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Fiecare colectiv de muncă,
/a cotele angajante ale anului XXX

In cursul acestui an vor fi 
construite, dezvoltate sau 
modernizate o sută de o- 
biectlve din domeniul tele
comunicațiilor.

In domeniul telefoniei, a- 
tenția principală este îndrep
tată in direcția construirii 
centralelor din cartierele 
bucureștene Drumul Taberei, 
I Mai, Colentina, a lărgirii 
capacități celor care deser
vesc zonele Mărășcști. Bel
iți, Dacia. Ca urmare, In 
acest an se vor monta, nu
mai în Capitală, 33 000 de 
posturi telefonice, cu circa 
7 000 mai mult decît anul 
trecut. De asemenea, inves
tiții importante vor fi afec
tate dezvoltării telefoniei 
in alte 25 dc municipii din 
țară, printre care Timișoa
ra. Zalău, Alexandria, Vas
lui, Constanța, Buzău și 
Focșani.

Anul 1974 va marca, tot
odată, extinderea telefonici 
automate interurbane prin 
includerea în cadrul acest
ui sistem a localităților Tg. 
Mureș, Alexandria, Buhuși, 
Sinaia, Cisnădie, urmînd ca

!n ultimul an al cincinalu
lui să fie conectate orașele 
Reșița, Tîrgoviștc. Curtea 
de Argeș, Piatra Neamț și 
Deva.

Modernizarea
atribut al mașinilor

tă față de nivelul atins în 
1973. In ce privește ponde - 
rea produselor noi sau mo
dernizate acestea vor spori 
la mai mult de 63 Ia sută 
din 
oină prevăzută inițial pen
tru 
anului 1975.

mu.lt de 63 Ia 
totalul producției, sar-

a fi atinsă Ia sffr-jiti.il

grele Primele șarje
Industria constructoare 

de mașini-grele a Încheiat a-

BREVIAR
nul 1973 , cu rezultate re
marcabile. Astfel, compa
rativ cu anul precedent, rit
mul de creștere a producției 
înregistrat în această ramu
ră a fost de 19,7 la sută. 
In unele subramuri, crește
rea producției a fost mult 
mai substanțială.

Ritmul înalt de dezvoltare 
a producției și moderniza
rea ci vor constitui si in cel 
de-al patrulea an al cinci
nalului principalele coordo - 
nate ale industriei de mașini 
grele. .*<t. prevede ca volu
mul producției să sporeas- 

mai bine dc 20 la su-

Din prima zi de muncă a lui '74,
la Uricani s-a născut o inițiativă

Planul fiecărei realizat
cu două zile mai devreme

rat 
pid 
au

„dc Tîrgoviștc"
La Tîrgoviște s-au elabo- 

primele șarje de oțel ra- 
pentru scule. Ele 

o destinație inter
nă, fiind utilizate pentru fa
bricarea unor tipuri de 
scule și dispozitive nece
sare forjorilor tirgovișteni, 
urmînd ca peste cîteva zile 
să beneficieze de importan
te cantități de oțel rapid și 
alte Întreprinderi prelucră
toare din țară.

Prin profilul său dc pro
ducție, tânăra uzină din 
Tîrgoviștc vine să răspundă 
unor cerințe ale dezvoltării 
tehnicii 1n țara noastră, 
firmîndu-se drept cel mai 
important furnizor de o- 
țeluri aliate și inalt aliate 
din țară.

a-

Noul an 1974 a început sub 
bune auspicii pentru minerii 
Văii Jiului. Așa după cum 
lăsau să se întrevadă decla
rațiile animatorilor activității 
de producție din subteran, la 
toate minele s-a manifestat 
incă din prima zi de lucru a 
anului hotărîrea unanimă de 
a realiza un demaraj cit mai 
bun al producției la nivelul 
sarcinilor calitative deosebi
te ale anului 1974, la nive
lul potențialului uman și teh
nic existent. Un clasament 
c activității de producție des
fășurată in ziua de 3 ianuarie 
relevă rezultatele deosebite 
obținute de colectivele mi
nelor Vulcan, care și-a rea
lizat sarcinile zilnice de plan 
in proporție de 118,2 Ia sută, 
Paroșeni (116,7 ta sută), Uri
cani (104,1 la sută) și Dilja 
(101,3 Ia sută).

Sutele de tone extrase din 
abataje peste prevederile de 
plan sint roadele pregătiri
lor intense făcute în cursul 
lunii decembrie în scopul a- 
sigurării liniei de front, a 
lucrărilor de revizii, întrețineri 
și aprovizionare efectuate în 
zilele trecute de repaus. 
Astfel a fost posibil să nu se 
înregistreze stagnări in desfă
șurarea procesului de pro
ducție, iar fronturile de lucru 
să fie aprovizionate cu ma
terialele necesare. Desfășura
rea în bune condițiuni a ac- 

. tivitâții de 
prima zi a 
o dovadă 
Văii Jiului 
achite

I

nul 1974 a început la 
mina Uricani cu voia 
buna caracteristică oa

menilor puși ..pe fapte mari". 
Oamenii aceia care au Știut 
să se mobilizeze, să-și organi
zeze în așa fel munca îneît 
din primele orc de lucru „să 
aglomereze" transportul cu 
cărbune, ori să „bată" primii 
metri de pregătire din noul 
an.

I-am intîlnit voioși la ieșirea 
din schimb și le-am dat — cum 
spuneau ei — prima veste bu
nă a anului : mina, toate sec
toarele și-au îndeplinit și de
pășit planul primului schimb. 
..Păi nu se putea altfel — în
cearcă Traian Pop o explica
ție — ne-am pregătit, nu 
ne-am lăudat numai1*.

Și ca dovadă că nu s-au „lă
udat" minerii de la Uricani o 
demonstrează rezultatele pri
mei zile : planul de extracție 
realizat în proporție de 104,1 
la sută.

Am stat de vorbă cu unii 
dintre semnatarii acestui prim 
succes. Cu Traian Pop. cu 
Gheorghe Nichita și Pavel 
Madaras de la „cărbune11, cu 
Grădinaru. Nagy și Ștefan Ni- 
colae de la pregătiri. Parcă 
s-ar fi înțeles in a răspunde : 
..Azi am mers bine. Și dacă am 
început-o bine, apoi nu ne lă
săm noi". Cu Gheorghe Durlă, 
promovat de curind șef de 
brigadă la un frontal nou în 
stratul 15, ne-am întins mai 
mult la vorbă :

—Nu mi-e teamă, cum 
să-mi fie ? Dacă vrei să faci 
treabă nu te temi. Te înțelegi 
cu oamenii, pui mina și gata.

— Cum a fost primul schimb 
de lucru din acest an ?

— Treaba a început bine. 
Azi noapte am avut oameni 
la pușcat. Am mers în plin. 
Vrem să dăm cit mai mult, să 
ne facem planul-

Vorbește surprinzător

acest prim pas 
înseamnă mult

cel 
in 

dat 
do-

de 
de

simplu despre 
care, de fapt, 
mai mult. înseamnă afirmare, 
înseamnă cucerirea încrederii 
oamenilor.

— Planul zilnic vreți să-I 
faceți ?

— Și pe cel zilnic și pe 
de-o lună. Și. dacă dăm 
plus în fiecare zi cît am 
azi. apoi încheiem luna cu 
uă zile înainte.

Socoteli simple, dincolo 
care se întrezărește o idee 
o reală valoare.

— Dar treaba asta o faceți 
în fiecare lună ?

Răspunsul întârzie cîteva 
clipe.

— Apoi, da, în fiecare lună. 
Că front avem pe tot anul. U- 
tilajele, trebuie să ne-ngrijim 
de ele. De pregătit ne pregă
tim noi să dăm plus din prima 
zi a lunii, nu să. ne zbatem la 
sfîrșit să recuperăm.

— Cu alte cuvinte, PLANUL 
FIECĂREI LUNI REALIZAT 
CU DOUA ZILE MAT DE
VREME.

— Păi da. cam așa. Și chem 
toate brigăzile de la frontale 
la întrecere.

— Numai pe cele de 
frontale '?*

— Nu. Și cine mai vrea.
— Ați gîndit bine ? Chema

rea asta angajează.
— Gîndit. Și nu mi-e frică. 

Am merge și mai bine dacă 
am primi grinzi metalice. Cu 
lemnul pierdem mult timp, 
cheltuim de pomană bani grei. 
Cu alea metalice e altceva. 
Poți realiza viteză mai mare 
de înaintare și cărbune mai 
mult.

Directorul exploatării, care 
asista la discuție, a început să 
calculeze în minte ceva. A- 
poi...

— Asta-i o idee grozavă, mă 
Durlă. Tu știi ce înseamnă do
uă zile de producție în plus ?

— Știu, cum să nu știu. In-

seamnâ că încheiem anul cam 
pe la 1 decembrie.

— Nu. nu așa. I-a nivel de 
exploatare, știi ce înseamnă ?

— La asta nu m-am gîndit. 
Numai la brigada mea am so
cotit. Dar dacă fac și ceilalți 
la fel, apoi serbăm Revelion 
nul la 1 decembrie...

Cit de simplu s-a născut a- 
ceastă idee care cheamă, de 
fapt, la o mai bună organiza
re a muncii, la folosirea rați
onală a mașinilor, a timpului 
de lucru, care cheamă la an
gajare deplină in acest an in 
care vom sărbători a XXX a 
aniversare a Eliberării in ca
re întregul nostru popor este 
hotârit să cinstească prin fap
te demne de muncă al Xl-lea 
Congres al partidului.

Am ..plasat11 ideea 
Gheorghe Durlă șiAm ..plasat11 ideca lui 
Gheorghe Durlă și ce
lorlalți brigadieri.

Traian Pop și-a făcut repe-

La E.M. Vulcan

de o socoteală :
— Păi. noi dacă ne ținem 

de cele 3 cicluri intr-o zi de 
lucru, ne’facem planul cu do
uă zile mai devreme fără dis
cuție.

Madaras. care a cam reci 
mat lipsa unor materiale r.-a 
ezitat nici el :

— Să avem numai ce ne tre
buie că două zile-i o nimica 
toată.

Gheorghe Nichita.
parcă cu voce tare :

— Material să fie ! Oameni 
buni avem. Se poate, cum 
nu se poată că nu-i mare 
lozofie...

Adică, ideea celor două 
le a găsit — încă înainte de a 
fi fost făcută publică — pri

gândește

(Agorpres)

Dragoș CALIN

(Continuare in pag. a 3-a)
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Preocupări 
la Fabrica 
de oxigen

0 „mostră" de nepăsare

producție încă din 
anului reprezintă 
in plus că minerii 
sint hotăriți să se

exemplar de sarcinile 
revin in 1974

primele succese

Aceasta e hotărîrea

la înălțimea sarcinilor

primul

s-a încheiat 
încheiat pentru 

to- 
Cu siguranță

un dialog la mina 
sfirșitul primului

Confirmind rezultatele constant bune pe care le-a înregis
trat de-a lungul anului trecut, colectivul minei Vulcan a de
butat în noul an cu realizări la nivelul prestigiului de care se 
bucură. Stau mărturie, cele 826 de tone de cărbune pro
duse în abataje peste prevederile dc plan.

Acest succes este urmarea activității bune, pline de elan 
care s-a înregistrat încă din primele ore ale dimineții zilei de 
3 ianuarie Ia toate locurile de muncă. Mențiuni speciale me
rită colectivele sectoarelor III, care și-a depășit cu 262 de to
ne de cărbune sarcinile de plan, I (plus 200 de tone) II, IV și 
V. Succesele minerilor din abataje au fost favorizate și de bu
na funcționare a utilajelor și instalațiilor, de desfășurarea fă
ră întreruperi a fluxului principal de transport. Toate acestea 
sint urmarea amplelor lucrări de revizii și reparații care s-au 
realizat in zilele de repaus in întreaga mină. De asemenea, 
s-a urmărit formarea unor stocuri dc rezervă în cadrul sec
toarelor pentru a se asigura continuitatea fluxului de produc
ție

Succesul primei zile, realizat pe temelia sigură a unei bu
ne organizări a întregii activități de producție confirmă ho- 
tărirea colectivului minei Vulcan de a Se situa încă de la în
ceputul acestui an în fruntea întrecerii pentru tot mai mult 
cărbune care animă pe minerii Văii Jiului.

P. NICOLAE

Pentru colectivul fabricii 
de oxigen din Livezeni în
deplinirea exemplară a sarci
nilor de plan și angajamen- 

”teTor luate în 
constituit un obiectiv 
cipal 
mare.
3-lea 
fost 
tri i 
Prevederile 
ciile prestate au fost 
cute cu o producție în 
loare de peste 200 000 lei.

Pregătirile pentru buna 
desfășurare a producției în 
noul an 1974. colectivul de 
muncă al fabricii le-a în
ceput. corespunzător gra
ficului, încă din primele zi
le ale lunii ianuarie, efectu- 
îndu-se lucrările de revizie 
tehnică a instalațiilor.

Colectivul de muncitori și 
tehnicieni al unității este ho- 
tărît de a munci astfel ca 
termenul de 15 zile destinat 
reviziei să fie redus, astfel 
ca instalațiile să intre mai 
devreme în producție în con
diții optime, pentru realiza
rea integrală, ritmică, încă 
din prima lună a sarcinilor 
de plan pe anul 1974.

întrecere, a 
prin- 

în anul 1973. Ca ur- 
sarcinile celui de-al 

an al cincinalului au 
depășite cu 54 000 me- 

cubi oxigen industrial, 
privind servi - 

între- 
va-

noastră
să fim de la început

Și acum
Lupeni. la . ________
schimb al noului an, cu con - 
ducătorul uneia din cele mai 
prestigioase formații de lucru 

brigadierul
CIOCHIA,

ale exploatării, 
frontalist Marin 
din sectorul II :

— Anul trecut 
așa cum s-a 
brigada dumneavoastră, 
varâșe Ciochia. ~ 
că nici în noul an brigada nu 
va fi mai prejos, adică se va 
afirma și mai puternic în 
bătălia cărbunelui. Care sînt, 
deci, gîndurile privind noul 
an al conducătorului brigă
zii Ciochia, după primul șut 
al anului ?

