativ. Pen
tru mai multă 
amintim că în 
mestru poporul 
sărbătorit patru 
mente: 80 de ani 
rea primului partid politic 
al clasei muncitoare ; 125
de ani de la revoluția Jbur- 
ghezo-democratică 
le Române; 
veac de la 
principalelor 
producție industrială ; 
de ani de la nașterea uma
nistului Dimitrie Cantemir. 
Cum le-a avut Casa de cul
tură în vedere ? Prin cîteva 
acțiuni mărunte și fără 
ecou, organizate la bibliote
că : „Un portret pe lună — 
Nicolae Bălcescu" (11 mai); 
„1848 în literatură" — seară 
literară (18 mai); „File din 
istoria patriei" (24 mai); 
„Dimitrie Cantemir" (29 mai). 
Atît. In programul de ac
tivități al Casei de cultură 
din Petroșani nu sînt reflec
tate decît foarte palid eve
nimentele istorice, politice, 
literar-artistice pentru că nu 
există o gîndire de perspecti
vă.

Deplasarea sporadică Ia 
căminele muncitorești (cu bri
găzile științifică și artis
tică, cu probleme de biblio
tecă) completează imaginea 
activității Casei de cultură 
dip Petroșani într-o perioa
dă , de un semestru. Este o 
muncă inegală, deci și cu 
rezultate complet diferite. 
Totul provine dintr-un inte
res unilateral — doar acti
vitatea artistică. Adevăratul 
conținut al instituției îl 
constituie, insă munca cul
tural-educativă și politic-ideo- 
Iogică, adică exact punc
tele cele mai vulnerabile 
acum. O concepție limpede 
și forme organizatorice a- 
tractive (se poate lua exem
plu de la experimentul mu
zical) ar promova armonia 
sarcinilor culturale. Cine vine 
la Casa de cultură ? Iată o 
temă de studiu socio-cul- 
tural care nu ridică dificul
tăți prea mari și ar furni
za sugestii pentru o activi
tate de calitate totală în 
viitor.

însemnare
Cor și pasiune

aceeași 
teatru

activitatea cer- 
metaloplastie. a

de vedere artis- 
loc manifestări

convingere 
primul se- 

nostru a 
mari eveni- 
de la crea-

din Țări- 
un sfert de 
naționalizarea 
mijloace de 
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formație — corul cadrelor di
dactice din Petroșani, consti
tuit în mod expres pentru a 
ii o surpriză de „Ziua Învăță
torului". Și a fost.

fost un recital urmărit 
mult interes, în primul 
pentru acuratețea muzi- 
și armonia sa, calități 

surprinzătoare la acest cor 
înființat de vreo două luni, 
surprinzătoare dacă nu ne-am 
corecta cu promptitudine: 
componența lui sînt cadre di
dactice, cea mai mare parte 
avînd, acum sau altădată, le
gături cu muzica. Repertoriul 
a fost selectat cu grijă, omo
gen și divers ca stil. „Imnul 
învățătorilor", compoziție a 
prof. Ion Munteanu din Deva, 
este un elogiu muzical adus 
acestei nobile profesiuni, in
terpretat cu înțelegere și sen
sibilitate. Au urmat „Pe-al 
nostru steag" de Ciprian Po- 
rumbescu, prelucrarea „Co
drule, frunză galbină" de Fio-

încă două formații corale — 
la clubul și la Școala genera
lă nr. 5 din Petrila. Există în 
Petroșani o școală de muzică 
și o școală populară de artă, 
dar n-au reușit (oare au în
cercat?) să fie inițiatorii unei 
formații corale.

Dar, ascultîndu-i interpre
tarea, ne-a fulgerat un gînd, 
alungat cu insistentă, refulat 
ca pe un vis rău: și acesta 
are un caracter... festivist, o 
să aibă, oare, soarta pecetlui
tă? Să nu-1 mai auzim decît Ia 
anu', în 30 iunie ?

Intr-un alt context glo
sam asupra iaptuluj că parii- 
cipînd la una, două, cinci re
petiții, oamenii se pasionea
ză, le place. Odată întrerupte 
repetițiile (acum există cel 
puțin o circumstanță — va
canta) se pierde și elanul. Să 
ținem la acest cor care ne-a 
îneîntat prin calitatea lui, 
obținută într-un timp record, 
eventual să-l transformăm 
într-un cor mare și să-t 
urăm viață lungă.

Etapă fertilă în promovarea dramaturgiei
naționale și a valorii spectaculare

Peste cîteva zile cortina 
leatrului de stat „Valea Jiului" 
din Petroșani se închide la 
sfîrșitul unei stagiuni care, din 
punct de vedere valoric se de
tașează de celelalte, lăsînd des
chisă calea succesului artistic. 
Un colectiv destul de restrinsa 
muncit cu dăruire și în condi
ții nu tocmai favorabile crea
ției - clădirea teatrului este 
supusă unor reparații care du
rează de un an și jumătate.

Au fost reprezentate piese di
ferite ca gen, dramaturgia ro
mânească fiind promovată cu 
discernămînt și insistent. Sta
giunea s-a deschis cu poemul 
istoric-dramatic „Omul pă
mîntului1', piesă cu ample sem
nificații 
Vasile Zgrenghea, 
dintr-un moment cînd moldove
nii luptau pentru libertate. 
Realizat de regizorul Ion Ol- 
teanu (scenografia arh. Theo
dora Dinulescu, costume Ma
ria Bortnovski), a fost, cum se 
spune, un „spectacol de re
gizor", cu o concepție drama
tică interioară, reținută, cu o 
remarcabilă valoare estetică, 
deși piesa, prin conținutul ei, 
are rezistențe de interpretare. 
A urmat „Bună noapte neche
mată" de Al. Popescu, monta
tă de Ion Simionescu (sceno
grafia Aurel Florea), spectacol 
care a potențat mesajul edu
cativ, 
„Inimă 
matizare de Eduard Covali) 
în regia Iui Marcel Șoma (sce
nografia Virgil Popa). Dar pie
sele de rezistență ale stagiunii 
au apărut abia în a doua par
te - „Casa care a fugit prin 
ușă'' de Petru Vintilă, în regia 
Iui G. Teașcă (scenografia Vir-

V _______

gil Popa), spectacol care se 
apropie de 100 reprezentații, 
cu o interpretare foarte bună, 
sesizînd ambiguitatea acestei 
subtile opere dramatice. „Jocul 
de-a vacanța1' de Mihail Se
bastian, in regia lui Ion Simio- 
nescu (scenografia Aurel Flo- 
rea), piesă din fondul de aur 
al dramaturgiei românești e

loc 
In- 

ma
se

Astfel de întîlniri au avut 
la I.U.M. Petroșani, C.F.R., 
stitutul de mine, în școli, 
nifestâri în timpul cărora 
realizează un dialog nemijlocit
intre artist și public, bogat în 
înțelesuri și sugestii. Am mai 
reținut sondajul de opinie în
treprins în luna martie pentru 
a cunoaște dorințele publicului

Sfîrșit de stagiune 
la Teatrul „Valea Jiului"

contemporane a lui 
inspirată

ideologic al piesei, și 
rece" de W. Hauff (dra-

spectacol nevalorificat (din 
cauza indispensabilității prota
gonistei) deși cel mai bun din 
stagiune. Ultimul spectqcol la 
care se lucrează este o come
die din renașterea engleză, 
atribuită de istoriografi 
William Stevenson, „Acul 
metrei Gurton".

Teatrul din Petroșani a 
prezent Ia toate manifestările 
culturale și politic-istorice care 
s-au desfășurat în acest timp. 
Au fost susținute montaje is
torice : dedicat lui Avram 
lancu, la Țebea ; „Vorbește 
istoria pămîntului11, la Costești, 
și spectacolul de la Deva pri
lejuit de sărbătorirea a 125 de 
ani de la revoluția de la 1848 
din Țările Române ; omagiul 
spectacular „Zbura-vor anii 
gînduri spre tine" dedicat Re
publicii, la 30 Decembrie.

In acest an a fost continua
tă Ideea organizării unor în
tîlniri ale actorilor cu oamenii 
muncii pentru a se realiza un 
contact nemijlocit cu viața co
lectivelor întreprinderi.

lui
cu-

fost

— practică nouă în Petroșani, 
sprijinită de concepția că tea
trul trăiește prin spectator, este 
al oamenilor din Valea Jiului, 
deci trebuie să le răspundă ce
rințelor. Activitatea acestei 
stagiuni se completează cu în
drumarea și sprijinul acordat 
formațiilor de artiști amatori 
sau elevilor: regizorul Marcel 
Șoma (la Școala generală nr. 
1 Lupeni, în comunele Totești 
șî Pui, la diverse instruiri cu 
artiști amatori), actorii Emil 
Schmidt (Liceul Petrila, școlile 
generale nr. 1 și 4 Pertoșani), 
Florin Teacă — Plaur, Mircea 
Zabalon, Al. Codreanu, regizo
rul Ion Simionescu.

— Dacă cluburile șî casele 
de cultură din municipiu ne-ar 
solicita sprijinul — ne spunea 
prof. Ironim Munteanu, direc
torul teatrului, le-am acorda 
asistență artistică în limitele 
puținului timp disponibil. Dar 
solicitări n-au fost.

- Cum aprecîațî stagiunea 
1972-1973, care se termină la 
14 iulie ?

- Consider că e o etapă în 
activitatea teatrului, o stagiu
ne de tranziție, de acumulare 
a experienței. Au fost și împli
niri — valoarea spectacolelor - 
dar ți inevitabile incertitudini 
în contextul existenței unui grup 
artistic restrins, solicitat mult, 
uneori prea mult.

— Se pare că între cele două 
stagiuni, peste cîtva timp, con
tinuă activitatea spectacula
ră...

- Da, din 10 pînă în 14 iu
lie organizăm un turneu pe Va
lea Oltului cu „Casa care a 
fugit prin ușă". „Jocul de-a 
vacanța'' șî „Acul cumetrei 
Gurton*', din 26 august vor fi 
în turnee pe litoral. Perioada 
dintre stagiuni nu va fi goală, 
o vom continua cu spectacole 
în aer liber. Noua stagiune, a 
25-a, ne va găsi în activitate.

— Ce proiecte se fac pentru 
jubileul teatrului din Petroșani?

— Va fi un eveniment cultu
ral desfășurat de-a lungul u- 
neî săptămînî, cu invitații (ac
tori șî teatre), manifestări di
verse (expoziții de scenografie 
șî ale preocupărilor actorilor în 
timpul liber) etc. Pînă atunci. 
28 octombrie, sperăm să avem 
gata trei premiere.

Pentru Teatrul din Petroșani 
stagiunea 1972-1973 însemnea
ză o perioadă de fructuoase 
căutări artistice și creații care 
vor fi puncte de referință în 
aprecierea altora. Modul cum 
s-a desfășurat ne întărește con
vingerea că stagiunea jubilia
ră, a 25-a a acestui teatru al 
minerilor, va reprezenta o rein
tegrare fermă în circuitul va
loric al teatrului din țară.

Ce a devenit acest copil cu 
voce de aur, imprimată la 
o vîrstă fragedă pe numeroa
se discuri și care și astăzi, con
tinuă să emoționeze pe toți 
cei care i-au ascultat sau îi 
ascultă cîntecele „O sole mio!“ 
sau „Jamaica" ?

Este puțin probabil că ul
timele discuri ale lui Rober
tino, care în prezent are 25 
de ani. sînt cunoscute. De alt
fel este și greu să distingi în 
prezent vocea cîntărețului de 
acum 10-12 ani de cea a al
tor tineri care apar și dispar 
la bursa cîntecului festivalu-

Vă mai 
aduceți 

aminte de...
Robertino 
Loretti ?

rilor sau show-urilor italiene.
Cariera acestui „copil ge

nial" este asemănătoare cu 
cea a altora care au încăput 
în Occident pe mîna bussiness- 
ului muzicii.

Robertino Boretti a fost 
..cumpărat" de un grup abil 
de impresari din țările nor
dice întrucît vocea catifelată 
a acestui tînăr italian era tot 
atît de căutată ca și zilele 
însorite pe țărmurile fiordu
rilor. El era bine plătit. Se 
poate spune chiar că a cîști- 
gat mulți bani, dar, a scăpat, 
în același timp, prilejul de a 
deven’ un mare cîntăreț.

In prezent, Robertino 
retti cîntă rar, mai ales 
provincie, în cabarete și
de cinema de mîna a doua. 
El n-a avut succes nici la uK 
timele festivaluri ale muzicii 
ușoare din Italia. Evident, ta
lentele sînt rare, adesea râ- 
mîn chiar necunoscute în so
cietatea consumului. Rober
tino este unul din multiplele 
victime ale acesteia.

Bo- 
tn 

săli

Schimb de experiență
„Metode și mijloace folosite în vederea creșterii numă

rului de cititori și sporirea interesului pentru lectură11 este 
tema schimbului de experiență al bibliotecilor din Valea Ji
ului, organizat astăzi la Casa de cultură din Petroșani de că
tre consiliul municipal al sindicatelor.

Cu acest prilej sînt susținute trei referate a căror sub
stanță o constituie modul de lucru de fiecare zi : „Metode 
folosite pentru atragerea cititorilor1’ (biblioteca Petroșani) ; 
„Biblioteca mobilă11 (Lonea) ; „Contribuția colectivului de 
conducere al bibliotecii la munca cu cartea*' (Vulcan).

Acest binevenit și necesar schimb de experiență trebuie 
să se dovedească util și fertil în găsirea unor procedee a- 
tractive pentru a populariza cartea, principalul canal de for
mare a culturii.

Convorbiri cu MARIN PREDA
Florin Mugur

Asupra operei lui 
da, unul dintre cei 
zentativi prozatori 
răni, s-a oprit tînărul critic. li
terar Mihai Ungheanu, secon
dat îndeaproape de poetul Flo
rin Mugur, semnatarul volumu
lui de care ne-ar» apropiat în 
materialul de față. Intenția 
lui Florin Mugur a fost de a-i 
lua un interviu autorului Mo- 
romeților pentru revista „Ar
geș", după cum aflăm din pri
mele rînduri ale argumentu
lui ce deschide opera, dar, du
pă discuții de-a lungul mai 
multor luni, s-a adunat un ma
lerial care s-a supus structurii 
unei cărți (situație ce aminteș
te de geneza operei „Pseudo- 
Kynegheticos" de Al.I.Odobes- 
cu).

Lucrarea, apărută la un an 
după ce Marin Preda împlinea 
rinei decenii de viață și acti
vitate literară rodnică, are pe 
manșetele interioare ale coper
telor portretele celor doi con
viv», ea referiri la scrisul aces-

Marin Pre- 
mai repre- 
contempo-

tora, un argument și zece părți, 
fiecare fiind precedată de ti
tluri semnificative pentru con
ținutul dialogurilor pe care le 
conțin.

Foarte interesant este argu
mentul mai ales pentru faptul 
că aflăm lucruri deosebite des
pre scriitorul pe care-1 cunoaș
tem doar din opera sa. Iată-i, 
bunăoară portretul: ,,... un băr
bat liniștit, de statură mijlocie, 
îmbrăcat cu grijă. Poartă oche
lari. Ia cuvîntul în public foar
te rar, la cîte o adunare 
itorilor; nu arată nici 
dar nici prea tinăr".

Convorbirile nu se 
unor canoane, ele fiind
să curgă liber, cu reveniri, por
nind de la niște fotografii, de 
la operă, ori referindu-se la 
viața familială a lui Marin Pre
da. Sînt reîntoarceri în copilă
ria acestuia, incursiuni în lite
ratura română și universală, în 
trecut, popasuri în prezentul 
literar, discuții despre viață și 
moarte, despre țărani și vis.

Spicuiesc cîteva afirmații,

a scri-
bătrîn

supun 
lăsate

păreri ale lui Marin Preda refe
ritoare la scriitori și la opera 
literară : «Actul de creație este 
rezultatul vieții interioare, se
crete a scriitorului... este im
posibil de făcut o delimitare 
între viața imaginară, creată și 
exprimată într-o carte, și cea 
trăită de scriitor". Sau: „Con
trar opiniei curente, nici Crean
gă nu este un scriitor accesibil 
tineretului, ci un mare artist 
care trebuie savurat la maturi
tate ", concluzionînd cu ideea 
că Rebreanu și Cam:) Petrescu 
sînt preferați de elevii lui 
Creangă și Sadoveanu pentru 
simplitatea stilului. Ori: 
„Vreau ca scriitorul să-și adu
ne el ce are mai frumos și 
cartea să fie bună de la. înce
put și pînă Ia sfîrșit. Ny așa, 
să pună laolaltă și lucruri bune 
și lucruri rele, după un criteriu 
pe care nu-1 înțeleg11. Sînt in
teresante și simpatiile sale față 
de prozatorii tineri de azi, scri
sul cărora îl consideră în par
te realizat, nutrind speranța că

dintre ei se vor ridica marii 
scriitori de mîcne.

Se discută despre premiul 
Nobel și marii noștri scriitori, 
subliniindu-se în final mobiliza
torul îndemn: „Să concentrăm 
tot ce avem mai bun în noi, șî 
să luam în felul ăsta cu asalt 
cerul universal".

Deși îi place să călătorească 
Si a călătorit, nu a semnat nici 
măcar un volum de reportaje 
deoarece pur și simplu, refuză 
o astfel de literatură pe consi
derentul că: „nimeni nu mai 
vrea să afle ce-ai văzut dum
neata pe unde ai fost... Ceea ce 
poate să intereseze in zilele 
noastre într-o călătorie, 
dacă aî pățit ceva".

Florin Mugur îl părăsește pe 
Marin Preda care s-a dovedit 
un om original și plăcut „tăi- 
tăsuftor", un om de cultură 
nă, gînditor lucid, un om 
pămîntului, al momentului 
care-1 trăiește.

Prof. Mircea MUNTEANU

Poșta literară

îndemînări

Fă-

Bozu

și gemete, scri- 
chinuind limba

mult 
des-

multe scăderi 
versificației.

cercetat cum s-au petrecut 
lucrurile. A fost un incident 
nedorit de școală. Și regre
tabil.

— Mai tri- 
proză (e ar-

Dan Florian 
miteți, dar 
tificială, cu 
simbolistică 
fără sens),

Valentin — 
că și soarta u-

Mira- 
fără 

limbajul fotografi-

nu
comparații și o 
prea căutată șiEcada — Petroșani — Vă 

înțelegem mîhnirea și am

Ni- 
u- 

for-

Anonim, Vulcan — 
cile poezi" (sic 1) n-au 
o legătură cu... poezia, 
iată de ce. Iubirea este

Petru Bărăiac — Formal, 
încercările dv. poetice sînt 
aproape corecte ; dar le lip
sește fiorul, vibrația inte
rioară. „Tinerețe" aduce 
a text de muzică ușoară ; 
„Credință" e declarativă, 
exterioară; „Rămas bun"' 
dulceag sentimentală. Mai 
trimiteți.

Ionel Catoiu —- Versurile 
trimise sînt un curios ames
tec de hedonism, actualita
te și tonuri intimiste, 
mic concludent în afara 
nei oarecari 
male.

Luciana 
ră îndoială 
nor pisoi poate constitui o 
temă literară, dar numai 
tratată cu mijloacele artei. 
„Salvatorul" nu merită mul
tă _ atenție decît pentru a ur
mări un dramatism fals și 
forțat, un stil precar. „Min
tea împănată în borcanul 
capului scoate la iveală so
sul gîndirii" este cugetarea 
dv. pe care o publicăm nu
mai pentru a se vedea cîte 
ciudățenii culinare poate 
zămisli... borcanul capului. 
Nici „Zori" și „Umbre" nu 
au valoare.