— Anul în care am intrat 
va însemna noi succese pentru 
colectivul brigăzii. Aceasta e

hotărîrea noastră. Angaja
mentul pe 1974 Încă nu l-am 
definitivat, dar „în mare" vă 
pot spune că nu ar fi mai mic 
de 2000 de tone, iar pînă la 
sfîrșitul anului vom mai ve
dea. Mina e mină și îți poate 
oferi și surprize. Deși nu ne 
prea lăsăm noi după... surpri
ze.

— Ce a însemnat 
șut ?

— Primul pas spre realiza
rea țelului propus, adică spic 
obținerea de noi succese in 
74. Am pornit adică bine, 
deși după 3 zile cit frontalul 
a stat pe loc nu ne-a fost u- 
șor. Stilpii intraseră in vatră 
din cauza presiunii și a infil
trațiilor de apă. Dacă nu era 
aceasta, am fi și pușcat pri
ma fîșie. Dar nici așa nu e

noului an”

plan

Apartamertfe îăra...
amintiri

• Locatarii bat la toate ușile • Cooperativa 
„Deservirea", proprietara apartamentelor, spune 
că n-a fost sesizată • După ce a aflat situația, a 
mai trecut o lună • A trecut, dar cine plătește ? 
• „Deservirea" da din umeri, apoi găsește o „solu
ție" genială : să suporte cetățenii !

EXCURSIE ȘCOLARA

de cunoaștere a fru
museților împrejuri
milor Văii Jiului.

CONCERT

Un grup de 30 de e- 
levi ai Școlii elemen
tare nr. 4 din Petro
șani iși vor petrece ul
timele zile ale vacan
ței de iarnă la cabana 
Voievodul.

In zilele de 6, 7 și 8 
ianuarie, grupul de e- 
Jevî, însoțiți de cadre 
didactice, va avea bu
curia încheierii va
canței printr-o ex
cursie plăcută, mijloc 

, de recreere și totodată V_______

In sala mică a Casei 
Petro- 

la 
de

de cultură din 
șani are loc miine, 
ora 11. un concert 
muzică simfonică sus
ținut de cvartetul di
rijat de G. Bogdanffy. 
In program se află lu
crări de
Mozart, Schubert 
Marțian Negrea.

Beethoven,
și

DACA nu se 
dezgheațA ?

Iatâ că și aparatele 
de radio îngheață. Du-

au vrut 
aparate 

și-au pu- 
dorința.

pă zilele de repaus de 
la sfîrșitul și începu
tul anilor 73-74 la ma
gazinul cu aparate de 
radio din Petroșani mai 
mulți clienți 
să cumpere 
de radio. Nu 
tut împlini
Nici unul din aparate
le încercate nu a func
ționat. „Veniți miine, 
poimîine, au dat so
luția vînzătorii. pînă 
cînd se mai... dezghea- 
ță“.

Asta da. comerț Și 
dacă nu se mai dez- 

gheață ?

HORA...
NEMOTIVAȚILOR

Comitetul de sindi
cat de la E.M. Dîlja, a 
luat măsuri imediate 
împotriva celor 120 de 
absenți nemotivați. în
registrați în ziua de 3 
ianuarie a.c. Astfel, 
toți au fost „populari
zați- la stația de am
plificare și la gazeta 
de perete, unde, o ca
ricatură înfățișează o 
„horă a nemotivaților". 
Tuturor li se pregătesc 
și alte „surprize" prin
tre care, unora, desfa
cerea contractului de

muncă. Iată cîțiva din 
cei 120 prinși in „ho
ra nemotivaților", lu- 
ați la întâmplare: 
Constantin Poșircă, 
miner, Cezar Tulbu- 
reanu, vagonetar, Fran- 
cisc Barthalan, miner, 
Costică Condurache, 
Gică Pădureanu, loan 
Petrea, electricieni.

LA CAMPIONATELE 
DE SCHI

deon, au plecat la 
campionatele de schi 
ce se desfășoară la Si
naia și Brașov in pe
rioada 3-13 ianuarie 
a.c.

Din aceștia, 16 elevi 
vor participa la „Cupa, 
Speranțelor" — orga
nizată pentru copii, la 
Sinaia, iar 
participă 
Brașovia**, 
Ier republican, ce 
va desfășura la Bra
șov pentru juniori.

alții 
la

cu <

1
i opt 
„Cupa 
carac- 

se

rău : am răpit tot abatajul, 
am perforat găurile. Schim
bul II va pușca, urmînd ca 
schimbul al treilea să se în
cheie cu realizarea unui ciclu 
întreg — deci cu fîșia scoa
să — ceea ce va însemna 340 
tone de cărbune extrase — 
deci vreo 50 tone peste 
din prima zi.

— In zilele următoare 
perioada pînă la sfîrșitul 
care sînt perspectivele ?

— Mai sînt necesare 2-3 ră
piri, ca să scăpăm de greu
tăți — adică de presiune și 
vom reveni la normal. Am 
discutat azi cu două schim
buri. Voi reveni și seara să 
discut și cu schimbul III. 
Ceea ce ni se cere este un e- 
forl mai mare pentru ca în 
2-3 zile să depășim dificultă
țile ivite din cauza presiunii 
și să ne realizăm obiectivul 
ce ni l-am fixat din prima lu
nă — ca în fiecare săptămînă

Dan STEJARU

(Continuare in pag. a 3-a)

Cu cîtva timp in urmă, a 
sosit la redacție o scrisoare 
semnată de mai multe gos
podine- din Vulcan. Spicuim 
din ea o singură frază : ..in 
apartamentele de la demiso
lul blocului unde locuim, a 
ieșit apa, sînt complet inun
date. Cînd veniți, să luați și 
o barcă pentru că ne putem 
plimba cu ea în voie". Sem
nează Carolina Cristea. ap 
22. Maria Dobre, ap. 21. Ne- 
la Nemeș, ap. 20. Cornelia 
Bădoi, ap. 19. Eugenia Dă- 
mian ap. 18.

Este vorba de apartamen
tele nr. 1 și 2. proprietatea 
Cooperativei ..Deservirea" 
Lupeni. din blocul 13 b. sc. 
III, Aleea Viitorului din- Co- 
roești — Vulcan, în care, de 
aproape un an. n-a locuit ni
meni, unde nu s-au născut 
copii, unde nu s-a petrecut 
revelionul. Cu alte cuvinte, 
sînt doua apartamente care 
nu păstrează între 
lor amintiri legate de 
meni...

Ne-am deplasat la fața lo
cului. dar. neascultind sfatul 
semnatarelor scrisorii (cel cu 
barca !), am făcut o baie bu
nă (apa urcase de la podea 
mai mult de 30 de cm).

Cetățenii au sesizat, au ce-

pereții 
oa-

rut sprijin, dar nimeni n-a 
crezut că situația este chiar 
așa. Și de bună seamă că. 
in afară de locuitorii scării, 
de doi redactori și doi sala- 
riați ai consiliului popular, 
nu le-a fost dat și altora să 
vadă spectacolul atit de de
zolant al celor două aparta
mente părăsite. Păcat ! Nu 
credem că o asemenea prive
liște n-ar fi mișcat ..inima-1 
proprietarului, care avea la 
îndemînă meșteri, și pentru 
care reparația era o nimica 
toată.

Pentru a afla amănunte, 
ne-am adresat asociației de 
locatari din Vulcan. Aflăm 
că apartamentele sint pro
prietatea cooperativei ..De
servirea" Lupeni. Că această 
imitate încasează chiriile.' 
Că ultimii locatari ai apar
tamentelor au fost Guia Bă- 
diliță și Alexandru Monev. 
întreținerea (apa. gunoi. în
călzirea) și chiria nu au fost 
plătite din- martie 1973 (ap. 
1) și, respectiv, iunie 1973 
(ap. 2). Asociația de locatari 
nu știa. Dar cooperativa știa

Ionica FIERARU

(Continuare in pag. a 3-a)

PROGRAMUL
Universității serale de partid

pentru zilele de 7 și 8 ianuarie 1974
SECȚIA ECONOMIE, anii I și II, în ziua de luni, 7 

ianuarie, ora 17.
SECȚIA PRINCIPII $1 METODE ALE MUNCII DE 

PARTID, anul II, in ziua de marți, 8 ianuarie, ora 17.
Cursurile pentru toate secțiile au loc în săliile cabi

netului municipal de partid

ARTA
(pag. Il-a).

a S.U.A.

CULTURA
Un grup de 24 elevi 

de la Școala sportivă 
din Petroșani. însoțiți 
de profesorii Virginia 
Peterfj și Gtinther Ge-

• Din

jiti.il
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Sînt pasăre

FENOMENUL CmAL-EDUCAEIV DE MASA
puternic stimulent a! colectivelor de muncă

in îndeplinirea sarcinilor de producție !

Dacă la sfirșitul unui an și începutul altuia se fac justifi 
cate bilanțuri alo muncii, in activitatea culturală acest lucru, 
chiar dacă e posibil, nu poate să cuprindă in întregime acest 
fenomen cu sensuri profunde care se adresează sensibilității 
omului, conștiinței Iui \tît sub raport cantitativ cit și cali
tativ, mișcarea cultural-educativă și artistică de masă din 
Valea Jiului a înregistrat in anul care a trecut indiscutabile 
succese. Am fost implicați in multe manifestări, mai ample 
sau mai limitate, inițiative, felurite concursuri și forme or
ganizatorice variind după gradul de preocupare și interesul

din(r-un loc sau altul. Minerii, ceilalți oameni ai muncii, 
cărora li se adresează aceste reale eforturi, au avut deseori o- 
cazia să constate talentul ortacilor in spectacolele susținute 
in sălile de apel, pe scenele cluburilor sau pe estrade ame
najate in aer liber. Pentru a afla liniile de forță ale activității 
cultural-educative și artistice de masă din Valea Jiului in anul 
in care abia am pășit — 1974 — nc-am adresat tovarășului 
VASILE CHIRCULESCU, activist al Consiliului municipal al 
sindicatelor.

— 1974 este anul celor 
două mari evenimente în is
toria țării noastre — Con
gresul al XI-lea al partidu
lui și împlinirea a trei de
cenii de la eliberare — ca
re stimulează energia crea
toare, constructivă a oame
nilor muncii, participarea 
lor la transpunerea în via
ță a programului elaborat 
de partid. Activitatea cultu
rală are o însemnată con
tribuție in procesul de for
mare și evoluție a conști
inței, eficiența ei fiind pre
zentă, in ultima analiză, 
in procesul de producție. 
Avînd în vedere și ceea ce 
a fost pozitiv, dar și nega
tiv în munca din anul tre
cut, care sînt sarcinile fe
nomenului cultural din Va
lea Jiului In acest an ?

— îndatoririle cluburilor, 
caselor de cultură, ale întregu
lui sistem cultural, reieșite din 
programul de educație comu
nistă elaborat la plenara CC 
al P.C.R. din noiembrie 1971 
si aprobat de Conferința Nați
onală a partidului, ne este și 
în acest an îndreptar în tot 
ceea ce întreprindem. Eforturi
le noastre, împreună cu ale Co
mitetului municipal de cultură 
și educație socialistă, se în
dreaptă înspre trei mari aspec
te : timpul liber al minerilor; 
activități ideologice, cultural- 
educative ; mișcarea artistică 
de amatori.

desprins concluzia că nu a e- 
xistat o adevărată diversificare 
a acțiunilor (concursuri, dimi
neți literare etc.) care ar fi a- 
vut darul să se adreseze unui 
număr cit mai mare de mineri 
și de oameni ai muncii, ale că
ror preferințe nu sint nici u- 
niforme, nici sărace. Profitând 
de acest timp liber al lor noi 
avem datoria să organizăm în
tâlniri între mineri și cadre de 
conducere de la mine, alte for
mule cultural-educative prin 
care să contribuim și la omo
genizarea colectivelor de mun
că, și la îmbogățirea cunoștin
țelor lor. In egală măsură vom 
urmări ca spectacolele Casei 
de cultură din Petroșani și toa
te celelalte ale cluburilor să 
fie susținute periodic și prin 
rotație, cu toate greutățile de 
transport implicate de aseme
nea acțiuni. Și pînă acum au 
avut loc manifestări frumoase, 
interesante dar din vina unei 
defectuoase popularizări, n-au 
avut audienta meritată. Aceas
tă carență o vom elimina prin- 
tr-un afișaj la locuri potrivite, 
prin panouri, folosind mai e- 
ficient stațiile de radioamplifi
care.

— Faptul că minerii au 
două zile libere la sfîrșilul 
săptăminii reclamă insistent 
prezența activă a clubului 
în viața localității pentru a 
le oieri nu posibilități spo
radice și întimplătoare, ci 
variate și sistematice pentru 
petrecerea utilă a acestui 
timp. Există deja o experi
ență in acest sens, dar ce 
perspective sînt in acest an?

— Activitatea de educa
ție, sub diferitele ei aspec
te, este principala sarcină 
a clubului, casei de cultură. 
Și in această privință se 
poate afirma că in Valea 
Jiului au existat multe acți
uni reușite, dar ce se păs
trează, ce se întreprinde in 
continuare ?