Camelia Predoi, elevă — 
Intre ceea ce vrei să spui 
(gînduri frumoase pentru 
învățătorul vostru) și cum 
o spui e o diferență din care 
reiese doar că trebuie să mai 
înveți.

Ilie N. Diaconescu, Ion 
Scurtu — Ne-ați lăsat amîn- 
doi caiete al căror conținut 
e ilizibil. Pentru a vă obser
va calitățile poetice e bine 
să ne trimiteți versuri scrise 
mai îngrijit.

*
Romulus Vențel — Din co

respondența „Omul în salo- 
petă“ nu putem folosi nimic 
deoarece e confuză. Trimiteți 
informații mai îngrijite.

Petru Găină — Răspunsul 
de mai sus e valabil și 
pentru dumneavoastră. Dar 
cu o completare suplimenta
ră — selectați cu mai 
discernămînt aspectele 
pre care ne informați.

„Mi- 
nici 

Ș» 
o 

eternă temă poetică dar nu
știu dacă a fost degradată 
astfel: „Te-am întîlnit o- 
dată pe stradă / Și ți-am 
citit pe față fericirea / Căci 
erai la braț cu o frumoasă 
blondă / Căruia (sic!) i-ai 
dăruit fericirea". Și tot așa, 
cu oftaturi 
se agramat, 
românească.

Gheorghe
rea dumneavoastră e 
temei 
ei e imaginea, care n-are ne
voie să fie explicată. Proce
deu! folosit în expoziția des
pre care ne-ați scris nu e în- 
tr-adevăr prea răspîndit, ia
tă de ce vă și intrigă

Nicoleta Mihăilescu — Fru
mos și promițător timbrul 
patriotic al poeziei trimise, 
deși sînt cam 
de tehnică a 
Vă așteptăm.

I
I
I
I 
I
I
I
I 
I
I

I 
I 
I

I



SIMBĂTA, 7 IULIE 1973 - - - - -  Steagul roșu
I
I
I
I

Olimpiada tinerilor zidari din Valea Jiului

0 demonstrație a îndeminării și priceperii
I

I

JURNAL DE
TABARA

• PE ȘANTIERELF 
ORAȘULUI

Tinerii reuniți în tabă
ra de pregătire a tinere
tului pentru apărarea pa
triei de la Lupeni desfă
șoară pe lingă programul 
înscris pe ordinea de zi 
și alte activități cu carac
ter divers. După cum 
ne-a relatat tovarășul 
Florin Drăgulici, coman
dantul taberei, ieri tine
rii au participat la o ac
țiune de muncă voluntar- 
patriotică pe șantierele 
de construcții social-cul- 
turale și industriale din 
Lupeni.

I 
I

I 
I

Cultivarea responsabilității
(Urmare din pag. 1) rea condițiilor de muncă ale 

minerilor sînt antrenați mai
ștrii, inginerii noștri. Un co
lectiv, în frunte cu inginerul 
șef al minei, loan Bălănescu, 
a studiat și a introdus cana
lele tubate, înlocuind preaba- 
tajele de la coperiș — ia aba
tajele frontale. Un colectiv de 
maiștri și muncitori, în frun
te cu maistrul principal loan 
Onici, a adus îmbunătățiri teh
nologiei de lucru în abatajele 
cameră din stratul 5, sectorul 
II. Un alt colectiv de nner) 
din cadrul sectorului VIII, în 
frunte cu Alex. Torok și Ca
ro] Vesa, a adus o îmbunătă
țire stîlpilor de producție in
digenă. In focul luptei pen
tru realizarea sarcinilor de 
plan a crescut numărul frun
tașilor în producție, caracterul 
de masă al mișcării inovatori 
lor. Azi colectivul minei noas
tre se poate mîndri cu munci-' 
tori ca Stancu Albu, Cornel 
Tîr, Marin Ciubăr, Dumitru 
Ioniță, sectorul I, Mitică Plu- 
garu, Ștefan Duruian, sectorul

Florea 
Vasile 

Nicolae

ții și veniturile obținute și c 
măsurile luate de partid pen 
tru instaurarea principiilor e- 
chității în domeniul reparti
ției împiedioă crearea dispro
porțiilor în cazurile în care 
veniturile nu au în întregime 
justificare prin munca depusă. 
Este cunoscut că în societatea 
noastră sînt respinse trîndă- 
via, tendințele de căpătuială, 
parazitismul, acestea fiind so
cotite nu simple „lipsuri" ale 
unor oameni, ci acte care lo
vesc în interesele societății în 
ansamblul său, pentru că ati
tudinea oricăruia dintre cetă
țeni nu mai poate fi astăzi 
despărțită de consecințele ei 
sociale.

Dar și aici aș dori să dau 
doar cîteva exemple. Mai a- 
vem și salariați ca Ioan Cer
na, Ioan Barson, Petru Ma
xim, Toan Neacșu, sectorul I, 
Mihai Tampa, Iosif Lampa, 
Emeric Iuhoși, Ilie Dobre, sec
torul II. Gheorghe Chirilă, Ar
pad Pukoș, Vlad Tomulescu, 
Vasile Onișor, Iulian Elekeș, 
sectorul III, Dezideriu Deron, 
Paraschiv Rusu, Florentin Si
ma, sectorul IV, Viorel Burz, 
Dumitru Ipate, sectorul V, 
Teodor lonuț, sectorul VI și 
mulți alții care lună de lună 
fac nemotivate, vin cu diferite 
motivări pentru a-și justifica 
absențele, de fapt lenevia 
Trebuie înțeles că hărnicia sau 
lenevia, inițiativa sau nepă
sarea unuia sau altuia înseam
nă, în sfera producției un cîș- 
tig sau o pierdere pentru e- 
chipă. brigadă, sector, exploa
tare, pentru țară — deci pen
tru întregul popor și, deci, pen
tru fiecare om în parte

Pentru mina Lonea, o acti
vitate rodnică pentru realiza
rea indicatorilor economico- 
financiari, folosirea judicioasă 
a efectivelor, a fondului de 
timp, îmbunătățirea indicelui 
de frecvență a muncitorilor la 
serviciu sînt direcții principa
le spre care ne vom îndrepta 
întreaga activitate politică și 
organizatorică. Avem, desigur, 
sarcina de a folosi toate mij
loacele de care dispunem 
pentru a mobiliza întregul co
lectiv la realizarea Sarcinilor 
economice care stau în prezent 
în fața colectivului nostru, a 
fiecărui muncitor, inginer și 
tehnician în lupta pentru în
deplinirea cincinalului mai 
devreme.

Vom dovedi în mod convin
gător că vedem în muncă e 
îndatorire fundamentală, de 
onoare pentru fiecare munci
tor, maistru și inginer de la 
mina noastră | rin îndeplini
rea exemplară a sarcinilor de 
serviciu de către toți sala- 
riații, prin realizarea planului 
la toți indicatorii.

formarea operativă a tuturor 
salariaților asupra prevederi
lor hotărârilor de partid și de 
stat, asupra sarcinilor ce ne 
revin pentru îndeplinirea lor, 
munca de Ia om la om des
fășurată în subteran, la locu
rile de muncă, organizarea de 
întîlniri între conducerea mi
nei cu maiștrii mineri și me
canici, cu șefii de brigadă și 
de schimb, organizarea 
schimburi de experiențe 
diferite teme cum ar fi căile 
de creștere a producției și pro
ductivității muncii în abataje
le frontale și cameră, sisteme 
și tehnologii noi de exploatare 
și multe alte acțiuni au consti
tuit tot atîtea forme de edu
care politică și profesională, 
prilejuri de relevare a rolului 
muncii ca izvor al tuturor va
lorilor materiale și al satisfac
țiilor spirituale. Apreciez că 
mina Lonea dispune de un 
fond de cadre sănătos — mi
neri. lăcătuși, maiștri și ingi
neri 
oameni de 
dezvoltă în permanență per
sonalitatea. Aș dori să mă re
fer în primul ->nd la exemplul 
tovarășilor Io n Bariu, miner 
șef de schimb si Constantin 
Bîgu. miner șef de brigadă din 
sectorul III. Acești mineri au 
fost solicitați de către comite
tul de partid și conducerea 
minei să preia conducerea u- 
nor brigăzi care întîmpinau 
greutăți din cadrul sectorului 
II. Ei au înțeles și au răspuns 
prin fapte chemării depunînd 
toată priceperea și capacitatea 
lor de muncă pentru ridicarea 
sectorului II la nivelul sec
toarelor fruntașe pe mină și 
chiar pe bazin.

In lupta pentru îmbunătăți-

de 
pe

—, care s-au realizat ca 
nădejde și care își
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Simboluri la poarta municipiului
(Urmare din pag. 1)

instructive organizate 
pentru constructori, 
clubului căminului 
toresc din cartierul 
port — Petroșani

mo- 
una 
eo-

municipal al U.T.C., 
„Tineret muncito-

Gazdă, de obicei, a unor 
activități cultural — 
incit n ic! ixr> t~trrtnrt ‘ ~ ‘ ~

sala 
munci- 
Aero- 

,----  ------ „__ a de
venit, ieri, locul de desfășu
rare al unei utile consfătuiri 
profesionale care avea să de
cidă cîștigătorii fazei finale 
pe municipiu a „Olimpiadei 
zidarilor". Adevărat test al 
priceperii, măiestriei și pre
gătirii profesionale, finala a 
reunit la startul ei 13 tineri 
cîștigători ai fazelor de masă 
de pe șantierele de construc
ții nr. 3 Vulcan, nr. 4 Lupeni 
și nr. 1 Petroșani.

Pornită din primele zile ale 
lunii aprilie a.c. în cele trei 
șantiere aparținînd Grupului 
de șantiere Valea Jiului al 
T.C.H. această amplă acțiune 
a demonstrat, încă o dată, 
gradul ridicat de pregătire 
profesională atît practică cît 
și teoretică a tinerilor cons
tructori, dorința lor perma
nentă de a se perfecționa 
continyu prin însușirea celor 
mai noi tehnici ale domeniu
lui în care lucrează. O de
monstrație pe viu a îndeml- 
nării și priceperii fiecăruia

s-a putut constata în timpul 
probei practice desfășurată 
cu cîteva ore mai devreme, 
probă care a inclus operații 
din cele mai dificile, pe care 
constructorii le întîlnesc 
efectiv în activitatea lor de 
zi cu zi, de data aceasta 
adăugîndu-se doar exigențe 
în plus — privind productivi
tatea muncii, calitatea lucră
rilor, capacitatea de a econo
misi materiale. Această de
monstrație a avut loc la cel 
de-al patrulea nivel al blocu
lui P 2, tronsonul A din car
tierul petrilean 8 Martie.

Lucrările executate de par- 
ticipanți au fost apreciate de 
juriul întrecerii, format din 
specialiști — muncitori, teh
nicieni și ingineri. Rezultate
le — cele așteptate, realiză
rile celor care concurau ridi- 
cîndu-se la nivelul celor mai 
iscusiți meseriași, !

La proba practică s-au ca
lificat toți cei 13 concutenți 
aliniați la startul probei.

Această acțiune, prin 
dul de organizare, a fost 
din acțiunile inițiate de 
miletul 
consiliul

în colaborare cu con
ducerea șantierelor pentru 
dezvoltarea interesului tineri
lor față de perfecționarea lor 
profesională.

Răspunsurile competente, 
sigure, ale tuturor finaliștilor, 
la proba teoretică, au condus 
la un echilibru permanent al 
competiției. Abia la ultima 
întrebare, cu o diferență mi
nimă de punctaj, juriul a pu
tut desemna pe cîștigătorii 
primelor trei locuri: locul 1 
— IO AN SIMINA, de la șan
tierul Petroșani; locul II — 
CLEMENT ANISIE, de la șan
tierul Vulcan și locul III — 
CONSTANTIN VULPOI, de la 
șantierul Petroșani, o mențiu
ne fiind acordată lui CONS
TANTIN LUNGU, de la șan
tierul Lupeni.

Dar, așa cum se aprecia și 
la festivitatea de premiere, 
ei nu sînt singurii cîștigători. 
Deopotrivă au eîștigat în îm
bogățirea cunoștințelor pro
fesionale toți participanții, 
au aîștigat cei peste 80 de 
aonstructorj invitați, a cîști- 
gat, mai ales, producția.

Grupul participanților 
finala „Olimpiadei zidarilor" 
după încheierea probei prac
tice.

—și cei trei cîștigători — 
loan Simina, Clement Anisie 
și Constantin Vulpoi.

I
I
I

Tot ieri, tinerii elevi 
s-au întîlnit cu tovarășul 
William Szuder, general 
maior in rezervă, care 
le-a vorbit acestora des
pre importanta pregătirii 
pe care o efectuează în 
tabără și despre erois
mul tinerei generații în 
anii luptelor de elibera
re socială și națională a- 
le poporului nostru.

Mărfuri de sezon în 
de produse

rețeaua comercială 
industriale

In depozitele din Deva ale comerțului cu ridicata au in
trat, în ultimele zile, importante cantități de mărfuri de sezon. 
După cum aflăm de la conducerea întreprinderii comerciale 
de stat pentru produse industriale Petroșani, în curînd vor in
tra, în unitățile de desfacere din întregul municipiu, aproape 
10 000 ml de țesături de mătase și fire poliester, peste 400 ml 
de țesături din mătase naturală, 1 500 perechi de sandale de 
plajă „Olimp" pentru femei, bărbați și copii, alte sortimente 
de sandale de vară, importante cantități de șosete de bumbac 
pentru copii, bluze perforate din bumbac, aproximativ 10 000 
de cămăși cu mîneca scurtă pentru bărbați, rochii de vară din 
diferite țesături și altele.

lui verde al pădurilor, că 
pulsează pe arterele aeriene 
ale patriei forța miliardelor 
de kilowați, că acești oameni 
învață, cîntă, iubesc cartea, 
scena, ecranul. Va afla dru- 
merțul că oamenii din muni
cipiul la hotarul căruia se a- 
flă smulg întunericului lumi
na, că le este inima fierbinte 
ca flacăra ce strălucește 
simbolic acolo Sus la înăl
țimea celor 15 metri ai obe
liscului înmănunchind tot 
ce au ei mai bun, mai nobil, 
mai înălțător.

Mănunchi de simboluri 
materializate măiestru de 
Ladislau Schmidt în beton și 
oțel, obeliscul de la poarta 
de miazăzi a municipiului, 
este opera colectivă a u-

nor lucrători de la întreprin
derea de utilaj minier Petro
șani, șantierul 71 C.F.R. și 
de la Grupul 2 de construc
ții Petroșani care și-au dă
ruit orele libere, priceperea 
și hărnicia pentru a aduce la 
cota finală preocupările biro
ului Comitetului municipal 
de partid și biroului perma
nent al Comitetului executiv 
al Consiliului popular mu
nicipal, de a crea o „poartă" 
demnă de măreția oamenilor 
care trăiesc și muncesc In 
Valea Jiului.

Dar nu va ști niciodată că
lătorul oprit din drum pen
tru a admira acest mănunchi 
de simboluri încadrat orga
nic în măreția peisajului 
pasului Surduc, că oamenii 
care l-au ridicat pe vertica
lă se numesc Ladislrm

Schmidt, Mircea Felea, Pe
tru Voinea, Eugen Heintz, 
Gheorghe Maghiar, Vasile 
Căpraru, Marin Tudora, loan 
Goștină, Ionel Ghiță, Iulică 
Varga, Nicolae Procop, Emil 
Șoltuz, Gheorghe loan ori 
Francisc Volo, ingineri, mai
ștri mecanici ori turnători, 
constructori metalici, mozai- 
aari, tlmplari, zidari, ori zidari 
cioplitori care și-au dăruit 
munca pentru ca acolo la ho
tarul județului unde munici
piul nostru își deschide larg 
poarta oaspeților să erească 
din piatră, îngemănat cu 
piatra un simbol al Văii Ji
ului care a prins contur a- 
ecrfo unde s-a materializat cu 
ani tu urmă geniala idee a 
Coloanei infinitului.

II, Aurelian Alecu, 
Duruian, sectorul III, 
Mihoc, Virgil Șarpe, 
Răbulea, Adalbert Coloji, sec
torul IV, Octavian Socaci, 
Gheorghe Cuzulov, Constan
tin Chițoiu, sectorul V, Mihai 
Anton, Maftei Mureșan, Teo
dor Flutur, 
sectorul VI, 
Dumitru
Anghel
Muntean. Zoltan Lațko. 
rul VIII și mulți alții.

Ca răspuns la grija 
poartă partidul și statul 
rilor, în cadrul colectivului 
nostru s-au născut dirigenția 
muncitorească și inițiativa 
„brigada de producție și de e- 
ducație", inițiative ce contri
buie la formarea și dezvolta
rea dragostei și 
față de muncă 
noștri.

Analizîndu-ne 
desfășurată prin . 
enței muncii noastre, apreciem 
însă că rezultatele puteau fi 
cu mult mai bune, dacă reu
șeam să ne facem înțeleși de 
către toți factorii de bază — 
birourile organizațiilor de 
partid, de sindicat și U.T.C., 
maiștri, ingineri și muncitori 
— dacă am fi convins toți sa- 
lariații că munca este unica 
sursă de existență, că numai 
prin muncă se află izvorul 
bunăstării personale. Venituri
le pe care fiecare muncitor 
maistru, inginer le realizează 
sînt în raport direct cu canti
tatea și calitatea muncii de
puse, cu contribuția lor la în
deplinirea sarcinilor ce revin 

. brigăzilor, echipelor, sectoare
lor și minei. Sînt nevoit să 
arăt însă că mai avem multe 
brigăzi care nu-și realizează 
sarcinile de plan, iar birourile 
organizațiilor de partid, con
ducerile sectoarelor, comitetul 
sindicatului nu au ■ analizat 
cauzele și nu au luat măsuri 
pentru sprijinirea lor ; acest 
lucru se impune să se facă cît 
mai urgent și să se ia măsu
rile necesare.

Este cunoscut faptul că prin
cipiul socialist de retribuție a- 
sigură concordanța dintre re
zultatele efective ale activită-

Gherasim Futo. 
Nicolae Iancu, 

Cuc. sectorul VII, 
Ștefănescu, Cornel 

secto-

ce o 
mine-

a
a

răspunderii 
sal ari ații or

activitatea 
prisma efici-

Cooperativa 
„Deservirea44 Lupeni

Anunță deschiderea unită
ții de bijuterie din Lupeni str. 
Tudor Vladimirescu nr. 34, cu 
personal calificat care execu
tă lucrări de confecții și re
parații - bijuterii din aur. Lu
crările se execută numai cu 
materialul clientului.

(Urmare din pag. 1)

Agregatele 
frigorifice — 
o problema 
nerezolvatâ

O altă „problemă", pe care 
de asemenea am mai ridicat-o 
și care continuă să rămînă ne
rezolvată, e cea a instalațiilor 
frigorifice. Aproape că nu e- 
xistă unitate comercială în 
Valea Jiului în care întregul 
sistem frigorific de care dis
pune să funcționeze — acum, 
vara, cînd nici în glumă mă
car, nu mai poate fi vorba 
dacă ceea ce afirmăm e opor
tun, în contratimp cu sezonul, 
sau nu e la „obiect" — corect, 
normal, integral, zilnic. Toate 
unitățile alimentare care de- 
sevesc muncitorii forestieri nu 
dispun, în momentul de față, 
de agregate frigorifice ! Re
simt, de asemenea, acut aceas
tă mare lipsă unitatea alimen
tară nr. 219, cea din Peștera 
Bolii, centrul de pîine și lapte 
nr. 27 din Petrila, bufetul 
„Cerbul" din Lonea ! Lucrăto
rii de aici „pasează", poate fi
resc, mereu, vina penuriei de 
marfă pe lipsa frigiderelor. E 
normal! Scuză există, este ve
hiculată chiar cu dezinvoltură, 
e fluturată cu surîsul pe buze 
prin fața oricărui ..interesat", 
dar nu de scuze au nevoie 
cumpărătorii, consumatorii ! 
Cu agregate frigorifice insufi
ciente gamei sortimentale de 
produse alimentare pe care o 
primesc, se prezintă în fața 
„clientelei" și alte unități co
merciale (magazinul alimen
tar din Dîlja Mare, centrele de 
pîine și lapte nr. 37 și 40, bra
seria nr. 50 din Vulcan, car
mangeria din Petroșani a în
treprinderii comerciale de stat 
pentru alimentația publică, 
depozitul din Lupeni al între
prinderii comerciale de stat 
pentru produse alimentare). 
Sintetizînd, există în rețeaua 
comercială a Văii Jiului nu 
mai puțin de 50 (cincizeci ! I) 
unități în care spațiile frigo
rifice lipsesc sau sînt insufici
ente. Dezarmant de inadmisi
bilă situație ! Și pentru ca... 
tacîmul să fie complet, ace- 
leașf unităti se disting și prin- 
tr-o necorespunzătoare gospo
dărire a spațiului comercial 
existent, prin scăzut spirit or
ganizatoric al celor ce-și des
fășoară aici activitatea zilni
că.