— In aceste zile cluburile lu
crează la întocmirea unor pla
nuri de perspectivă în această 
privință și au stabilit ca ele să 
fie subordonate preferințelor 
minerilor a căror opinie să fie 
sondată cit mai mult pentru a 
se realiza o optimizare a rela
ției. Din experiența ultimelor 
două luni ale anului 1973 am

— Din apropierea celor două 
evenimente ale acestui an, ca
re se vor înscrie In istoria ță
rii, am desprins o datorie pen
tru noi — de a organiza un 
ciclu de acțiuni de lungă dura
tă destinat cunoașterii realiză
rilor poporului nostru condus 
de partid, vom iniția ș:. con
cursuri, apreciate pentru va
loarea lor stimulativă. Realiză
rile din municipiu, județ și ța
ră vor fi tema orientativă a a- 
cestui concurs gen „Cine știe, 
ciștigă" ce-1 vom iniția după 
15 ianuarie. In cadrul concur
sului municipal „Dialog pe a- 
ceeași scenă* vom introduce 
în regulament un punct nou 
prin care să concureze grupuri

în probleme de cultură, educa
ție, ideologie, politică internă 
și externă. Socotim încă defi
citar genul brigăzilor de agita
ție, cu un remarcabil ecou nu
mai dacă sînt prompte și se
lective in cuprinderea faptului 
de viață, aspecte critice comu
nicate prin mijloace de bună 
factură artistică. Recentul con
curs are și darul de a ne in
dica suficiente resurse de im
pulsionare a acestor formații 
eficiente. O altă direcție de ac
țiune în acest an o formează 
activitatea culturală In spriji
nul producției. Bune rezultate 
au dat zilele brigadierilor pe 
care le vom statornici pînă la 
nivel de centrală (prima in 24- 
26 ianuarie la Casa de cultură 
din Petroșani). O altă problemă 
o furnizează participarea inte
lectualilor la viața spirituală a 
localității și în acest sens va 
fi generalizată inițiativa jude
țeană ca fiecare intelectual să 
organizeze cel puțin două ac
țiuni pe lună. Poate că n-am 
făcut tot ce era posibil pentru 
a ne apropia de noii angajați, 
direcție în care, cu ajutorul 
organizațiilor și comitetelor 
U.T.C vom găsi noi forme or
ganizatorice, atractive, mai 
vechii inițiative „Prietenii no
ului angajat* pe care să o fi
nalizăm — criteriul fiind con
tribuția la limitarea fenomenu
lui de fluctuație. In domeniul 
culturii și educației se înscriu 
și acțiunile de popularizare 
cărții social-politice (între
14 februarie va avea loc o de
cadă cu această temă, prece
dată de simpozionul «Tineretul 
în contemporaneitate"). In a- 
cest an vom face totul ca acti
vitatea cultural-educativă, mult 
mai complexă în programul 
nostru, să se desfășoare în for
me organizatorice atractive și 
competente, 
audiență și

complex de educație. Vor 
permanentizate manifestările în 
sălile de apel și in cluburi sus
ținute de brigăzi artistice de a- 
gitație, coruri (vom reînvia 
tradiția corurilor minerești), 
dansuri, formații muzicale, ci- 
necluburile vor realiza filme 
pe teme inspirate din munca 
minerilor ș!. vor fi difuzate în- 
tr-un mod corespunzător. Ma
nifestările artistice ample vor 
cunoaște etape superioare — 
festivalurile — concurs „Cînte- 
cul adincului" (de muzică u- 
șoară și poezie), „Flori alese 
de pe Jiu“, „Dialog pe aceeași 
scenă*, cărora 11 se adaugă al
tele noi — al brigăzilor artisti
ce de agitație și concursul co
ral. Anul 1974 va însemna un 
progres din toate punctele de 
vedere pentru fenomenul cultu
ral-artistic și educativ din mu
nicipiul nostru, toate manifes
tările fiind dedicate împlinirii 
a 30 de ani de la eliberare și 
Congresului al XI-lea al P.C.R., 
avind o reală și eficientă con
tribuție la îmbogățirea profilu
lui omului din Valea Jiului, 
deci la îndeplinirea mobiliza
toarelor sarcini ce stau în fața 
noastră în acest an.

Sînt pasăre cu aripa de aur 
ce am venit dintr-un ținut arid 
și-am întîlnit deplina fericire 
la pieptul tău, iubitule Partid!

Sînt pasăre cu aripa de-oțel, 
și-n brațul tău îmi aflu ocrotire. 
Spre culmile eternelor izbînzi 
m-ai învățat să zbor fără oprire.

In zori, cînd dintre munți apare astrul 
ce-aruncâ scînteieri diamantine,
sînt pasare cu aripa de foc 

iar sîngele-mi pulsează pentru tine.
Ioan BOTA 

Lupcni

criterii care-i dau 
eficientă.

aspect și ce orien- 
in acest an

— Ce 
tare are 
cunda mișcare artistică 
amatori din Valea Jiului ?

— Toate formațiile, toate 
cercurile vor avea o activitate 
permanentă și de perspectivă 
prin care să-și aducă contribu
ția — prin nivelul interpreta
tiv, repertoriu și valorificarea 
resurselor locale — la procesul

Repertoriul dramatic (II)
Configurat din perspectiva 

unor multiple determinări 
(repertoriul ca platformă va
lorică fermă are cel puțin o 
triplă funcție cu rosturi este- 
tic-ideologice, gnoseologice și 
educa ti v-pedagogice), reperto
riul este un pivot axiologic, 
un prim semn al substanței 
sale, al dinamismului activi
tății. unui teatru. In el sînt 
concentrate esențele de reali-

tate pe care un teatru le pro
pune spre întrupare scenică, 
spre confruntarea viitoare cu 
publicul, este conținutul vi
itoarelor manifestări specta
culare.

Afirmarea repertoriului in
tr-o stagiune este un act de 
opțiune în numele unor cri
terii de exigență a selecției de 
texte dintr-un veritabil ocean 
de literatură dramatică (se
lecția oricărei stagiuni trebu
ie gindită ca un segment din
tr-un proces, ca o latură a u- 
nei munci planificate pe par
cursul a cel puțin citorva ani, 
cind există certitudinea pu
blicului căruia teatrul i se a- 
dresează).

Care-s principiile care gu
vernează actul selecției ? Fă
ră a considera că ne aflăm in 
posesia unui sistem aparent 
și riguros constituit, afirmăm 
că o primă categorie de crite
rii ține de axologie, de valoa
rea dramaturgiei promovate.

Care este literatura drama
tica ce merită a fi selectată ? 
Pentru ca un teatru să-și poa
tă afirma plenar rosturile 
pentru care există este dator 
să fie mesagerul cerințelor ce
tății și numai literatura actu
ală, națională, ancorată în 
miezul frământărilor cotidie
ne, în freamătul muncii con
structive. în măsura în care 
este rezonatorul convingător 
al pulsului vieții, oferă pre
textul creațiilor credibile, 
deziunea pentru un astfel 
teatru este garantată și 
măsura în care universul 
man este prins spiritual 
frămintările reprezentate 
scenă, de măsura în care
regăsește cu propria existență 
în conflictele reprezentate, 
dacă găsește ridicate întrebări

A- 
de 
de
u-
de 
pe 
se

și mai ales răspunsuri la pro- 
priile-i dileme.

Dacă prezența dramaturgiei 
originale actuale este în ori
ce stagiune un fapt al politi
cii culturale însăși, tot atît de 
reclamată este și piesa tezau
rului național (clasic sau in
terbelic). mereu actuală prin 
mesaj și seducătoare prin e- 
ternul uman inclus în orice 
creație literară viabilă. Orice 
lectură scenică perspicace va 
ști să descifreze de fiecare 
dată valențele noi ale textu
lui, mustind prin vreme și pa- 
sionind fiecare generație prin 
noi și noi dimensiuni emoțio
nale, verifieîndu-se, astfel, că 
cea mai actuală lecție rămîne 
mereu cea a clasicilor, con
temporani permanenti și mo
dele mereu îmbogățite și îm
bogățind prin timp. Firește că 
acelorași necesități răspund și 
piesele dramaturgiei universa
le, ale tezaurului clasic, co
mori sufletești, spirituale pe
rene.

Operația selecției se execu
tă anevoios în spațiul vast al 
literaturii actuale mondiale 
(cuprinderea numeroaselor zo
ne spirituale ale contempo
raneității este împiedicată în
că de decalajul impus de tra
duceri), dar aici primatul este 
cel al valorii dramaturgice 
(de construcție) și al mesaju
lui. Conform unei înțelepte 
politici culturale promovăm 
ceea ce este dc folos spiritua
lității noastre socialiste, ceea 
ce contribuie la mersul nos
tru spiralat înainte și jn sus, 
deschizînd canalele de circu
lație a ideilor nobile, fruc
tuoase pentru evul nostru so
cialist.

Lr. MUNTEAN U, 
directorul Teatrului de stat 

„Valea Jiului"

Deosebită de alte manifes
tări plastice similare, expozi
ția „Omagiu minerilor" — 
deschisă în foaierul Casei de 
cultură din Petroșani sub e- 
gida Comitetului județean de 
cultură și educație socialistă 
în cinstea zilei Republicii 
se individualizează nu nu 
mal prin tematica generala 
ci și prin prezența mineritu
lui, in diferitele lui ipostaze 
in tablouri care în marea lor 
majoritate reprezintă creați, 
recente ale artiștilor plastic 
din Valea Jiului șl din jude
țul nostru. Expoziția, omoge 
nă în temă, unește lucrări re
alizate în diferite tehnici 
(pictură, desen, gravură) șt 
stiluri proprii fiecărui artist, 
echllibrind sensibilitatea și 
expresivitatea.

O primă surpriză se alia 
în pictura lui Horea Popp, in 
al cărui stil ce reprezintă o 
sinteză a onvirismului plastic 
cu luciditatea, sînt cuprinse

leme din viața minerului re
zolvate în modalități origina
le („Pregătirea de cină", „O- 
maglu minerilor"). Compozi
țiile lui sînt echilibrate for
mal. cu desen clar și paletă 
cromatică sobră care creea
ză o atmosferă tensională vi
brantă, muzicala. Aceste lu
crări care par a fi un stadiu 
nou in arta reflexivă a lui 
Horea Popp, îndeamnă la 
contemplație, Hind o pictură 
nu prea lesnicioasă, dar pro- 
curînd satisfacții estetice în
delungate.

Filiala Uniunii Artiștilor 
Plastici din Petroșani este 
prezentă în continuare, cu ta
blouri de bună valoare. Din 
expoziția personală recentă, 
losll Tellmann a oprit doar 
trei gravuri pentru cea actu
ală : „Din adîncuri" „In aba
taj" și „Ortacii", din toate 
mustind un adevărat cult al 
artistului pentru mineri. For
ța, încordarea muncii, gravi
tatea sînt prezente mereu 
prin forme rotunjite sau as
cuțite, spațiile alb-ncgru al- 
ternînd armonios, ritmat. Vic
tor Syilvester se apropie de 
miner relevindu-i căldura și 
umanitatea („Schimb") sau 
prelungirea în viață exteri
oară („Peisaj"). Artistul per
cepe viața în modalități pro
prii și se exprimă prin lucrări 
care revelează elemente noi. 
„Mina Livezeni", i-a inspirat

Elenei Bianu o pictură caldă 
in care sînt îngemănate idei, 
gindurl și sentimente vibran
te, elogiind munca, pe cînd 
grafica Măriei Co/ocaru 
îndreaptă mai Intim spre
mul adincului — .Ortacii" 
Drum spre adîncuri", „Pe:- 

.aj pelroșănean", elegante 
lanlelăril de linii și forme 
lin care se degajă o sensibi
litate mereu trează. In pictu
ra sa. Ion Cir joi aduce o no
ri de gravitate, nu al îl prin 

‘cma tablourilor cil prin cu- 
orile severe șl desenul atent 
.Tristețea" unei naturi moar
te" reprezintă un plastic, su
gestiv șl pios omagiu luptei 
minerilor din 1929 iar „Pensi
onari mineri" o atmosferă 
destinsă, dar marcată de a- 
ceeași încordare și sobrieta
te pe care pictorul o simte 
mereu prezentă in viața mi
nerului.

Dacă pictorii din Petroșani, 
așa cum remarcam șl cu un

de Th. MănescuDRAMATICĂ
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prilej anterior, dincolo de 
dilurile personale, au o to
nalitate mai gravă și un co
lorit mai dramatic, care le dă 
și o unitate distinctă de pro- 
funzime, cei de la Deva și 
Hunedoara au o sensibilitate 
de lip romantic, sini colorișli, 
mal exuberanți, reprezenllnd 
mai fidel tipul arltstic medi
teranean. Tiron Budiu e un 
poet al culorii dispuse in tu
șe clare („Peisaj"), ca și Mir
cea Bîlcă în „Lampa bunicu
lui" (pictură nu îndeajuns de 
convingătoare și cu trimiteri 
la un cunoscut maestru). Ion 
Șeu care se folosește în mod 
original în pictură de mitul 
oglinzii pentru a sugera o 
corespondență între viață de 
deasupra și din subteran 
(purtată de gindul minerului 
in „Omagiu adincului") sau 
complexitatea muncii, împle
tirea ei („Simbioza muncii"). 
Iosif MaTyas compune în cu- 
noscutu-i stil dramatic și în
fiorat tablourile „Obsesia '29" 
„Alegoria muncii", „Interi <. 
rența munților" din care se 
desprinde o poezie stranie.

Expoziția „Omagiu mineri
lor" este izbutită mai ales 
prin faptul că avem prileju 
să constatăm momente apro
piate din evoluția gîndirii ar
tiștilor plastici preocupați, 
precum se vede, de figura mi
nerului.

Răzvan ISTRATESCU

A patra premieră a Tea
trului de stat „Valea Jiului" 
a coincis cu festivitatea îm
plinirii unui sfert de veac de 
existență a acestei instituții 
de artă printre mineri și 
pentru mineri. Și pentru că 
spectacolul este de natură 
politică — tratînd, prin mij
loacele specifice teatrului, 
tema luptei de clasă în- 
tr-un moment cind societa
tea socialistă iși consolida 
cuceririle revoluționare — 
el reprezintă și o profesiu
ne de credință a colectivului 
artistic de a promova și 
mai departe piese cu gene
roase idei contemporane.