42 „probe 
de salubrita
te*' necores
punzătoare
Pentru verificarea condiți

ilor igienico-sanitare în care 
se desfășoară activitatea în 
alimentația publică, Inspecția 
sanitară de stat a recoltat — 
în cadrul unei ample acțiuni 
peste 100 „probe de salubrita
te". Un număr de 42 dintre 
acestea au fost găsite, în labo
ratorul de epidemiologie, ca 
necorespunzătoare, cele mai 
multe fiind „opere" ale unor 
restaurante cu mare vad co
mercial — „Progresul" din Lu
peni și „Carpați" din Petro
șani. In cadrul aceleiași acți
uni, după cum ne-a informat 
medicul Constantin Ardelea- 
nu, au fost scoase din consu
mul public, înainte de a fi 
puse în vînzare (de la motelul 
„Gambrinus", de la carmange
ria din Petroșani și de la 
magazinul alimentar nr. 72) di
verse produse necorespunză

— Strașnică zăpușeală tovarășe vînzător, nu ?
— Daaa ! Noroc că pe noi nu ne întreabă nimeni de ha

late I... I...

toare. Cine le plătește, ce se 
întâmpla dacă aceste alimente 
pregătite să pătrundă în rețea 
nu ar fi fost descoperite la 
timp ? — iată două întrebări 
al căror răspuns, în... suspen
sie deocamdată, îl așteptăm 
cu nerăbdare. Cum așteptăm, 
de altfel să aflăm și din sala
riul cui va fi scăzută suma de 
bani corespunzătoare celor 
peste 8 tone de pește conge
lat care a fost (sau trebuia să 
fie) aruncat pe apa sîmbetei 
(nu a Jiului n. n.), pentru că 
instalația de frig a depozitului 
întreprinderii de stat pentru 
produse alimentare și-a „per
mis" să nu funcționeze...

Marea majoritate a unități
lor C.L.F. nu sînt înzestrate, 
potrivit normativelor sanitare, 
cu produse sodice și deter- 
genți, iar cele două laboratoa
re de patiserie și cofetărie din 
Petroșani, magazinele alimen
tare nr. 9 și 14, restaurantele 
„Parîngul" si „Cina" Lupeni, 
bufetele din Iscroni și Cîmpu 
lui Neag nu dispun de substan
țele clorigene necesare. De ce ? 
Obligativitatea procurării, păs
trării și utilizării acestor sub
stanțe (necesare menținerii la 
nive] optim a condițiilor igie
nico-sanitare) — dacă este o 
obligativitate! — nu e, oare, 

valabilă pe întreaga rețea co
mercială ? Iar dacă e, de ce 
nu se respectă ?

12 „bufete" 
nu dispun 
de anexe 
sanitare

O alia lipsă care pune sub 
semnul îndoielii sau chiar al... 
interdicției însăși existența u- 
nor unități de alimentație pu
blică, este aceea a anexelor sa
nitare. Avem în Valea Jiului, 
în rețeaua alimentației publi
ce, un număr de 12 unități ca
re nu dispun de anexe sanita
re necesare uzului consumato
rilor. 12 așa zise bufete, în 
care alcoolul tronează maies
tuos, dar de care nimeni nu se 
preocupă să le înzestreze și cu 
anexe sanitare ! Cedați-le, sti
mați tovarăși din conducerea 
alimentației noastre publice, 
cedați-le altor întreprinderi 
care știu și pot să-și foloseas
că spațiile de care dispun, dacă 
nici cele mai elementare nor
me firești de igienă nu le asi
gurați în aceste unități desti
nate cetățenilor 1 Ne-am cam 
săturat de atîtea „bufete" im
provizate la toate colțurile de 
stradă, „bufete" care nu aduc 
nimic oamenilor în afară de... 
alcool. Există, de asemenea, 
în aceeași rețea, 55 de unități 
în care anexele sanitare sînt 
folosite concomitent (ceea ce 
ni se pare chiar mai mult 
decît intolerabil) de către con
sumatori și de personalul uni
tății respective. Și aceasta în 
condițiile în care lucrătorilor 
din comerț, cu uniformă obli
gatorie, le e strict interzis ac
cesul la anexele sanitare !

Cu toții dorim să locuim într-un oraș cît mai frumos, mai 
îngrijit ; cu toții dorim să răspundem integral încrederii a- 
cordate de societate, prețuirii semenilor. Dincolo de îndato
ririle profesionale care — repetăm — sînt îndatoriri și nu 
pot fi sfidate, uitate, neglijate, fiecare lucrător din comerț 
are și o obligație civică fără drept de apel. Aceea de a se 
prezenta la întîlnirea cu cei pentru deservirea cărora sînt 
plătiți, amabili, într-un cadru ambiant care trebuie să... 
rîdă. E absolut, dar absolut, necesar !

Cum vor răspunde lucrătorii din comerț și conducerile 
întreprinderilor citate la aceste sarcini obligatorii, vă vom 
informa într-o viitoare „intervenție". Pînă atunci așteptăm 
să ne scrieți dumneavoastră, la concret, pe această temă.

CIRCULAȚI NUMAI CU CĂRUCIORUL DE SERVICIU

Igiena 
personala 

defectuoasa
Obligatorie este și respecta

rea igienei corporale, perso
nale a lucrătorilor din comerț. 
Inspecția sanitară de stat ne 
înștiințează, în această direc
ție, că în 8 unități alimentare, 
12 din alimentația publică, 37 
din rețeaua C.L.F.-ului au .fost 
găsiți lucrători comerciali cu 
igienă personală defectuoasă 
și nu puțini cu controlul me
dical periodic incomplet efec
tuat. Au fost aplicate — cum 
era și firesc — cu această oca
zie 32 amenzi. Ni se par puți
ne. Chiar foarte puține. Acțio- 
nînd cu îngăduință niciodată 
nu vom ajunge să „operăm" a- 
tîtea „riduri" de pe obrazul 
comerțului nostru socialist, 
care, se pare, tind să devină... 
zbîrcituri dizgrațioase !...

,dușul
■

Am dori să adăugăm tuturor 
acestor deficiențe constatate 
încă doar cîteva. Multe, foarte 
multe vitrine își etalează cu 
ostentație praful gros (îndeo
sebi în rețeaua unităților de 
produse industriale, metalo- 
chimice) copertine de soare 
rupte, fațade murdare, nezu
grăvite de foarte mult timp, 
care dau un aspect neplăcut, 
inestetic, străzii, orașelor în 
general. Nici „dușul re
ce" al amenzilor Inspec
ției sanitare sau ale Inspecto
ratului comercial municipal 
nu i-a trezit, se vede treaba, 
din amorțire pe atîția respon
sabili. De ce, oare, ne între
băm, este nevoie mereu de 
„impulsuri" exterioare repe
tate, cînd respectarea coman
damentelor de igienă, a reguli
lor generale de comerț intră 
în atribuțiile elementare ale 
serviciilor administrative, ale 
colectivelor de lucrători din 
întregul nostru comerț ?

Nouță ti in> 

tehnologia 
panificației

Pe linia îmbunătățirii proce
sului tehnologic, în vederea 
creșterii calității plinii (aroma 
și porozitatea acesteia), în a- 
tenția colectivului întreprinde
rii de morărit și panificație Pe
troșani se află introducerea în 
exploatare — pentru început, 
cu caracter experimental — a 
noului procedeu cu maiale flu
ide.

Totodată, se vizează și 
schimbarea instalațiilor vechi 
de cernere a făinii la secția nr. 
1 și iconstruirea unei noi sec
ții de specialități de panificație 
în Petroșani, mărindu-se astfel 
producția acestor sortimente 
des solicitate de consumatori.

Centrul de cercetări 
pentru securitate minieră 

din Petroșani♦ 
anunță

concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante :
• INGINERI PRINCIPALI
• INGINERI
• TEHNICIENI PRINCIPALI
• TEHNICIENI

pentru specialitățile mineri și electromecanici.
Concursul va avea loc Ia sediul Centrului de cercetări 

pentru securitate minieră. Petroșani, str. Dr. Petru Groza, nr. 
32 — 34. *

Condiții de angajare și salarizare sînt cele prevăzute in
Legea nr. 12/1971 și H.C.M. 914/1968.

MINERI! RESPECTAT! NORMELE DE 
TEHNICA SECURITĂȚII IN SUBTERAN

PE VAGONETE1
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Delegația Mișcării
radicalilor de stînga

din Franța
(Urmare din pag. 1)

Moscova
Expoziție

O mare victorie pe calea edificării unei păci’trainicereri s-a relevat ca o caracteris
tică a vieții politice contempo
rane cursul spre destindere, 
spre rezolvarea pe cale pașni
că a problemelor Internationa
le litigioase. S-au evidențiat 
activizarea politică a unor largi 
categorii sociale și, totodată, 
necesitatea participării tot mai 
intense a tuturor popoarelor, 
mari sau mici, la solutionarea 
problemelor internaționale, la 
așezarea raporturilor interstata
le pe baze noi, principiale.

In context, s-a subliniat im
portanta deosebită pe care o 
are, în activitatea consacrată 
cauzei păcii și progresului so
cial, destinderii ș:. securității 
internaționale, dezvoltarea re
lațiilor de colaborare între for
țele de stingă, democratice și 
progresiste, între toate forțele 
antiimperialiste atît pe plan 
national, cît și international, pe 
deasupra deosebirilor ideologi
ce ce există între ele.

Referitor ia situația din Eu
ropa, Cele două părți au salutat 
cu satisfacție deschiderea la 3 
iulie a Conferinței general-eu- 
ropene și s-a exprimat speranța 
că lucrările conferinței vor du
ce la afirmarea puternică a 
principiilor noi în relațiile din
tre toate statele continentului
— egalitatea în drepturi, inde
pendența și suveranitatea nați
onală, neamestecul în treburile 
interne și avantajul reciproc, 
nerecurgerea lâ forță sau la a- 
menintafea cu folosirea forței
— și la măsuri corespunzătoare 
pentru respectarea acestora, 
la garantarea securității fiecă
rei națiuni europene, la rezol
varea tuturor problemelor liti
gioase pe calea tratativelor. 
S-a exprimat dorința ca aceas
tă conferință să deschidă ca
lea unei ample colaborări e- 
conomice, tehnico-știlnțifice, 
fără nici un fel de discriminări 
sau îngrădiri, între toate state
le, indiferent de orînduirea lor 
socială, să contribuie la pro-

movarea schimburilor cultural- 
artistice, in domeniul învăță- 
mîntului, ca mijloc de facilitare 
a cunoașterii reciproce, de a- 
propiere între națiuni.

S-a subliniat că securitatea 
europeană reală implică reali
zarea de către toate părțile in
teresate a unui program cuprin
zător de măsuri de dezangajare 
militară, reducerea și retrage
rea trupelor străine, desființa
rea bazelor militare aflate pe 
teritoriile altor state, reduce
rea trupelor naționale, dizol
varea simultană a blocurilor 
militare și alte măsuri în direc
ția destinderii și păcii — vizînd 
atît diferite zone ale Europei, 
cît și întregul continent.

In cursul convorbirilor s-a 
exprimat satisfacția pentru bu
nele. relații politice, economi
ce, tehnico-știintifice, cultura
le și în alte domenii existente 
între Republica Socialistă Ro
mânia și Franța și a fost ex
primată hotărîrea comună de a 
acționa pentru dezvoltarea con
tinuă a tradiționalelor raporturi 
rcmâno-franceze, potrivit inte
reselor celor două popoare, a- 
le cauzei păcii și colaborării în 
Europa și în întreaga lume.

Vizita în România a delegați
ei Mișcării radicalilor de stin
gă din Franța, convorbirile și 
întîlnirile avute cu acest prilej 
au contribuit la cunoașterea re
ciprocă, la dezvoltarea pe vi
itor a raporturilor bilaterale în 
interesul celor două formațiuni 
politice, al popoarelor din cele 
două țări, în interesul oameni
lor muncii, democrației, al cau
zei păcii și înțelegerii între po
poare'.

Le încheierea întrevederii, 
care s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, prietenească, 
conducerea Mișcării radicalilor 
de stînga a adresat Partidului 
Comunist Român invitația. de 
a trimite o delegație la viitorul 
congres al acestei formațiuni 
politice. Invitația a lost accep
tată cu plăcere.

Lucrările celei de-a doua faze a Conferinței 
vor avea Ioc la 18 septembrie a. c. la Geneva 
Două documente prezentate Conferinței de 
către România
Din expunerile miniștrilor de externe ai ță
rilor participante
— Trimisul 
Aurel Du- 

Vineri,

James Keogh, directorul Agenției 
de presă și informații a S.U.A.-■

(Urmare din pag. 1)

USIA
colaborării interna-

Conferința de presă 
a secretarului general 

al (Midi de artă

ca Socialistă România și State
le Unite, precum și pentru da
rul oferit, pe care l-a apreciat 
ca un simbol al succeselor oa
menilor de știință americani, a- 
le poporului american.

In cursul convorbirii cordia
le pe care au avut-o, președin
tele Nicolae Ceaușescu și di
rectorul Agenției de presă și 
informații a S.U.A. au remarcat 
cu satisfacție cursul favorabil 
al relațiilor româno-americane, 
apieciind că evoluția pozitivă 
a acestor raporturi corespunde 
pe deplin intereselor ambelor 
tari si popoare, cauzei păcii, în-

țelegerii și 
tionale.

Schimbul 
tiat, în același timp, convinge
rea comună că există largi do
menii în fata dezvoltării mai 
accentuate a relațiilor bilatera
le pe multiple planuri, precum 
și a conlucrării dintre România 
și S.U.A. în principalele pro
bleme ale vieții internaționale.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete 
ca la înapoierea în patrie să 
transmită președintelui Richard 
Nixon un mesaj de prietenie, 
împreună cu cele mai bune u- 
rări pentru poporul american.

de vederi a eviden-

HELSINKI 6 
special Agerpres, 
mitrescu, transmite : 
au luat sfirșit dezbaterile ge
nerale ale conferinței pentru 
securitate și cooperare, în ca
drul cărora au luat cuvîntul 
șefii delegațiilor celor 35 de 
țări participante, printre care 
șl ministrul de externe al 
României, tovarășul George 
Macovescu.

Ședința de vineri diminea
ța, prezidată de șeful delega
ției Greciei, a programat cu- 
vîntările lui Alfred Hilbe 
(Liechtenstein), Yiannaki
Christofides (Cipru), Dom 
Mintoff (Malta), M. van Der 
St’oel (Olanda). La amiază, o 
nouă și ultimă ședință a dez
baterilor generale ; au vorbit 
Phaedon Anninos Kavalișra- 
tos (Grecia), Agostino Casaroli 
(Vatican) și Ahti Karjalainen 
(Finlanda).

Miniștrii afacerilor externe 
ai celor 35 de state au hotă- 
rît ca lucrările celei de-a 
doua faze a conferinței pri
vind securitatea și cooperarea 
să se deschidă la 18 septem
brie 1973, la Geneva. Comi
tetul de coordonare își va 
începe activitatea la 29 august 
a. c., tot la Geneva.

Grupul de lucru al confe
rinței, însărcinat cu proble
mele organizatorice, a anun
țat că nu a luat nici o hotă- 
rîre în ceea ce privește pro
blema posibilității invitării Ia 
conferință a două state din 
bazinul mediteranean — este 
vorba de Algeria și Tunisia 
— propunere avansată de 
Malta. Conferința a însărci
nat' grupul de lucru să-și 
tinue studierea acestei 
blefne.

Dezbaterile generale, în 
miniștrii afacerilor
au prezentat pozițiile statelor 
pe care le reprezintă cu pri
vire la securitatea și coopera
rea în Europa, au prilejuit și 
exprimarea de opinii în legă
tură cu finalitatea conferinței. 
In acest sens, s-au făcut di
ferite propuneri 
cumentelor care 
fie elaborate în 
ilor, la Geneva, 
state, printre care și Româ
nia, au venit cu asemenea 
inițiative, fără a difuza pro
iecte de documente, urmînd 
ca textele respective de lucru 
să fie prezentate în cadrul 
comisiilor.

Țara noastră, pronunțîn- 
du-se pentru adoptarea unor 
declarații solemne, acorduri 
sau tratate, care să statueze 
și să garanteze principiile re
lațiilor dintre state, a propus 
adoptarea unui document pri
vind măsurile destinate să 
facă efectivă nerecurgerea la 
forță și amenințarea cu forța 
și a prezentat liniile generale 
ale unui document prevăzind 
crearea unui organism de 
consultări.

U.R.S.S. și Iugoslavia au di
fuzat proiecte ale unei decla
rații asupra principiilor care

con- 
pro-

care 
externe

Semnarea acordului 
privind schimburle 

de mărfuri dintre România 
și Iugoslavia

— Coresponden- 
S. Morcovescu, 

Belgrad a fost

BELGRAD 6 
tul Agerpres, 
transmite : La 
semnat, vineri, acordul privind 
majorarea volumului schim
burilor de mărfuri dintre Româ
nia și Iugoslavia pe perioada 
1973-1975. Acordul prevede, o 
sporire considerabilă a livrări
lor de mărfuri între cele două 
țări.

Din partea română, documen
tul a fost semnat de Ion Pătan, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul comerțu
lui exterior, iar din partea iu
goslavă de Muhamed Hadjici,

secretar federal pentru comer
țul exterior.

In scurtele alocuțiuni rostite 
cu acest prilej, șefii celor do
uă delegații au relevat. ritmul 
ascendent al dezvoltării rela
țiilor economice dintre Româ
nia și Iugoslavia.

*
In aceeași zi. Ion Pățan, vi

cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, a avut o întrevedere 
cu' Anton Vratușa, vicepreșe
dinte al Consiliului Executiv 
Federal al R.S.F.. Iugoslavia.

I

asupra do
ar trebui să 
faza comisi- 
O serie de

trebuie să guverneze relațiile 
dintre state ; Ungaria împre
ună cu R. D. Germană și Da
nemarca, R. F. Germania au 
făcut propuneri pentru un do
cument referitor la cooperarea 
economică ; Marea Britanie a 
avansat propuneri în sensul 
examinării unor măsuri care 
să creeze facilități în tranzac
țiile comerciale și în schim
bul de servicii, informații co
merciale etc ; Bulgaria și Po
lonia, precum și R. F. Germa
nia au prezentat propuneri 
privind documentul asupra 
cooperării culturale ; Cehoslo
vacia a propus un document 
de lucru privind organismul 
consultativ.

★
Miniștrii de externe ai țări

lor participante se vor întru
ni sîmbătă dimineață în ca
drul unei noi ședințe, în ve
derea examinării problemei 
unui document final cu pri
vire la dezbaterile din prima 
etapă a Conferinței.