Theodor Mănescu a rezol
vat conflicul „Casei de 
mode" intr-o manieră poli
țistă, cu repetate momente 
de suspans, echivocuri pre
lungite și intervenții care 
nu fac legătura cu trecutul, 
metodă prin care este in
trigat și derutat spectatorul 
obișnuit cu situațiile lim
pezi. Cu o anume toleranță 
am putea considera însuși 
titlul o metaforă pentru i- 
dentitatea ambiguă a per
sonajelor. Judecată în mod 
comparativ și cu ochi critic. 
„Casa de mode" nu este o 
piesă veritabilă (de tip cla
sic), ci mai mult un pretext, 
un scenariu pentru un spec
tacol. Autorul introduce o 
prea mare doză de neverosi- 
militate, nu justifică sufici
ent personajele, atmosfera 
construindu-se parcă la în
tâmplare. Dar toate aceste 
defecte literare sînt calități 
pentru teatru, actorii — 
fiecare cu talentul, persona
litatea și intuiția lui — su
plinind ceea ce n-a făcut 
dramaturgul care a tratat 
intr-un fel destul de sche
matic o problemă dc o de
osebită gravitate. O casă de 
mode, un director nou nu
mit, care face curte unui ma
nechin : dar care director a 
făcut și închisoare (nu știm 
de ce, că a vrut el sau nu) 
iar șoferul (la rîndu-i tre
cut prin închisoare) îl ini
țiază în arta dc a cuceri o 
femeie : manechinul și șo
ferul sînt dc fapt, logod
nici : apare un ofițer de mi
liție venit să-I apere pe 
Petru Magheru, directorul 
rasei de mode, de șanta- 
jarea, sau poate mai mult, 
unui numit Prașulea etc 
etc. Confuzia rămîne cva- 
sitotală pînă la sfirșitul 
piesei cînd aflăm că Pe
tru Magheru a fost, 
fapt, un ziarist care 
prins 
contrarevoluționari 
iți ’ * ’ '
șulea, a dat foc unui conac 
in cate au murit soția și
fiica actualului director al 
Casei de mode. De atunci 
ii tot caută pe Prașulea pen
tru a se răzbuna, întâlni
rea se produce dar numai

Instantaneu din spectacolul „Casa de mode", cu actorii Valeriu Donca

Arta populară românească a 
fost reprezentată, în anul ce 
a trecut, în cadrul a 85 le 
manifestări artistice interna
ționale din 22 de țâri din E- 
uropa. Asia și Africa. Festi
valuri naționale și internați
onale, concursuri, turnee și 
expoziții au adus artiștilor a- 
matori din România căl
duroase aprecieri, precum și 
satisfacția unor importante 
distincții. Astfel, ansamblul 
folcloric „Floricică de la mun
te" (Piatra Neamț), partici
pant la festivalurile folclorice 
de la Gorizzia și Padova, a 
cucerit o medalie de aur și 
cupa „Castello di Gorizzia", 
trei premii I, un premiu II și 
o diplomă cu mențiunea „Ex
celente" ; ansamblului „Călu
șul" al căminului cultural din

Arta populară 
românească 

pe meridianele 
lumii

rului și 
nificațici 
scâ i 
gă și un alt sens : 
te chemat să facă dreptate, 
individul sau societatea. 
Dacă individul se erijea
ză în justițiar, ignorînd in
stituțiile societății, o face cu 
prețul vieții sale. Din a- 
«•est unghi Petru Magheru 
iși este sieși victimă.

Colectivul de actori 
Teatrului „Valea Jiului" 
înfruntat toate riscurile 
nei asemenea piese și 
realizat un spectacol 
nerv și tempo alert, în 
re elementul social-politic 
se amplifică cu fiecare sce
nă din tensiunea psihologi
că și interpretarea uma
nă, firească. Regizorul Ion 
Simioncscu a imprimat 
spectacolului cu piesa „Casa 
de mode" ritm viu și carac
ter plastic (dacă sce
nografia Iui Aurel Florea 

inspirată și funcțio
na aceleași atribute 
costumele rare par- 

fac atent da la în- 
pe spectator : „Te

ai 
a 

u- 
a 

cu 
că

afli la teatru I"). Structura 
polițistă a spectacolului 
(tablouri scurte, luminile dis
puse în așa fel asupra in- 
tcrpreților incit să fie me
reu prezentă umbra, deci 
misterul, și alte 
important fiind 
cum se vorbește pe 
creează o atmosferă 
dată, de așteptare, 
țață și de concepția 
Ion Simioncscu a 
tot ce 
omogenității*! spectacolului.

Colectivul 
a înțeles <- 
al piesei, 
cial-politic pe care-1 relie
fează cu bune 
toricești. 
distribuit 
rolul principal, 
gheru, face o 
marcabilă, 
psihologică complexă a 
personajului minat cu o 1- 
dce fixă carc-i va fi fatală 
— Prașulea. Iată și pen
tru co și-a construit eu mi
nuțiozitate partitiva, 
n'nd de la 
cii pînă I 
ceri și rețineri. Acestei in-

felul 
scenă) 
incor- 
poten- 
piesei 

eliminat 
nu servește ideii și

creații ac- 
I'LORIN PLAUR 
foarte bine in 

Petru Ma- 
creație re- 

intuind structura 
complexă

terpretări remarcabile 
adaugă altele: tactul, 
toda și 
VALER 
ofițerului 
ALEXANDRU 
în cel al groparului ; CRIS
TIAN DRAGULĂNESCU, 
actor tînăr care compune 
cu talent un personaj (șofe
rul Miron) 
apropiată 
Magheru. 
și NICOLAE 
^preotul) care compum 
lucit 
caracterizînd un 
FAN ILIE (Interlocutorul), 
ELISABETA BELBA 
cunoscuta). PAULINA 
DREANU (Veronica)

Datorită regiei și 
pretării inteligente, 
dia dramatică a lui

ingîndurarea I 
DONCA în rol 

Tonia Topală;
CODRHANU

cu o structură 
de a lui Petru 
Trebuie reținut 

GHEEGUE 
stră- 

un rol secundar. '’ar 
tip; ȘTE-

Infor-
• nme-
Theo- 

dor Mănescu „Casa de mo
de" este un spectacol de 
autentică valoare care, fo
losind mijloace artistice vi
vace, d’nem*''e sco.ite în 
evidență un moment ’In 
lupta pr-nc •ub’i nn-;'v cen
tru a clă’’ o • orirfate no
uă — socialistă.

comuna Scornicești (Argeș) 
i-au fost atribuite „Marele tro
feu de folclor" și „Placheta de 
aur“ la festivalurile de la 
Messina și Veneția ; la festi
valul de folclor de la Zakopa
ne (Polonia), ansamblul Cămi
nului cultural din comuna Dă- 
ișoara (Brașov) a ciștigat tro
feul festivalului — „Toporașul 
de aur" ; distincții de presti
giu au fost atribuite și an
samblului „Junii Sibiului", in 
cadrul festivalului și concur
sului internațional de folclor 
de la Llangollen (Țara Gali
lor) ; marele premiu și tro
feul internațional al festivalu
lui — solistei Floarea Tohati, 
premiul special al juriului — 
formației de dansuri și 
miul III — grupului i 
mental; ansamblului 
da", al Casei de cultură a sec
torului 6 din Capitală, care 
ne-a reprezentat țara la edi
ția din acest an a prestigiosu
lui festival de folclor de la 
Agrigento (Sicilia), i-a fost a- 
tribuit trofeul „Cupa provin
ciei .Agrigento".

Printre formațiile artistice 
românești distinse în acest an 
la alte manifestări internațio
nale ale artei amatoare amin
tim. de asemenea, corul cămi
nului cultural din comuna Ar- 
dusat (Maramureș), corala 
..Paul Constantinescu" a Pala
tului culturii din Ploiești, an
samblul folcloric „Reșițeana", 
corul de cameră „Viva la Mu
sics" al Casei de cultură din 
Cluj, ansamblul „Semenicul" 
(Caraș-Severin). Teatru] popu
lar din Călărași.

Un deosebit succes a înre
gistrat arta noastră amatoare 
in cadrul ediției 1973 a întâl
nirilor internaționale ale ar
tei și culturii de la Lugano 
(Elveția), unde România a 
participat in acest an ca in
vitată de onoare. Concurind 
alât.’.ri de 90 de participant 
din 10 țări, artistul pooular 
Ion Niță Nicodim din Br is- 
turi (Arad) a fost distins cu 
pr i. iul municipalității orașu
lui Lugano.

i pre- 
instru- 
..Bala-

(Agerpres)
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ÎNTĂRIREA MUNCII COLECTIVE
cerinfâ esențială

a unei conduceri eficiente
Tn activitatea 

tul de partid de 
ja pune un 
Pc 
tionarea continuă 
metodelor de muncă, înce- 
pînd de la planificarea 
muncii și elaborarea hotă- 
rîrilor, pînă la organizare., 
concretă a activității comuniș
tilor pentru transpunerea în 
viață a 
ne sînt 
roadele 
cît mai ____ ___ ________
și respectăm cu strictețe in 
munca comitetului de partid 
și a birourilor organizațiilor 
de bază principiul muncii și 
conducerii colective.

înfăptuirea acestui prin
cipiu depinde în mare mă
sură de trăirea intensă 
vieții de c 
desfășurarea 
mitetului 
nerale, 
prevăzute în 
rînd pregătirea 
acestora 
dințe a 
biroului 
efectuarea 
de opinii, 
fere problemele 
activității politico-economice 
si ale vieții interne de par
tid

Biroul comitetului de par
tid folosește practica bună ca 
înainte de plenare și șe
dințe sâ aducă la cu
noștința 
cipalele idei 
urmează 
felul 
primarea 
nerilor 
meazâ 
flec te 
tea. 
ef:c!

sa, comite- 
la T M. DI1- 

accent deosebit 
îmbunătățirea și perfee- 

‘ a stilului și 
dc muncă, 

de la

tuturor sarcinilor cc 
trasate Pentru 
muncii noastre sâ fie 

concludente aplicăm

ca

depinde 
trăirea intensă a 

organizație prin 
plenarelor co

și adunărilor ge- 
potrivit termenelor 

statut, asigu- 
temeinicâ a 

și prezenta la șe- 
tuturor membrilor 
comitetului pentru 
unui larg schimb 
Se pun în dezba- 

majore ale

? plenare 
aducă 

membrilor săi prin
și măsuri ce 

a fi dezbătute. In 
acesta se asigură ex- 
i opiniilor, a propu- 

iar măsurile ce ur- 
a fi adoptate să re- 
cît mai mult realita- 

. asigurîndu-se totodată și 
•:ența lor maximă. 

Hotăririle
nare
sînt
resp-' 
birou

ce se iau în ple- 
și ședințele de birou 
stabilite cu termene și 

’snhilitâți pc membri de 
iar la realizarea lor își

aduc concursul și membrii 
comisiilor pe probleme pre- 
?um și un mare număr dc 
mun iști cu râspundere 
I inie 
parte

La
luate,
are

co
pe 

fac 
activul dc partid 

îndeplinirea hotârîrilor 
un rol important îl 

efectuarea unui control 
sistematic 
cum sînt 
în viață. 1 
tului dc | 
forme și i 
prezentarea 
si rapoarte 
in ședințele de birou și co-

economică, care 
din

asupra modului 
transpuse acestea 

In munca comito- 
partid folosim ca 
mijloace do control 

i de informări
verbale și scrise

VIATA 
DE PARTID

mitet, axîndu-ne în mod deo
sebit pe controlul practic la 
fața locului, prin membrii or
ganelor noastre de partid și 
al comuniștilor din raza lor 
de activitate, 
dovedit

Prin 
șutată c 
de partid

control cc s-a 
deosebit dc eficient, 
activitatea desfă- 

de comitetul nostru 
i sînt cuprinse toate 

compartimentele din cadrul 
minei pe toate 
schimburi, astfel reușind 
mare parte sâ 
problemele ce apar pe linie 
de partid și de producție. 
Punem un accent important 
pe creșterea competenței și 
răspunderii fiecărui birou al 
organizațiilor de bază, pen
tru perfecționarea continuă 
a stilului și metodelor lor 
de muncă. a întăririi spiri
tului de partid în activita
tea lor Avem exemple bu
ne de birouri ale organizați
ilor de bază care își îndepli
nesc cu spirit dc răspundere 
sarcinile si rezolvă probleme
le muncii de partid. Intre 
acestea se numără birourile 
organizațiilor de bază nr. 3 și

cele trei 
în 

rezolvăm

4A, 4C și 5 investiții care re
ușesc Să aplice în viață prin
cipiul conducerii și muncii 
colective, mobilizează toți 
comuniștii la transpunerea 
in viață a măsurilor adopta
te. concretizate prin rezul
tatele bune obținute în activi
tatea economică de brigăzile 
conduse de Mihai Cosma, lu- 
iiu Ungvary, Ștefan Adam și 
Gheorghe Grigoroaic care au 
realizat și depășit sarcinile de 
plan.

Totuși, trebuie să recunoaș
tem faptul că în activitatea 
unor organizații de partid 
mai există încă unele lipsuri 
în ceea ce privește afirmarea 
rolului dc conducător politic 
în sectorul lor dc activitate 
și nu au reușit să imprime 
în rîndul tuturor comuniștilor 
o disciplină fermă de par
tid. sâ-i mobilizeze la realiza
rea sarcinilor cc le revin. .Ase
menea cazuri avem la orga
nizațiile de bază nr. 1 și 2 
producție, ai căror secretari 
sînt Vasile Nistor și Vasile 
Sidorov.

Biroul comitetului dc par
tid a ajutat și controlat ac
tivitatea acestor organizații 
do bază, dar nu s-a făcut sim
țită eficiența acestui ajutor 
fapt ce impune luarea unor 
măsuri organizatorico concre
te menite să conducă la creș
terea răspunderii fiecărui 
membru al biroului față de 
sarcinile ce le revin ca orga-' 
ne alese.

In munca biroului comitetu
lui și a birourilor organizați
ilor de bază va sta în perma
nență, ca un îndreptar pre
țios. cuvîntarea rostită de 
secretarul general al partidu
lui în ziua de 17 noiembrie 
1973. de a aplica neabătut în 
munca noastră de partid 
principiul muncii și conduce
rii colective.

Radu LUPAȘCU, 
secretar al comitetului 

partid E. M. Dîlja

Steagul roșu

Apartamente fără... amintiri
(Ur-nare din pag. 1)

orea bine despre această sta
re d' lucruri. Nu s-a deran
jat insă, să întreprindă ce
va. Chiar și după intervenția 
redacției. „Deservirea" a ră
mas nepăsătoare, a rămas 
în... contemplație, încă o lu
nă de zile, după care, s-a 
hotărit să asaneze aparta
mentele care deveniseră în
tre timp, nu numai un iz
vor de pagube materiale, ci 
și un adevărat focar de in
fecție.

Recent am vizitat din nou 
apartamentele. Au fost puse 
la punct, dar pînă cînd vor 
putea fi locuite, vor mai tre
ce citeva luni. In tot acest 
timp, nenumărați cetățeni 
din Vulcan cer locuințe.