Toate aceste sugestii și 
propuneri urmează să facă o- 
biectul dezbaterilor în faza a 
doua a conferinței. Textele 
care vor fi elaborate vor fi 
supuse spre adoptare în faza 
finală a conferinței, care, 
după opinia multor state, in
clusiv a României, ar- urma 
să aibă loc la nivelul șefilor 
de stat și de guvern.

★
In ședința de joi 

cuvîntul miniștrii de 
ai unui număr de 13

In expunerea sa, ministrul 
de externe al Norvegiei Dag- 
finn Vaarvik, a arătat că a- 
ceastă conferință constituie o 
manifestare a recunoașterii 
^reseînde din partea tuturor 
statelor europene a faptului 
că în statornicirea păcii, secu
rității și cooperării sînt inte
resate toate națiunile repre
zentate la Helsinki, in condi
ții de deplină egalitate.

Menționînd că lumea 
schimbat în ultimii zece ani, 
iar conferința este rezultatul 
acestei evoluții, ministrul de 
externe al Franței, Michel 
Jobert, a spus: Constatând 
ceea ce există, incetînd să 
încriminăm trecutul, definind 
un șir de principii menite să 
asigure respectarea realităților 
existente, trecînd, astfel, peste 
certurile sale, Europa deschi
de calea spre o evoluție prin- 
tr-o cooperare care, fără a fi 
totală, va fi eficace, deoarece 
este necesară dezvoltării atît 
Vestului cît și Estului conti
nentului. El a atras atenția 
că rivalitatea de altădată nu 
trebuie să priveze nici unul 
din statele participante la 
conferință de egalitatea suve
rană și de drepturile care 
decurg din aceasta, de invio
labilitatea frontierelor sale.

Pornind de la realitățile 
concrete ale Europei, minis
trul de externe al Spaniei, 
Laureano Lopez Rodo, a a- 
tras atenția că nu sînt' sufi
ciente doar simple declarații 
de bunăvoință, ci este nevoie 

stabilirea fundamentului

au luat 
externe 
țări.

s-a

pe care pot fi așezate relații 
normale în care să domine 
respectul reciproc între state
le participante, singurul mij
loc pentru a crea atmosfera 
necesară de încredere, aptă să 
facă posibilă înțelegerea și 
colaborarea care să conducă 
la o pace stabilă.

„Este un lucru valoros că 
statele reprezentate aici sînt 
hotărît'e să-și confirme în co
mun intenția de a respecta 
regulile de comportare inter
națională stabilite de Carta 
Națiunilor Unite, a arăt'at, la 
rîndul său, ministrul de ex
terne suedez, Krister Wic
kman. Elaborarea metodelor 
pentru o soluționare pașnică 
a disputelor dintre state con
stituie o parte importantă a 
eforturilor de salvgardare a 
păcii.

Subliniind valoarea primor
dială pe care o are atît' pen
tru securitate, cît și pentru 
cooperarea europeană elabo
rarea principiilor relațiilor 
dintre statele continentului, 
ministrul de externe al Ca
nadei, Mitchell Sharp, a de
clarat că aceste principii o- 
feră o bază trainică securită
ții și cooperării viitoare nu 
numai în Europa, ci, la1 o 
scară mult mai largă în în- 
treaga lume.

„Bulgaria vede contribuția 
sa la ameliorarea climatului 
politic în Europa mai ales 
in întreținerea de raporturi 
de prietenie și de bună ve
cinătate cu toate statele din 
Peninsula Balcanică. pentru 
ca această regiune să .se 
transforme într-o zonă a în
țelegerii și cooperării11, 
tat, în intervenția sa, 
trul de externe al 
țări, Petăr Mladenov. 
Iul 'nivel economie al

NAȚIUNILE UNITE 6 (Ager- 
,pres). — Kurt Waldheim, se
cretarul general al Organizați
ei Națiunilor Unite, a tinut la 
Geneva, la 5 iulie, o conferin
ță de presă consacrată, în e- 
sentă, conflictului din Orientul 
Apropiat și necesității de a fa
ce să evolueze activitatea și 
metodele O.N.U.

In ceea ce privește Orientul 
Apropiat, Kurt Waldheim a 
declarat: „Nu putem aștepta o 
soluție imediată de la reuniu
nea Consiliului de Securitate. 
Este necesară o dezbatere pu
blică, dar ea nu este suficientă. 
Trebuie ca țările interesate să 
contribuie la căutarea unei so-- 
Iutii. Sîntem deciși să nu pre
cupețim nici un efort".

Secretarul general a calificat 
apelul președintelui Bourguiba 
privind un dialog cu Israelul ca 
fiind „extrem de serios". Kurt 
Waldheim s-a declarat „gata să 
meargă în Orientul Apropiat".

Dar, a adăugat el, „vizita 
mea nu poate avea sens decît 
dacă contribuie la rezolvarea

problemei. Pentru moment, tre
buie așteptat să vedem cum va 
evolua dezbaterea în cadrul 
Consiliului de Securitate". 
Waldheim a reamintit de ase
menea, că „există încă misiu
nea Jarring, precum și rezolu
ția 242“ a Consiliului de Secu
ritate din noiembrie 1967. El a 
mai spus că dorește 
lui Jarring să vină
York pentru reluarea dezbaterii 
în Consiliul de Securitate".

In ceea ce privește O.N.U., 
Waldheim și-a exprimat satis
facția în legătură cu progrese
le realizate pe drumul univer
salității. In această privință, el 
a lansat un apel insistent tutu
ror țărilor, cerîndu-le să practi
ce, mai bine și în mai mare mă
sură, diplomația multilaterală. 
„Națiunile Unite, a subliniat el 
sînt singura tribună la care în
treaga umanitate este reprezen
tată".

Geneva

4

♦

Mitingul de

la Phenian

,să ceară 
la New

plastică
românească
MOSCOVA 6 — Corespon- 

lul Agerpres, Nicolae Crețu, 
transmite: In saloanele Uniu
nii artiștilor Plastici din Mos
cova s-a deschis o expoziție de 
artă plastică românească con
temporană cuprinzînd lucrări 
reprezentative de pictură din 
ultimul sfert de veac.

La deschidere au participat 
1. K. Koroliov, secretar al U- 
niunii Artiștilor Plastici din 
U.R.S.S., oameni de cultură și 
artă, ziariști. La vernisai din 
partea Uniunii Artiștilor Plas
tici din România, a participat 
pictorul Viorel Mărginean.

A fost prezent, Gheorghe 
Badruș, ambasadorul României 
in Uniunea Sovietică.

Prima sesiune a Comisiei 
consultative permanente 

sovieto-americane

a ară- 
minis- 
acestei 
Actua- 
țărilor 

europene, ca și interesele po
poarelor lor reclamă o extin
dere a schimburilor, o apli
care mai .largă a formelor noi 
de cooperare a proiectelor de 
interes comun, a spus el în 
încheiere.

V

• Președintele Camerei Re
prezentanților a Dietei japone
ze, Shigesaburo Maeo, a pri
mit, vineri dimineața, pe am
basadorul României in Japonia, 
Nicolae Finanțu, cu care a a- 
vut o convorbire privind dez
voltarea relațiilor prietenești 
dintre Cele două țări și a con
tactelor dintre Marea Adunare 
Națională și Dieta japoneză.

• Postul trei al televiziunii 
vest-germane a transmis, joi 
seara, o emisiune de o jumăta
te de oră consacrată României. 
In cadrul acestei emisiuni de 
itinerarii geografice, s-au pre
zentat aspecte economice, cul- 
tural-artistice din tara noastră. 
Au fost subliniate, îndeosebi, 
frumusețile naturale ale tării 
noastre și folclorul românesc.

• Un purtător de cuvint al 
Ministerului vest-german al A-

■'ir'iiiiitiiiiiiiiiiiiiiiir/iiiiriinn

11,45

S1MBATĂ 7 IULIE
15,00

17,30
cu Pluto" ;

12,35
13,00

Curs de limba germană. 
— Recapitulare (I);
A fost odată ca nicio
dată... „O zi

Telex ;

BELGRAD 6 (Agerpres). 
Disputată pe traseul Tetovo — 
Ohrid, cea de-a 7-a etapă a 
Turului ciclist al Iugoslaviei a 
fost cîștigată de rutierul sovie
tic Pavel Suhov, care a îm
brăcat totodată și tricoul gal
ben, purtat pînă acum de fran
cezul Guy Leleu. învingătorul 
a fost cronometrat pe distanta 
de 163 km, în 411 07'31" (medie 
orară 39,200 km).

Clasamentul general indivi
dual : 1. Suhov (U.R.S.S.) —
10h 41’16” ; 2. Leleu (Franța) la

" ; 3. Rosanni (Italia) la 
C'eaplîghin (U.R.S.S,) la 
Jensen (Danemarca) la 
Moskalev (U.R.S.S.) la 

Balabanov (Bulgaria) 
2’28"; 8. T. Vasile (România) la 
3'03" etc.

Clasamentul general pe echi
pe : 1. U.R.S.S. — 59h 03'21" ; 
2. Iugoslavia la 8’55" ; 3. Româ
nia la 9'32" ; 4. Franța la 10'10" • 
etc.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Atentatul; Republica : 
Eliberarea ; LONEA — Mine
rul : Seceră vîntul sălbatic •, 
VULCAN: Cowboy; LU-
PENI — Cultural: Alfred cel 
mare , Muncitoresc : Orizon* 
abrupt. ; URICANI: Politia 
mulțumește.

4
5.
fi.
i.