Am vizitat și „stăpînii" a- 
totputernici ai apartamente
lor. Nici de această dată nu 
l-am găsit pe președintele 
cooperativei, tovarășul Iosif 
Negoțiu, ca însoțit de noi. 
să-i arătăm calea spre blo
cul 13 b. Intre timp am a- 
flat că „Deservirea" are un 
om special, responsabil
acest bloc, pe tovarășul Va- 
sile Fărcău. El se putea des
curca și chiar trebuia, doar 
avea sarcină I Cum s-a achi
tat de ea, se vede prea bi
ne.„

cu

In sfirșit s-au făcut repa
rații, se așteaptă ca cele do
uă locuințe să fie repartiza
te cuiva. Bine, bine, dar ci
ne plătește pagubele. La au
zul acestui cuvînt. tovarășa 
Rosa Istrate, contabil șef al 
cooperativei, ne-a răspuns: 
„Nu ne-am gîndit la asta, se 
va discuta probabil". Redăm 
apoi, fidel, dialogul avut la 
telefon pe aceeași temă, cu 
tovarășul Gheorghe Ciobanu, 
vicepreședintele cooperati
vei :

— Spuneți-ne cînd vor fi 
locuite cele două aparta
mente ?

— Cînd vom avea solici
tări. Știți, noi nu avem ce
reri. Le ținem la dispoziția 
consiliului popular, dar știm 
că nu prea este voie. Acum, 
in orice caz sînt locuibile. 
Decît să te bată vintul, mai 
bine acolo. Noi să știți, cum 
am fost sesizați, am luat mă
suri (după o lună de la sesi
zare — n.n.) și cînd am avut 
o cerere pentru locuință de 
la o altă unitate, am urgen
tat lucrările...

— Dar cine va
bele?

— Ce pagube ? 
gube !

— Păi. chiria 
atîta timp. apa. 
reparațiile...

plăti pagu-

Nu sini pa-

ncincasată 
încălzirea,

— Aaaa ! Reparația s-a 
făcut prin muncă voluntară, 
iar chiriile se suportă din 
amortisment.

Interesantă optica tovară
șului Ciobanu. ca și practica 
„Deservirii" de a recupera 
chiriile neîncasate, din a- 
mortisment. Este — dacă in
tr-adevăr așa se întîmplă — 
o „inovație" fantastică, dar. 
din fericire încă „nebreveta
tă"... Chiar așa fiind nu știm 
de unde recuperează dum
nealor amortismentul ? ! A- 
re cineva de la „Deservirea" 
buzunare atît de... largi ? Ne 
temem că în acest caz. este 
vorba de buzunarele mem
brilor cooperativei, care su
portă pagubele create 
neglijența altora !

Știm cu toții, pentru satis
facerea nevoilor de locuit a- 
le oamenilor muncii, 
eforturi considerabile, 
cazul a două apartamente 
construite cu aceleași efor
turi, pe care conducerett co
operativei „Deservirea" 
scos din circuit. Oare, 
ce drept ? In întîmpinarea 
răspunsului cu care ne este 
dator președintele cooperati
vei. pregătim și noi răspun
sul unor locuitori ai Vulca
nului, despre care, coopera
tiva știe sau nu știe. în ce 
condiții locuiesc.

SPORT
Bogat program

competițional de vacantă
In aceste zile ale vacanței 

de iarnă, pionierilor și școla
rilor de la Școala generală nr. 
5 Petroșani le sînt oferite va
riate posibilități de participa
re la diferite competiții spor
tive. In primul rînd conduce
rea școlii, cu ajutorul orga
nizațiilor de tineret și de pi
onieri au întocmit un bogat 
program de activități, menit 
să asigure odihna activă a ele
vilor, petrecerea plăcută a 
timpului liber prin întreceri 
sportive, acțiuni turistice și 
culturale.

Vacanța a constituit și un 
bun prilej pentru desfășura
rea întrecerilor de șah tenis 
de masă și. in funcție de con
dițiile atmosferice, de patinaj, 
schi, săniuș, acțiuni cuprinse 
în cadrul „Cupei tineretului".

In organizarea asociației 
sportive a elevilor a avut loc 
cu cîteva zile în urmă un in
teresant concurs de tenis de 
masă, închinat celei de-a 26-a 
aniversări a Republicii.

La mesele- dc- concurs s-au 
aliniat sportivi din clasele V 
— VIII. După partide viu dis
putate, cupa pusă în ioc a re
venit elevului Florin Roșu din 
Masa a Vl-a C (campion al 
municipiului la tenis de ma
să), urmat în ordine de Ion 
Boldoi (clasa a VIII-a B). Ion 
Bâdin (clasa a Vil-a C) și Va- 
sile Archip (clasa a VIII-a B). 
Dintre acțiunile sportive de-

e- 
în

dicate mărețului eveniment al 
lunii decembrie se remarcă de 
această dată concursurile 
levilor șahiști din școală 
cadrul căruia a fost susținut
un simultan dublu de șah : 
protagoniști au fost sportivul 
Mircea Botez, de la clubul Ji
ul și fostul elev al școlii. Ni
colae Mărășescu. finalist al e- 
tapei republicane de juniori.

Printre cei evidențiați cu 
ocazia acestei intilniri se nu- 

Corcodel, 
Ivan Var-

mără elevii : A. 
Constantin Bădescu. 
tolomeu și alții.

★

din școa-La clubul elevilor __  ._
lă (dotat cu mese de șah, te
nis de masă, pikup pentru a- 
udiții muzicale etc.), s-au în
cheiat in ultimele zile ale a- 
nului 1973, întrecerile de șah 
in cadrul „Cupei 30 Decem
brie". La întreceri au partici
pat peste 60 de elevi și eleve 
din toate cele 17 clase ale șco
lii. Se remarcă printr-o largă 
participare și frumoasă com
portare, reprezentanții clase
lor a V-a și a VI-a. care au 
obținut locuri fruntașe : 1)
Rareș Constantinescu (cl. VI- 
a C) : 2) Daniel Marcău (aV-a 
D): 3) Alin Suciu (aV-a B); 
4) Mihai Iepureanu (aVl-a B).

Prof. Dorel VLADISLAV

.1

Planul fiecăreiAceasta e hotărîrea noastră: 
să fim de Ia început la înălțimea 

sarcinilor noului an" cu două zile mai devreme
(Urmare

sâ realizăm 
sau,

din pag. 1)

o fișie în plus, 
dacă nu, la 3 săptămîni 

să scoatem cîte două fîșii în 
calea pe care do

ne creăm un plus... 
de siguranță, din 

prima lună, din primul tri
mestru care să ne „acopere" 
la eventualele perturbații de
terminate dc condițiile tecto
nice.

Să lucrăm deci ritmic, sâ 
preîntâmpinăm „surprizele" 
de care am mai vorbit — a- 
ceasta dorim. In rest, nu a- 
vem probleme. Brigada noas
tră c un colectiv omogen, pu
ternic, cu oameni încercați 
în lupta cu greutățile minei. 
In privința utilajului, de a- 
semenea, nu avem probleme., 

la punct încă 
Au fost

plus. Este 
rim să 
să-i spun

iie, sarcinile dc plan anga
jamentele le realizez. Așa 
doresc ca și cuvîntul meu, 
ca șef de formație, să fie res
pectai. Doar noi lucrăm cu 
oamenii, noi știm cît poate 
fiecare și in ce măsură ne pu
tem lipsi de el.

In ceea ce ne privește pe 
noi, brigada, nu o să fie pro
bleme. Cum am discutat azi, 
cu toții, după 3 zile de odih
nă sîntem porniți să ne fa
cem datoria din primele zi
le, să fim la înălțimea sarci - 

noului an.

(Urmare din pag. 1)

mii trei adepți. Este 
vada vitalității ei, a 
lui ei.

poate do- 
realismu-

niște cuNumai că apar 
rințe, nici noi. nici ne
cunoscute. „Să avem 

tot ce ne trebuie", „Material 
să fie" „.Utilajele să meargă!" 
Și. folosind cuvintele lui 
Gheorghe Nichita. hai s-o spu
nem „nu-i mare filozofie" să 
le fie create de dragul acestei

idei valoroase care s-a născut 
in primul schimb de lucru. 
Trebuie puși la treabă — dar 
așa cum se cuvine, nu oricum 
— cei care au sarcina să le 
creeze atit celor de la abataje, 
cit și celor de la pregătiri sau 
investiții, condiții ca să ,-mear
gă în plin". Atunci ideea co
munistului Gheorghe Durlâ 
va fi ideea întregului colectiv 
al minei Uricani care va cin
sti prin fapte demne de nu
mele său sărbătoarea Elibe-

Din legător 
a ajuns.

Ion Munteanu, din Petri
la, printr-o împrejurare oa
recare a devenit „legător de 
cărți" la un atelier al Co
operativei Unirea din Pe
troșani. Investit cu această 
calitate, s-a prezentat la 
conducerea șantierului 
J.L.H.S. Valea Jiului, ofe- 
rindu-sc să execute uncie 
lucrări de sortat și legat 
dosare. După o sâptâmînă 
dc lucru a convins pe con
tabilul șef al unității (Du
mitru Rodeanu) să-i semne- 

■ ze un proces verbal dc re- 
1 cepție a unei părți din lu- 
Icrare. pentru a fi cuprins 

și el în statele de plată, fi- 
Iindcă era chiar finele lunii. 

Inimă largă (ca să nu-i zi- 
I cern altfel), „șeful sectoru- 
1 lui... cifrăraie" și-a dat gi- 
Irul. fără o prealabilă veri

ficare. pentru prezumtiva

I recepție. Consecința : Ion
Munteanu a ridicat — „um- 

Iflînd" și tarifele de execu
ție — sume de bani ce nu i
se cuveneau, aducînd astfel 

I pagube atît cooperativei 
• (2 108 lei) cit și șantierului 
I (5 772 lei). Dar, i s-a intoc- 
I mit și lui un dosar penal,
■ ce i-a adus un an de închi- 
I soare, trezindu-se subit
■ ipostaza dc 
I de „legat"...

legător... in
din
cea

de

Intîlnire cu Mus Gerilă

Au fost puse 
de luna trecută, 
schimbate lanțurile de crațer. 
s-au montat jgheaburi noi. Cu 
susținerea metalică sîntem de 
asemenea mulțumiți.

Dar o propunere aș avea: 
la conducerea sectorului 
vîntul șefului de brigadă 
aibă mai multă greutate, 
refer 
meni 
facă 
meu.

la înlocuirea unor 
din brigadă. Să nu se 
fără consimțămîntul 

Eu îmi respect atribuți-

Daruri
In urmă cu citeva zile la 

cele două cluburi muncito
rești din orașul Petrila au 
avut loc serbările pomului 
de iarnă la care au partici
pat copiii salariaților din u- 
nitățile economice și institu
țiile de pe raza localității.

Cu acest prilej elevii Li
ceului și ai școlilor nr. 1. 2, 
5 și 6, precum și formațiile 
dc amatori din cadrul clubu
rilor Petrila și Lonea au pre
zentat programe artistice.

A urmat apoi împărțirea 
darurilor la peste 3 200 co
pii ai salariaților de la E.M. 
Petrila în valoare dc 48 000 
lei : la peste 3 000 copii ai 
salariaților de la E.M. I>o- 
nca, in valoare de 43 000 lei; 
precum și la un mare număr 
de. copii ai salariaților de la 
celelalte unități și instituții 
în valoare de 87 000 lei.
- Serbări ale- pomului d®-’ 
iarnă cu programe artistice 
și înmînarea darurilor pen
tru copii au avut loc și în 
celelalte localități din Valea 
.Jiului.

Cu o mtirziere de citeva 
zile, Moș Gerilă și-a iacul 
mult așteptata apariție și in 
mijlocul copiilor preparatori
lor din Petrila.

La ieșirea din primul schimb 
al anului 1974, preparatorii, 
în egală măsură de emoțio
nați ca și copiii lor, l-au în- 
tîmpinat cu aplauze și bucu-

rie pe Moșul care a venit în
cărcat cu daruri. S-a dat ci
tire „Plugușorului preparato
rilor", după care Moș Gerilă 
a ural copiilor și părinților 
lor noi succese la învățătură 
și în muncă în noul an, spre 
satisfacția reciprocă.

Sute de ochi, măriți parcă 
de emoție și mirați în același 
timp, îl priveau pe băl rinul 
cu barbă și păr cărunt, cu 
zîmbet plin de bunătate sosii 
din legendarele locuri înzăpe
zite care îi lăuda pentru pur
tările frumoase și străduința 
de a obține rezultate cil mai 
bune la învățătură. Rînd pe

rind cei peste 300 de copii 
prezenți, fetițe și băieți, se 
perindă în fața lui Moș Geri- i 
lă inirînd in posesia pungilor 1 
cu dulci bunătăți alit de j 
mult rivnite și cu obiecte de i 
îmbrăcăminte. Moș Gerilă a ■ 
reținut cu acest prilej nume- . 
le unor copii ca Rodica, An- | 
ca și Malvina, fiicele strun- |

I 
I 
I 
I 
i . I 

•I

I
Moș Geri- I 
imaginația 1 
ii trurnoa- j

I 
F. LUCIA I

garului Stefan Enescu, Ltviu, 
Daniel, Gabriela și Șteian al 
căror tată — Liviu Kiss — 
este un apreciat șef de echi
pă dc lăcătuși, Petronela, A- 
urica și Daniel — fiii lui Au
gustin Copîndeanu și multi, 
mulfi alții.

Strîngind darurile la piept, 
alături de părinți, copiii au 
pornit apoi spre casele lor 
păstrind amintiri de neuitat 
de la intilnirea cu Moș Geri- 
lă care le incintă i 
anilor unei copilării ______
se, lipsite de griji.

decît ceilalți...
Deși mai fusese odată du

pă gratii (2 ani. pentru de
lapidare), Vaier Moian, in 
vîrstă de 25 de ani. șofer la 
I.P.S.P. Livezeni. a alune
cat din nou pe panta in
fracțiunilor. In seara 
de 25 decembrie 1973 aflîn- 
du-sc în restaurantul „Tic- 
tac" din Petroșani i-a că
șunat lui să fie mai altfel 
decît ceilalți consumatori. 
Și pînă la urmă a reușit, 
printr-un ..spectacol” sui- 
generis oferit cu „talente" 
de huligan. După ce s-a ur
cat pe o masă a început să 
agite un cuțit pe deasupra 
capului, înjurînd de mama

zileiI
I
I
I
I

I focului, indignînd profund 
pe ceilalți consumatori Fi-

I . ....
I

rește. pentru această 
prezentație". de cel 
prost gust, nu a 
să-i fie oferită ___ _____
conform Decretului 153/1970 

Ii s-a aplicat o lună în
chisoare contravențională.