1'13”

5 00 Buletin de știri , 5,05 
Melodii în zori de zi; 5.20 
Dragi mi-s cîntecul și jocul: 
5.50 Muzică ușoară ; 6 00—•

8.08 Radioprogramul dimi
neții : 84)8 Matineu muzi
cal ; 8.30 La microfon melo
dia preferata : 9.00 Buletin 
de știri ; 9.30 Miorița : 10.00 
Buletin de știri ; 10.05 Mu
zică populară ; 10.20 „Car
naval la Veneția" ; 10.30
Din țările socialiste : 11.00 
Buletin de știri; 11.15 Tu
rism; 1135 Sul? flamurile 
tricolore ;12.00 Discul zilei ;
12.30 Intllnire cu melodia
populară și interpretul pre
ferat ; 13.00 Radiojurnal;
13.30 Radiodivertisment mu
zical ; 15.00 Buletin de știri: 
16.00 Radiojurnal : 17.00
Știință, tehnică, fantezie ; 
17.40 Interpret! ai cîntecu- 
lui popular : 18.00 Orele se
rii ; 20.00 Zece melodii pre
ferate ; 20,45 Consemnări;
20.50 La hanul melodiilor;
21.30 Revista șlagărelor ;
22.00 Radiojurnal ; 22.30
Muzică de dans : 24.00 Bule
tin de știri : 0.03—6.00
Estrada nocturnă.

Roman foileton. Femeia 
în alb (reluare). Episo
dul VI ;
Cărți și idei (reluare); 
Telejurnal;
Tenis de cîmp. Finala 
probei de simplu băr
bați din cadrul turneu
lui de la Wimbledon 
(transmisiune directă);
Emisiune în limba ger
mană )

Rsdcc'io si administrație ziarului ; Petroșani, strada Repubiieii, nr. 90. telefon s 1662.

10,00
10,05

le,35

10,55

11,15

Ansambluri 
(reluare); 
De vorbă cu 
le;

folclorice

gospodine

Avanpremieră ;
Pămînt în statui— emi
siune de versuri (relua
re) ;
Gala maeștrilor, Nico
lae Florei (reluare);

19.15
19,20
19,30

20,00

20.05

20.15
20.55

Publicitate ; 
1001 de seri;
Telejurnal — Cincina
lul înainte de termen 
1973 — an hotărîtor ;

Cîntecul săptămînil.
Sînt student și brigadi
er de Temistocle Popa ;
52 de initiative în 52 de 
săptămînî •,
Teleenciclopedia ;
Publicitate ;

PHENIAN 6 (Agerpres). — 
Cu prilejul vizitei în R.P.D. Co
reeană a delegației militare ro
mâne, condusă de generalul 
Ion Gheorghe, prim-adjunct al 
ministrului apărării 
șeful Marelui Stat Major, 
Phenian a avut loc un miting, 
relatează agenția A.C.T.C.

Luînd cuvîntul cu acest pri
lej, Kim Dae Sik, vicepreședin
te al Comitetului Administra
tiv municipal Phenian,, a su
bliniat succesele obținute de po
porul român și ostașii armatei 
române, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, în frun
te cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în construirea 
cietății socialiste 
dezvoltate.

La rîndul său, 
nel Ion Gheorghe 
poporul român și 
tei re se bucură din inimă 
de e succese obținute de 
poporul coreean, sub conduce
rea Partidului Muncii din Co
reea, în frunte cu tovarășul 
Kim Ir Sen, exprimînd, totoda
tă, sprijinul deplin al poporului 
nostru fată de eforturile parti
dului și guvernului coreean 
pentru realizarea reunificării 
pașnice și independente a pa
triei.

naționale,
la

so-
multilateral

general-colo- 
a arătat că 
ostașii arma-

tăcerilor. Externe a anunfat că 
guvernul cancelarului Willy 
Brandt va începe, în curînd, 
convorbiri separate cu guver
nele R.P. Bulgaria și R.P. Unga
re, In vederea stabilirii de re
lații diplomatice.

• Specialiști din Riga au 
învătat" o mașină electronică

Film serial — Mannlx;
Zi de vară... în
Telejurnal;
Tenis de cîmp. 
probei de dublu
din cadrul turneului de 
la Wimbledon (selecti- 
uni înregistrate).

studio ;

Finala 
bărbați

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei de ieri:

Maximele : Petroșani + 26 
grade; Parîng +15 grade.

Minimele: Petroșani +11 
grade ; Parîng + 8 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme instabilă 
cu cer variabil. Vor cădea 
precipitații sub formă de
verse de ploaie însoțite de 
descărcări electrice. Vînt slab 
pînă la potrivit din sectorul 
sudic.

a-

GENEVA 6 (Agerpres). La 
sediul reprezentantei perma
nente a U.R.Ș.S. din cadrul O- 
ficiului Națiunilor Unite de Ia 
Geneva, a avut loc, joi, ședin
ța finală a primei sesiuni a Co
misiei consultative permanente 
sovieto-americane.

Comisia consultativă perma
nentă este menită să contribuie 
la înfăptuirea scopurilor și pre
vederilor Tratatului privind li-

mitarea sistemelor apărării 
antirachetă și ale Acordv’ui 
provizoriu cu privire la v.neie 
măsuri în domeniul limitării 
armamentului strategic ofensiv, 
încheiate între U.R.S.S. și 
S.U.A. la' 26 mai 1972, precum 
și ale Acordului privind măsu
rile în direcția reducerii pri
mejdiei izbucnirii unui război 
nuclear, din 30 septembrie 1971 
— relatează agenția TASS.

Componența noului 
chilianguvern

SANTIAGO DE CHILE 6 (A- 
gerpres). — Președintele Sal
vador Allende a anunțat com
ponenta noului guvern chilian, 
constituit după demisia colec
tivă, la 3 iulie, a membrilor 
fostului cabinet, pentru a da 
posibilitate șefului statului să 
formeze o nouă echipă ministe
rială. Din cele 15 portofolii, 
Partidul socialist deține patru 
portofolii, Partidul comunist 
trei, Partidul radical — trei, 
restul de cinci fiind repartizate 
între celelalte partide și gru
pări ale Unității Populare.

Cu prilejul constituirii nou-

lui guvern, președintele Repu
blicii Chile, Salvador Allende, 
a rostit o cuvintare.

Referindu-se la evenimentele 
din 29 iunie, președintele Al
lende a arătat că „forțele ar
ma1 ș! de ordine au zădărnicit 
manevra unui grup restrîns, ca
re a vrut să întunece traiecto
ria democratică si constitutio- 
nalistă a tortelor armate chi
liene. Salvador Allende a scos 
în evidentă rolul clasei munci
toare, al oamenilor muncii și 
maselor populare care și-ay u- 
nit rîndurile în apărarea gu
vernului Unității Populare.

de calcul să „recunoască" ori
ce stea care ii este prezentată 
intr-o fotografie, stabilindu-i 
cu precizie coordonatele ce
rești, ordinul de mărime, clasa 
spectrală și alte caracteristici.

• „Frente Amplio" — coali
ție a partidelor de stingă — și 
Partidul Național au creat o no
uă alianță a opoziției se arată 
înțr-o declarație comună, dată 
publicității la Montevideo.

• După cum transmit agenți
ile internaționale de presă, 
iostul campion de șah al 
U.R.S.S., Leonid Stein, in virs- 
td de 39 de ani, a încetat subit 
din viată (in urma unui atac de 
cord), in timp ce se pregătea 
sd plece cu echipa U.R.S.S. in 
Anglia, pentru a lua parte la 
turneul final al Campionatului 
european pe echipe.

Programul viitorului
guvern

ROMA 6 (Agerpres). — Cri
za politică italiană se apropie 
de sfirșit. Programul viitorului 
guvern a fost aprobat de toate 
cele patru partide ale coaliției 
de centru-stînga : socialist-de
mocratic, socialist, republican 
și demoyat-creștin.

Pe plan economic, punctele 
principale ale programului au 
în vedere, între altele, lupta 
împotriva inflației, frînarea 
creșterii preturilor, restrînge- 
rea cheltuielilor publice. Pe 
plan politic, programul guver
namental preconizează, în e- 
sență, o serie de reforme vi
zînd sectorul locuințelor, învă- 
tămîntului superior și sănătății, 
apărarea instituțiilor democra
tice și a ordinii publice împo
triva elementelor ‘neofasciste, 
libertatea presei etc.

Creșterea prețurilor de 
consuni într-o serie 
de țări capitaliste

WASHINGTON 6 (Agerpres). 
— Din datele statistice publica
te la Washington de Ministerul 
american al Muncii reiese că 
preturile de consum au crescut 
în luna aprilie a.c. cu 0,7 la su
tă. S-au majorat, în 
preturile la alimente, 
minte, automobile și

De menționat că, în 
bruarie, martie și aprilie, costul 
vieții a crescut în Statele Uni
te cu 2,5 la 
punde unui 
sută.

special, 
îmbrăcă- 
benzină. 
lunile fe-

sută, ceea ce cores- 
ritm anual de 9,2 ia

6 (Agerpres).GENEVA
Potrivit unei anchete realizate 
de cunoscutul cotidian „La Tri
bune de Geneve" 
tiei prețurilor în 
vetienii au plătit 
mai mult pentru
medicală și cu 93 la sută 
mult pentru abonamentul tele
fonic, comparativ cu anul 1971.

asupra evolu- 
anul 1972, el- 
cu 10 la sută 
o consultație 

mai

TOKIO 6 (Agerpres). — în ul
timul an, preturile în capitala 
niponă au fost majorate cu 12 

I la sută — menționează un co
municat difuzat la Tokio de Bi
roul de statistică. Produsele a- 
limentare, îmbrăcămintea, 
transportul în comun, asisten
tă medicală și serviciile către 
populație au înregistrat cele 
mai mari creșteri de prețuri.

VIENA 6 (Agerpres). — Rit
mul creșterii preturilor cu amă
nuntul în Austria a fost, în a- 
nul 1972, de 6 la sută, compara
tiv cu 4,7 la sută în anul pre
cedent.

MADRID 6 (Agerpres). — In
tr-un document dat publicității, 
la Madrid, de către Institutul 
National de Statistică al Spa
niei, se consemnează că, în 
cursul anului' 1972, preturile la 
bunurile de consum au sporit 
cu 7 la sută, iar costul vieții a 
crescut cu 7,25 la sută.
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