„re- 
mai 

intîrziat 
o răsplată:

„Să văd ce-mi 
faceți ?!“

Însemnare

O consultație pentru 
domnișoara doctor1'

Nu știu ce m-o ii îndemnat 
să merg la circumscripția sa
nitară din Uricani, tocmai in 
a treia zi după revelion I Dar 
n-am regretat că m-am abătut 
din drum. Și iată de ce. Cum 
am apărut in sala de aștepta
re, am citit în ochii a peste ze
ce iemei și bărbați, cu copii 
mici în brale, o profundă de
zamăgire... Nu, nici eu nu eram 
domnișoara doctor, mult aștep
tata .domnișoara doctor blon
dă, FLORICA PiRĂU !a Era că
tre prinz, pacienții așteptau, 
doctorița se zicea că trecuse 
in grabă pe la dispensar, (pro
gramul său fiind între orele 7

Din inițiativa Consiliului 
municipal Petroșani al Orga
nizației pionierilor, in urmă 
cu cinci ani s-a dai startul „O- 
limpiadei albe" a Văii Jiului 
la schi, competiție cunoscută 
în prezent sub denumirea dc 
„Paring". An de an. ea a cu
noscut o participare numeroa
să din partea pionierilor din 
Valea Jiului, din județ și 
chiar din alte județe, care 
s-au întrecut intr-o pasionantă 
întrecere. Ediția a V-a. desfă
șurată în zilele de 28-29-30 
decembrie 1973, a cunoscut 
cea mai numeroasă participa
re dintre toate edițiile.

încă în dimineața zilei de 
28 decembrie, la Casa pionie
rilor din Lupeni și-au dat în
tâlnire pionieri din Petrila, Pe
troșani, Vulcan, Lupeni. Deva, 
Hunedoara pentru a porni la 
drum spre cabana Straja, lo
cul unde urma să se <1 siășoa- 
re întrecerea. Echipați cu e- 
chipament corespunzător pen
tru schi, micii schiori au în
fruntat povârnișurile munți
lor, și după aproape două ore, 
au ajuns la cabana Straja. La 
start s-au întâlnit pionieri de 
toate vîrstele. unii care au 
participat la cele patru ediții 
anterioare. îmbucurător este 
faptul că cercuri de învățare 
a schiului apar intr-un tot 
mai mare număr de școli. A- 
șa se explică reușita ireproșa
bilă a actualei ediții de schi 
..Paring ’73". Dacă în anii pre
cedent! la proba de slalom, 
puțini ajungeau să treacă 
printre porți, fără penalizare, 
anul acesta la o pîrtie cu mai 
multe porți, majoritatea con-

curenților au reușit să ajungă 
la punctul de sosire.

In urma întrecerilor au fost 
declarați cîștigători următorii 
schiori : La individual fete — 
coborîre: I. Ionica Voichița — 
Casa pionierilor Petroșani : II. 
Gheorghița Zahar ia — Școala 
generală nr. 1 Petrila : III. 
Rodica Cosma — Școala gene-

H

rală nr. 6 Lupeni. Slalom : I. 
Viorica Bitoc — Școala gene
rală nr. 1 Petrila și Gheorghi
ța Zaharia — Școala generală 
nr. 1 Petrila ; II. Rodica Cos
ma — Școala generală nr. 6 
Lupeni ; III Elena Brătulea- 
sa — Școala generală nr. 6 
Lupeni.

Băieți — coborîre : I. Ovi
diu Lăncrăjan — Casa pionie
rilor Petroșani : II. Constantin 
Popa — Casa pionierilor " 
troșani : 
— Casa 
Slalom :

Po
lii. Rudolf Nemeth 
pionierilor Vulcan. 
I. Gigi Panclu —

PORT
Școala generală nr. 1 Petrila;
II. Constantin Popa — Casa 
pionierilor Petroșani ; 111. Pc- 
trică Popa — Casa pionierilor 
Petroșani. Fond: I. Constantin 
Popa — Casa pionierilor Pe
troșani ; II. Gheorghe Moldo
van — Școala generală nr. 1 
Petrila : III. Ovidiu Lăncră- 
jan — Casa pionierilor Petro
șani. Fete — coborîre : I. La
ura Pinna — Casa pionierilor 
Deva ; II. Maria Landroman
— Casa pionierilor Deva. Bă
ieți — coborîre : I. Iosif i-Iuda
— Școala generală nr. 6 Lu
peni; II. Gheorghe Istvanut — 
Casa pionierilor Petroșani ;
III. Daniel Gherman — Școa
la generală nr. 6 Lupeni. Sla
lom : 1. josif Iluda : II. Gheor
ghe Istvanut : III. Ionel Ola
rii — Casa pionierilor Deva. 
Fond : I Iosif 1-Iuda ; II. 
Gheorghe Istvanut ; III. Ma
rin Soceanu — Casa pionieri
lor Deva.

Pe echipe rezultatele se 
prezintă in felul următor : fe? 
te : locul I. — Școala genera
lă nr. 1 Petrila ; locul II — 
Școala generală nr. 6 Lupeni ; 
locul III. Casa pionierilor Pe
troșani : Băieți : locul I. Casa 
pionierilor Petroșani : locul 
II. — Școala generală nr. 1 
Petrila ; locul III. — Școala 
generală nr. 6 Lupeni : Bia- 
tlon : locul I. — Școala gene
rală nr. 1 Petrila ; locul II. 
Casa pionierilor Petroșani ; 
locul III. — Școala generală 
nr. 6 Lupeni.

— 15) dispăruse, pentru ca să 
nu mai vină, decît cine știe, a 
doua zi. O ii învoită, mi-am 
zis. Dar cînd am aflat că ce
lălalt medie, colegul ei, era in 
concediu, scuza ce-o găsisem 
„domnișoarei" doctor (o numim 
astfel, imitind pacienții, a că
ror răbdare pusă la grele în
cercări, nu afectase cu nimic 
respectul și bunul lor sim() a 
rămas iară suport. Și apoi, pa
cienții spuneau că ei sînt a- 
proape obișnuiți cu așteptarea. 
Și resemnați. Doar nu-i prima 
dată cînd se întîmplă. Așa es
te .domnișoara doctor", aces
ta este .stilul" ei de muncă, ce 
poți să-i iaci ? Că dacă zici ce
va, o superi și atît îți trebuie -, 
mai ales că și nesupărată le 
vorbește cu un... Ion mai sus 
oamenilor.

Același lucru l-am aflat și 
de la proiesorii Liceului din U- 
ricani. In plus, aceștia s-au 
cam săturat de mereu același 
text al motivărilor date elevi
lor: .elevul X se motivează 
pe ziua de..." Cînd i s-a cerut 
doctoriței să treacă și diagnos
ticul, se zice că a replicat „ce 
se bagă, ei, habar n-au de me
dicină".

Am stai la circumscripție 
mai mult de o oră. După care 
eu am plecai și pacienții au 
rămas. Pentru că n-am intîlni- 
t-o pe „domnișoara doctor", îi 
cer scuze. în eventualitatea că 
se va supăra peniiu că mi-am 
permis să n-o mai aștept și s-o 
„consuli" fără a ii de față. Ne- 
cunoscînd o iotă în ale medi- 
cinei, îmi permit totuși să pro
nunț diagnosticul: lipsa totala 
de responsabilitate, de respect 
pentru oameni; și să-i prescriu 
releta pentru tratament : 
cinci în cinci minute, între 
rele 7—15 (numai la circă) do
ze duble de bună cuviință, dc 
răspundere pentru nobila 
meserie.

Lia MANOLE

Dumitru CORNEA, 
activist al Consiliului munici
pal al Organizației pionierilor

în scopul folosirii 
deșeurilor 

drept combustibil

Intrigați de faptul că 
• și alți clienți consumau 
I acea oră (21,00), bere în bu- 
I fetul din noua piață a Lu- 
Ipeniului, și ei au fost refu

zați categoric să fie serviți 
Icu același sortiment de bă

utură pe care îl solicitaseră, 
trei tineri de la E.M. Lu
peni, elevi la liceul seral 
— Viorel Faul, Nicolae Bo- 
ghin și Emil Dornic, au ce
rut „tovarășei Petronela", 
barmana localului, să le dea 
condica de sugestii și recla- 
mații. Nimic mai firesc in- 
trucît favoritismul deja e- 
talat, a fost reconfirmat ul
terior prin comportarea ei 
jignitoare și replicile străi
ne normelor de practicare a 
comerțului actual, adresate 
celor trei consumatori : 
„Fugiți bă de aici, că nu vă 
servesc, să văd ce-mi pu
teți face ? Condica ? —
nu v-o dau, puteți veni și 
cu miliția (sic !). Ba mai 
mult, la ora 21.35 a sistat 
și vînzarea. cu toate că ora
rul era pînă la ora 22, pe 
motiv că se grăbește fiind
că locuiește la Petroșani...

de- 
la

N. GIIERGHIN, 
judecător

I. NICOLAESCU

Interesante studii se în
treprind în scopul folosirii 
deșeurilor menajere drept 
combustibil pentru obține
rea energici termice (abur 
pentru utilizări casnice și 
tehnologice). în acest sens. 
Institutul de studii și pro
iectări energetice, împreună 
cy Institutul de cercetări și 
proiectări pentru echipa
mente termoenergetice și 
Institutul de studii și pro
iectări pentru gospodăria 
comunală pregătesc un in
teresant program. în baza 
lui, se prevede construcția, 
la București, a unei unități 
care să furnizeze 7,5 tone 
abur pe oră și care va con
tribui la economisirea a 
aproape 6 000 tone combus
tibil convențional pe an.

Mica 
publicitate
CUMPĂR urgent acorde

on vechi Hohner, 48-60-80 
bași cu sau fără registru — 
Tiță Nicolae — Lupeni, A- 
leea Gorunului bloc 3/1.
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Apelul C.C. al P. C. U. S.
adresat partidului ULTIMELE ȘTIRI Q VlAAUvvoAe. ^ÂXÂ> @ Ultimele știri

și poporului sovietic m3 ■ r/\

/

( Xgcrpresk 
Central al 
Comunist al 

a adresat

MOSCOVA 4
— Comitetul 
Partidului 
Uniunii Sovietice 
un apel partidului și poporu
lui sovietic — comuniștilor, 
și 
muncitorilor, 
specialiștilor, 
știință $i cultură 
marca cel de-al patrulea 
al cincinalului cu noi 
cese in îndeplinirea 
tăririlor celui de-al 
iea Congres al P.C.U.S.

Anul 1973, se arată în a- 
pel s-a remarcat prin im
portante mutații pozitive 
pe arena internațională. S-a 
realizat o cotitură în evo
luția relațiilor internaționa
le — aceea de la încordare 
și ..război rece" la destinde
re și colaborare pașnică.

Pe plan intern, anul 1973 
s fost un an de vastă mun
că rodnică în toate sferele 
construcției comuniste Vo
lumul producției industria
le a sporit cu 7,3 la sută, fa
ță de 5.8 la sută, cît preve
dea planul anual Apelul 
subliniază că peste patru 
cincimi din sporul produc
ției industriale au fost rea
lizate prin creșterea pro
ductivității muncii. In 1973. 
•>: fost date în funcțiune 

roase obiective majo-

sovietic 
comsomolișrttlor. tuturor 

colhoznicilor 
oamenilor 

de
de 
a 

an
suc- 
ho- 

XXIV-

re aîe celui de-al 9-lea plan 
cincinal. In anul care a tre
cut s-a obținut o producție 
agricolă record. Au fost în
registrate noi succese in do
meniul științei.

Rezultatele bune ale anu
lui 1973, se arată în conti
nuare în apel, creează pre
mise favorabile pentru o 
și mai rodnică activitate în 
cel de-al patrulea an al 
cincinalului. In 1974, înde
plinirea și depășirea planu
lui anual vor avea o impor
tanța decisivă nu numai 
pentru încheierea cu succes 
a actualului cincinal, dar vor 
constitui și un pas 
tant spre crearea 
ze 
voi tarii în 
tențialului economic 
dicârii bunăstării 
și nivelului 
porului in

Comitetul 
cheamă 
întregul popor so- 
desfășoare mai 

socialistă 
înain-

............  de
Ministerele și departa-

impor- 
spre crearea unei ba- 

trainice în vederea dez- 
continuare a po- 

și a ri- 
materiale 

cultural al po- 
viitorul cincinal. 

Central al 
întregulP.C.U S. 

partid 
vieți c 
larg 
pentru 
te de termen a sarcinilor 
plan.
montele, organele de planifi
care, aprovizionare și cele 
financiare sînt chemate să 
creeze condițiile necesare pen
tru îndeplinirea angajamen
telor asumate de către colec
tivele de muncă.

Și 
să
întrecerea 

îndeplinirea

Declarațiile premierului
japonez Kakuei Tanaka

TOKIO 4 — Coresponden
tul Agerpres. Paul Diaconu. 
transmite : Premierul japonez. 
Kakuei Tanaka, a declarat in 
cadrul primei sale conferințe 
de presă din acest an. că 1974 
ar putea fi -o perioadă decis» 
va" pentru guvernul său. aiit 
în ce privește politica inter
nă. cit și cea externă. Sublini
ind că guvernul este hotărit 
sâ ia măsuri ferme pentru a 
stăvili inflația, Tanaka a ca
lificat drept acțiuni ..antiso
ciale" sporirile de prețuri la 
unele produse. în contextul 
actualei crize a petrolului.

Referitor la politica exter
nă. primul ministru japonez 
a precizat că va căuta să dez
volte relațiile Japoniei prin 
contacte directe cu conducăto
rii altor state. _Am dori sâ în
cercăm sâ obținem surse sta
bile dc aprovizionar? cu pe
trol prin eforturi diplomati
ce. Am dori,- de asemenea să 
avem schimburi de vederi a- 
supra situației internaționale 
si asupra problemelor politice.

economice, comerciale cu con
ducătorii altor țări" — a de
clarat șeful guvernului nipon.

In context, Tanaka a rea
mintit că va întreprinde, 
cepind de luni, un turneu ... 
Asia de sud-est. urmînd sâ vi
ziteze Filipine, Singapore, Tai
landa. Malayezia și Indonezia.

Premierul japonez a arătat, 
pe de altă parte, că vizita mi
nistrului de externe. Masayo
shi Ohira. in R.P. Chineză a- 
re drept obiectiv dezvoltarea 
în continuare a relațiilor din
tre Japionia și

Totodată, el 
vicepremierul 
care a vizitat 
de țări din Orientul Mijlociu, 
va pleca la Washington pentru 
a explica poziția Japoniei în 
problemele Orientului Apro
piat și crizei petrolului. In 
acest scop, a arătat el. guver
nul intenționează să trimită 
pe ministrul comerțului inter
național și industriei. Jasuhi- 
ro Nakasone. în Iran. Irak și 
Marea Britanie.

in- 
în

China.
a subliniat câ 
Takeo Miki. 

recent o serie

ministerial al Pieței comune

jf/

Cu
prilejul

aniversării
Republicii

DAMASC 4 (Agerpres). 
— Corespondență dc la Cră
ciun Ioncscu : Cu prilejul 
aniversării proclamării Re
publicii în România, la 
Centrul cultural arab din 
Damasc a avut loc o gală a 
filmului românesc. Cu a- 
ecastă ocazie, a fost prezen
tat filmul ..Columna". Au 
participat A. Lajmi. minis
tru adjunct al culturii din 
Siria, șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la 
Damasc, un numeros pu
blic.

Conferința de presă a secretarului
J de stat al S.U.A.

Pe /

BRUXELLES 4 (Agerpres). 
— Sesiunea Consiliului minis
terial al Pieței comune, care 
tpebuia să aibă loc la 7 ianu
arie. la Bruxelles, pentru a 
relua in dezbatere problema 
instituirii fondului de dezvol
tare regională al C.E.E.. a fost 
amînată. Agenția France 
Presse relevă că amînarea se
siunii Consiliului ministerial a 
fost determinată de faptul 
discuțiile desfășurate ioi 
Londra între Hans Apel, 
cretar de stat parlamcntar 
Ministerul de Externe 
R.F.G.. si Alec Douglas-Home, 
ministrul de externe al Angli
ei. nu au dus la rezultatele 
scontate. In cursul convorbiri
lor au fost dezbătute proble
me referitoare la divergențele 
existente între cele două țări 
cu privire la instituirea fondu
lui de dezvoltare regională al 
C.E.E.

Inițial, fondul, destinat, du
pă cum se știe, subvenționării 
zonelor comunitare mai puțin 
dezvoltate din punct de vede
re agricol, urma să fie institu
it pină la 1 ianuarie 1974 
timpul dezbaterilor au apărut 
însă divergențe în ce privește 
volumul contribuțiilor națio-

nale la acest fond, si rie opun, 
in primul r’ind Marea Bri- 
tanie și Republica Federală 
Germania.

BEIRUT 4 — Corespon
dentul Agerpres, Crăciun 
Ioncscu, transmite : Presa 
libaneză a publicat, în a- 
ceste zile, articole dedicate 
celei de-a XXVI-a aniver
sări a proclamării Republi
cii în România. Cotidianul 
-As Safa“ relevă pe larg în
tr-un articol succesele ob
ținute de țara noastră în 
toate domeniile de activi
tate. subliniind politica ex
ternă de pace și colaborare 
internațională promovată 
dc România. ..Pornind de 
la ideea că pacea este in
divizibilă, România se pro
nunță constant pentru stin
gerea focarelor de tensiune 
și război, pentru căutarea 
de soluții politice probleme
lor litigioase și conflictua- 
le“ — scrie ziarul citat.

Cotidianul „Le Soir“ a pu
blicat un amplu articol de
dicat acestui eveniment, în 
care, evidențiind date și ci
fre concludente, dezvoltarea 
economică rapidă a țării 
noastre, scoate, totodată, în 
relief diferite aspecte ale 
politicii externe românești 
dc pace și cooperare inter
națională. Se subliniază po
ziția constructivă a Româ
niei în ceea ce privește so
luționarea politică a con
flictului din Orientul Apro
piat.

Articole pe aceeași temă 
au mai publicat și ziarele 
de limbă arabă ..Al Yomu“, 
„Nida el Wattan" și „A- 
nouar".

SAN CLEMENTE 4 (Ager
pres). — Secretarul Departa
mentului de Stal, Henry Kis
singer. a declarat — in cadrul 
unei conferințe de presă — 
că Statele Unite vor lua. în
tr-un viitor apropiat, o serie 
de noi inițiative in direcția 
soluționării pe termen lung a 
crizei de energic. Kissinger a 
reînnoit sugestia președinte
lui Nixon privind realizarea 
unei cooperări intcroccidenta- 
le in acest domeniu, prin for
marea unui ..grup dc acțiune 
in problema energiei", care ar 
urma sâ cuprindă țâri consu
matoare, cil și producătoare.

Abordînd problema conflic
tului din Orientul Apropiat, 
Kissinger a apreciat că. în 
prezent, există posibilități dc 
progres în convorbirile egip- 
teano-israeliene privind se
pararea forțelor dc-a lungul 
Canalului Suez. Aceasta. a 
spus el. va crea condiții pozi
tive pentru progrese similare 
in alte direcții, constituind un 
punct dc plecare foarte im
portant in negocierile genera
le de pace care, desigur, vor 
continua. Președintele Nixon, 
a adăugat Kissinger a subli
niat că poziția și politica 
S.U.A. se bazează pe convin
gerea că șansele de pace in 
Orientul Apropiat sint in pre
zent mai bune dccît oricind 
în ultimii 25 de ani.

Referitor la convorbirile 
purtate la 20 decembrie, in 
capitala Franței, cu reprezen
tantul special al Guvernului
R. D. Vietnam, Le Duc Tho. 
secretarul Departamentului 
de Stat a afirmat că ele au a- 
vut ca obiect o trecere in re
vistă a situației din Indochi
na. o atenție specială fiind a- 
cordată situației din Vietnam 
și măsurilor ce ar putea fi în
treprinse în vederea diminuă
rii actualei tensiuni. Aceste 
contacte, a menționat el, vor 
fi reluate in următoarele sâp- 
tămini.

In cursul conferinței do pre
să, Kissinger a informat, de 
asemenea, că anumite progre
se au fost realizate in proce
sul de elaborare a acelor do
uă declarații privind relațiile
S. U.A. cu Europa occidentală 
(prima referitoare la Alianța 
atlantică iar cealaltă la legă
turile dintre Statele Unite și 
țările Pieței comune). In mă 
sura în care textul celor do
uă documente va fi definiti
vat, a arătat el. președintele 
ar putea vizita in această pri
măvară Europa occidentală, 
spre a participa la ceremoni
ile semnării. Secretarul de 
stat american a menționat că 
este posibil ca în cursul aces
tui an președintele să vizite
ze. do asemenea. Uniunea So
vietică și Japonia.

internaționale actuale
PARIS 4 (Agerpres). — 

In cursul unei In t Uniri cu 
reprezentanții presei, desfă
șurată la Palatul Elyssee, 
președintele Georges Pom
pidou a abordat o serie de 
aspecte ale situației inter
naționale actuale.

Referindu-se la Confeoin- 
ța pentru securitate și coope
rare în Europa, șeful statului 
francez a declarat 
convins câ faza a 
conferinței se va 
in primăvara sau la 
verii acestui an.

Abordînd în continuare, 
o seric de probleme ce pri-

că este 
treia a 
desfășura 
începutul

vesc Piața comună, preșe
dintele a precizat că Fran
ța își va aduce contribuția 
Ia realizarea ..politicii re
gionale" — una dintre proble
mele ccLe mai dificile 
care este confruntată, 
prezent, comunitatea 
europeană.

In legătură cu situația din 
Orientul 
tele 
că este în 
popoarelor 
se ajungă 
definitivă 
conflictului.

cu 
în 

vest-

Apropiat, președin- 
PompidoU a afirmat 

interesul tuturor 
din regiune 
la
Și

să 
o reglementare 
garantată a

A

In cea de-a 49-a zi de la lansarea
echipajului misiunii „Skylab-3“

Incidente între unitățile
israeliene și egiptene

Căutarea unor
că 
la 
se-
la 
al

In

TOKIO 4 (Agerpres). — 
Criza mondială de energie, ca
re se resimte puternic in Ja
ponia. plasează in actualitate 
căutarea unor noi surse de 
energie in Arhipelagul nipon.

Guvernul acordă o mare în
semnătate proiectului denumit 
..Lumina Soarelui" a cărui re
alizare. începută deja, va fi 
definitivata spre anul 2 000. 
Proiectul preconizează o folo
sire largă a energiei solare, a 
căldurii din interiorul Pâmin- 
tului. a energiei nucleare și a 
gazeificării cărbunelui. In pri
ma etapă a acestui proiect, 
un accent deosebit va fi pus 
pe construirea unor stații ge- 
otermale. domeniu în care 
specialiștii niponi au acumulat 
deja o experiență bogată. In 
Japonia funcționează în pre
zent trei stații geotermale. a
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PRIMUL MINISTRU 
INDIEI, Indira Gandhi, 
primit pe ministrul 
iriei petroliere al 
Sovietice,

AL 
l-a 

indus- 
Uniunii 

Valentin Șașin. 
După cum menționează a- 
genția TASS, au fost exami
nate probleme ale dezvoltă
rii colaborării dintre India 
și Uniunea Sovietică uj do
meniul industriei petroliere.

TEL AVIV 4 (Agerpres). — 
In diverse sectoare ale fron
tului sudic, între forțele 
israeliene și egiptene au 
avut loc joi, pentru a doua 
zi consecutiv, dueluri de 
blindate, artilerie, mortiere 
și arme ușoare — anunță 
un comunicat militar dat 
publicității la Tel Aviv și re
luat de agențiile de presă.

Comunicatul 
cursul celor 
frontul de i 
răniți, în , 
11 soldați 
dată, se 
miercuri, în 
cidente similare, 
te in zona înălțimilor Golan, 
între unități israeliene și 
siriene, au fost uciși trei sol
dați israelieni.

In același timp, corespon
denți militari israelieni infor
mează că pentru a doua zi 
consecutiv, forțele israeliene 
au interzis convoaielor de a- 
provizionare egiptene accesul

arată că, în 
48 de ore. pe 
Suez au fostla

cursul ciocnirilor, 
israelieni. Toto- 

menționează că 
i urma unor in- 

înregistra-

noi surse de energie in Japonia
capacitate totală atinge
40 000 kilowați.

căror 
peste

In anii viitori, vor fi con
struite electrocentrale care 
vor utiliza gazele si căldura 
vulcanilor, iar către anul 1990. 
va fi pusă în funcțiune o sta
ție generatoare de energie e- 
lectrică cu o capacitate de 2 
milioane kW. care va folosi 
energia calorică emanată dc 
Soare. Potrivit aprecierilor 
experților niponi, către anul 
2 000 Soarele va deveni o sur
să permanentă de energie pen
tru nevoile industriale.

★
TOKIO 4 (Agerpres). — Doi 

cercetători japonezi de la u- 
niversitățile din Tokio si Ka
nagawa au anunțat punerea 
la punct a unui procedeu de 
producere a hidrogenului — 
considerat de savanți drept

combustibilul 
prin utilizarea 
și a apei. Metoda lor 
in utilizarea a doi electrozi — 
unul din cristale de oxid de 
titaniu și altul din platină, in
troduși într-un recipient cu a- 
pă. In momentul în care un 
fascicul de raze solare este o- 
ricntat spre suprafața de oxid 
de titaniu. se produce un cu
rent electric care descompune 
apa. Gazul de hidrogen se de
pune pe electrodul de platină, 
iar cel de oxigen pe electro
dul de oxid de titaniu.

Pentru utilizarea hidrogenu
lui drept combustibil eAe ne
cesară mai întîi lichefierea 
sa la mare presiune și la tem
peraturi joase. Prin arderea 
hidrogenului în oxigenul din 
atmosferă se produce ca rezi
duu apă care, evident, este un 
factor nepoluant.

viitorului — 
luminii solare 

constă
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9,00

Brâdio Pistruia-9,30

10,05

10,15
Ș'

il,05 pentru

10.30
11.00

al instru- 
populare ■

Mo- 
Leonid

Elibe- 
ANI- 

VUL- 
liberi ;

12,00 Discul
12.15 Recital Ion Bu-
12,30 Intilnire cu me- 
popularâ și interpre-

g g * iu h rg

înîn orașul Suez, precum și 
zona unde se află armata 
a treia egipteană, in urma 
incidentelor care au avut loc 
la linia de încetare a focu
lui.

HOUSTON 4 (Agerpres). — 
In cea dc-a 49-a zi de la lan
sare, echipajul misiunii „Sky- 
lab-3“ a procedat, vineri, la 
un experiment de detectare a 
resurselor naturale din patru 
țări ale Orientului Apropiat: 
Sudan, Arabia Saudită, Irak 
și Iran. Programul a fost e- 
fectuat în colaborare cu Or
ganizația Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agri
cultură (F.A.O.). Echipamen
tul de filmare, dotat cu filtre 
speciale, a fost orientat spre 
o fîșie de teren lungă de a- 
proximativ 1 000 km.

Grație clișeelor multispec- 
trale, care sînt developate la 
sol. pot fi detectate resursele 
subsolului, pot fi descoperite 
terenurile propice agriculturii, 
pot fi evaluate pagubele adu
se culturilor de diferiți fac
tori. Pentru realizarea de pe

Din lumea
LONDRA 4 (Agerpres). — 

Paralel cu reducerea venitu
rilor lor cu aproximativ 
la sută, în 
toarelor 
mare a 
nii de lucru de trei zile, oa
menii munci din 
tanie vor avea 
ță, în acest an, și unor noi 
majorări ale prețurilor la 
unele produse alimentare. 
Se anunță, astfel. că înce- 
pînd de la 7 ianuarie 
nea de calitate medie 
deveni mai scumpă 
28,5 la sută față dc începu
tul lunii ianuarie anul trecut. 
Se așteaptă ca o nouă ma
jorare a prețului să fie a- 
plicată in luna martie. Vor 
crește, de asemenea, prețu
rile de desfacere la ciocola
tă și bere.

Experții economici aprecia
ză că, în această perspecti
vă. nivelul general al pre
țurilor cu ridicata va creș
te. anul acesta, cu aproxima- 

sută, față de 6.7 
1973.

40 
majoritatea sec- 

economice, ca ur- 
reducerii săptămi-

Marea Bri
de făcut fa-

pîi- 
va 
cu

țiv 10 la 
la sută, în

(Agerpres).

capitalului
celerate a prețurilor și 
diminuării standardului 

oamenilor muncii,
relatărilor presei 

dc la 1 ianuarie pî- 
15 noiembrie 1973, 

scumpit

Pămint a unor astfel de 
rațiuni ar fi necesari ani în
tregi.

Experimentul, pentru efec
tuarea căruia laboratorul spa
țial a trebuit să fie răsucit pe 
orbita sa. a fost afectat intr-o 
oarecare măsură, ca și in alte 
cazuri similare, de funcționa
rea defectuoasă a unuia din ce
le două giroscoape utilizabile 
încă (cel de-al treilea este, 
după cum se știe, complet ie
șit din uz). Incidentul a ridi
cat din nou semne de întreba
re la Houston, experții nepu- 
tîndu-și da seama de cauzale 
defecțiunii. In cazul în care 
giroscopul defect nu va mai 
putea fi folosit, vor trebui 
scoase din program experi
mentele care necesită modi
ficarea poziției pe orbită a la
boratorului. respectiv cele te
restre și de observare a co
metei Kohoutek. Celelalte o- 
biective. inclusiv depășirea 
recordului de durată, vor 
tea fi însă realizate.

ope-

pu-

al 
de
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Doi pe un balansoar ; 
Republica ■ Ultimul cartuș: 
LONEA — Minerul: 
rarea. seriile IV-V ; 
NO AS A : Veronica : 
CAN: Fluturii sini 
LUPENl — Cultural: Infai
libilul Raffles ; Muncitoresc: 
Florentiner '73: URICANI: 
Aici zorile sînt din nou li
niștite, seriile I-II.

9.30 Miorița:
10,00

10.05 Cin- 
și jocuri : 10,20 So-
a treia în Sol major

Antonio Lotti :

5,00 Buletin de știri ; 5.20 
Dragi mi-s cîntecul și jo
cul : 5,50 Muzică ușoară;
6,00 Rodioprogramul dimi
neții ; 8.08 Matineu muzi
cal : 8,30 La microfon, me
lodia preferată; 9,00 Bule-

tin de știri ;
9.50 Muzică ușoară ;
Buletin de știri 
tece 
nata 
de
Din țările socialiste : 
Buletin de știri : 11.05 Mu
zică ușoară: 11.15 Turism; 
11,35 Frumoasă ne este ti
nerețea : 12,00 Discul zi
lei ;
zea : 
lodia 
tul preferat : 13.00 Radiojur
nal ; 14,15 Doina mea, doină 
frumoasă : 
din 
naval": 
știri;
dă:
16.15 
dă : 
Celentano : 17.00
tehnică.
gini corale alese :
neri interpreți ai cîntecu- 
lui popular ; 18,00 Orele se
rii j 20,00 Zece melodii pre-

ferate : 20,50 La hanul me
lodiilor; 21,30 Revista șla
gărelor : 22,00 Radiojurnal; 
22,30 Maratonul dansului : 
24,00 Buletin de știri ; 0,03- 
6.00 Estrada nocturnă

14,40 Selecțiuni 
opereta ..Domnul Car- 

15,00 Buletin de 
15,05 Muzică de estra- 

16.00 Radiojurnal : 
Muzică de promena- 
16.40 Rc-cital Adriano 

Știință, 
fantezie : 17,25 Pa-

17.40 Ti-

De la Alfa la Omega, 
Enciclopedie pentru 
școlari.
Film serial, 
tul.
Un virtuoz î 
mentelor 
Luca Novac. 
Teatru scurt, 
numentul, de 
Andreev.

„De la noi toți, 
voi toți". Film de mon
taj.

Caleidoscop cultural- 
artistic.
Din țările socialiste. 
F'amilia.
Anul Nou, cu sănăta
te ! Retrospectiva obi
ceiurilor de iarnă. 
Cum vorbim.
Publicitate
1001 de seri. Călătorie 
în jurul lumii.
Telejurnal. La cotele 
anului XXX.
Cîntecul săptămînii : 
De 30 de ori, la mulți 
ani !
Derbiul ' Camoionatu- 
lui național de bas
chet masculin : Dina
mo — Steaua (repri
za a Il-a). 
Teleenciclopedia 
Publicitate.
Film serial. Brett 
Danny.
Telejurnal. Sport.
Romanța crizanteme
lor...

Redaețio si admînistrațio ziarului; Petroșani, strode Republicii, nr. 90, telefon; 11662.

viață al 
Potrivit 
turce, _ .
nă la 15 noiembrie 1973, în 
țară s-au scumpit aproxi
mativ 400 de tipuri de măr
furi, la unele dintre acestea 
prețurile majorîndu-se de 
cîteva ori. In medie. în peri
oada menționată, creșterea 
preturilor a fost de 20 la 
sută.

WASHINGTON 
preș). — Pînă la 1 
prețurile la benzină 
bustibil pentru încălzit 
crește în Statele Unite__
25 și, respectiv, 33 la sută. 
Potrivit agenției France 
Presse, Administrația nu 
se opune creșterii prețuri
lor, preferînd-o raționali
zării consumului.

4 (Ager- 
martie, 

și com- 
vor 
cu

Noul guvern spaniol
MADRID 4 (Agerpres). — 

La Madrid a fost dată pu
blicității lista noului gu
vern spaniol, condus de Car
los Arias Navarro. Ca și 
vechiul cabinet, și acesta 
este format din 19 membri, 
dar premierul Navarro a
procedat la o remaniere ge
nerală, 
miniștri 
rior și-au 
liile,

astfel îneît numai 6 
din guvernul ante- 

păstrat portofo-
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UN COMUNICAT GU
VERNAMENTAL. dat publi
cității la Bangkok, informea
ză că. din septembrie 1972 
pină in prezent, efectivul 
trupelor americane staționa
te in Tailanda a scăzut cu 
3 700 de militari. Comunica
tul menționează. totodată, 
că au loc consultări intre ce
le două părți pentru ca pro
cesul retragerii trupelor a- 
mericane din Tailanda să 
continue.

VINERI. IN SUBURBIA 
PARIZIANA LA CELLE 
SAINT CLOUD, a avut loc 
o nouă ședință a convorbiri
lor consultative dintre re
prezentanții Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud 
și Administrației de la Sai
gon.

ZECE MINERI AFRICANI 
au fost uciși și mai multi 
răniți, in urma unei explozii 
care s-a produs la o mină de 
cărbuni. în apropiere de W;t- 
bank, la aproximativ 150 
kilometri est de Pretoria. 
Este cel de-al doilea acci
dent care se produce in 
R.S.A.. în decurs de o lună.

STAREA SĂNATATII CE
LEBRULUI PICTOR MU- 
RALIST MEXICAN. David 
Alfaro Siqueiros. membru 
al Partidului Comunist Me
xican, continuă să fie deose
bit de gravă, afirmă medi
cii curanți de la Cuernavaca, 
unde se află locuința artis
tului. Potrivit buletinelor 
medicale, pacientul se află 
în semicomâ. Bolnavul a fost 
vizitat, zilele trecute, de Drc- 
ședintele Mexicului Luis E- 
cheverria. cu soția — infor
mează agenția Reuter.

LA PRAGA a început ex
ploatarea de probă a primei 
linii a metroului, care va 
intra în exploatare definiti
vă la 9 mai 1974.

Adoptarea raportului tehnlco-economlc
pentru construirea metroului la Sofia

HAGA 4 
cursul lunii decembrie. 
Olanda au 
la peste 
larg consum, a anunțat 
purtător 
sociației 
matorilor. 
fost majorate 
pîine cu 7,5 la sută, ciocola
tă — cu 12 Ia sută, zahăr 
cu 4,5 la sută și cafea solu
bilă — cu 15 la sută.

In 
în 

sporit prețurile 
1500 de articole de 

un 
de cuvînt al A- 
olandeze a consu- 

Intre altele, au 
prețurile la

ANKARA 4 (Agerpres). — 
Anul 1973 a fost pentru Tur
cia un an al creșterii ac-

LOTO
La tragerea Loto din 4 ia

nuarie 1974. au ieșit cîștigă- 
toare următoarele numere :

Extragerea I :
9, 17, 65. 44, 62, 57, 53, 77. 56.

Extragerea a Il-a:
21. 36, 31. 78, 74. 40. 58. 3. 87.

Fond total de premii : 
629 394 lei.

Valorile temperaturii în- 
registrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele :Petroșani -F- 
3 grade ; Paring — 4 grade.

Minimele: Petroșani +
1 grad : Paring — Sgrade.

Stratul de zăpadă la Pa
ring : 44 cm.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme în 
general frumoasă. Tempo
rar cerul va prezenta înno
ra r. Vîntul va sufla slab 
pină la potrivit din sectorul 
sudic.

KUALA LUMPUR 4 (A- 
gerpres). 
yezian 
prețului 
portat de la 5,65 dolari ame
ricani per baril la 11,65 do
lari.

— Guvernul mala- 
a hotărît sporirea
Ia petrolul brut ex-

SOFIA 
Consiliul 
R. P. ‘ 
raportul 
privitor 
troului 
ră — 
B.T.A. 
trucție 
pă în i

4 (Agerpres). —
de Miniștri al

Bulgaria a adoptat 
tehnico-economic 
construirea 
capitala

• la
în 
informează 
Lucrările de 
urmează

anul 1976. Construcția

me-
oulga- 
agenția 

cons-
să încea-

primului 
me de 
zută a

Lungimea
se

me-
a-

tronson, în lungi-
10,5 km, este prevâ- 

încheia în 1980. 
totală a

tropolitanului sofiot va 
junge, în final, la peste 100 
de kilometri și va face le
gătura între toate cartiere
le orașului.

In S. U. A. revine interesul
pentru cărbune

cu cîțiva ani 
un combustibil

ce- 
Și 
să 
în

de

Considerat 
in urmă, ca 
murdar, incomod prin vo
lumul său și dificil de trans
portat, cărbunele, care 
dase terenul petrolului 
gazelor naturale, pare 
reintre în actualitate 
S.U.A.

Rezervele americane
petrol acoperă deabia 8 
ani la nivelul producției ac
tuale (excluzînd rezervele 
din Alaska), iar cele de ga
ze naturale, 12 ani de pro
ducție.

Energia nucleară acoperă 
numai 1 la sută din necesa
rul dc energie actual, pre- 
vâzîndu-se o creștere a a- 
cesteia la ponderea de 15 la 
sută în 1985.

Sc prevede, de asemenea, 
că pînă în 1’985 necesarul 
de energie al S.U.A. se va 
dubla iar cel de electricitate 
se va cuadrupla pînă în 
1990. In rezumat, acesta es
te spectrul crizei de ener
gie dacă nu se ia în consi
derație cărbunele.

In ritmul de exploatare 
existent în S.U.A., ’n 1970 
rezervele de cărbune ajung 
pc o durată de 660 ani și de 
trei ori mai mult dacă se 
ia în considerație și exploa
tarea subterană (jumătate 
din producția de 600 milioa-

ane de t/an de cărbune 
S.U.A. este realizată prin 
ploatări la zi).

Practic aceste rezerve 
prezintă 88 la sută din

ex

re-
re-

zervele energetice cunoscu
te ale S.U.A., și 75 la sută 
dacă se iau in considerare 
rezervele posibile de hidro
carburi. Cu toate acestea 
petrolul și gazele naturale 
continuă să furnizeze 3/4 
din consumul de combusti
bili fosili pe cind cărbunele 
nu acoperă decît o cincime 
din acest consum.

Criza de energie, care a- 
menință, face ca atenția să 
se îndrepte in spre cărbune. 
Producția de cărbune se va 
putea dubla pînă în 1985 
mai ales dacă energia ato
mică nu va depăși dificul
tățile tehnice și probleme
le legate de protecția me
diului ambiant.

Pe motive 
a mediului, 
cărbunelui se 
ficultăți atît 
extracția, cit și utilizarea.

In legătură cu acest ultim 
aspect, interdicția de a ar
de cărbune cu conținut ridi
cat de sulf este deja în vi
goare în numeroase orașe 
mari din S.U.A., printre ca
re New York, Philadelphia 
și Pittsburg.

In privința extracției, fir
mele de exploatare a căr
bunelui preferă exploată
rile la zi. care sînt, mai 
rentabile, ținînd seama că se 
folosesc excavatoare gigant 
care pot să ridice 300 tene 
dintr-o dată, ceea ce * 
ca costul de producție 
fie de 1,5 dolari/tonă fa
ță de .10 dolari/tonă

de protecție 
exploatarea 

lovește de di- 
in ce privește

face 
să

în

cazul 
ran. 
tare 
lă ea prezintă marele deza
vantaj al deteriorării me
diului ambiant.

Un proiect 
prezentat congresului 
tru a ' ' 
la zi a 
rea

Totuși 
utilizarea 
un mare 
în ultimii 
rit în S. 
rezerve

Pentru 
bui să se 
doială 
căci : 
groase de 30 metri sînt si
tuate aproape de suprafa
ță. rămînînd însă să se asi
gure refacerea peisajului na
tural după terminarea ex
ploatării.

In domeniul utilizării căr
bunilor sînt de menționat 
preocupările și realizările 
recente privind gazeificarea 
cărbunilor. Prima uzină la 
scară industrială va fi pusă 
în funcțiune în 1976 In 
Noul Mexic pentru a produ
ce 2,5 ••• •

Se f 
nea, 
litatea 
cămînt 
ce va 
unei mari cantități de ener
gie, la un preț ieftin și fără 
probleme de poluare.

exploatârii în subte- 
Deși această exploa- 
ia zi este mai rentabi-

de lege va fi 
_________ pen-, 

interzice exploatarea 
cărbunilor și arde- 

cărbunilor sulfuroși.
se consideră că 

cărbunilor are 
viitor in S.U.A. ; 
ani s-au descope- 

U. A. importante 
de cărubne. 
exploatare va tre- 
recurgâ fără în- 

i la exploatarea la zi 
zăcămintele cu straturi

• miliarde m3/an. 
fac studii, de aseme- 
în legătură cu posibi- 

gazeificării în ză- 
a cărbunilor, ceea 

permite asigurarea
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