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Pentru realizarea cincinalului inainte de termen

La cotele angajante ale anului XXX

Deficiențele organizatorice care au frînat demarajul
producției de cărbune pot fi grabnic înlăturate

Este opinia tovarășului inginer GHEOR
GHE GIUCLEA, director tehnic al Centralei 
cărbunelui Petroșani, exprimată in cadrul in
terviului de față.

— In luna decembrie a a- 
nului trecut la exploatările 
miniere din Valea Jiului s-au 
făcut intense pregătiri in ve
derea realizării planului dc 
producție pe acest an, încă din 
primele zile de lucru. Vă rog 
tovarășe director ca acum, la 
finele primei decade, să fa
ceți un bilanț al activității din 
producție pentru a vedea cum 
s-au materializat pregătirile 
făcute in tone de cărbune.

— In această primă decadă, 
de fapt cea mai scurtă perioa
dă de muncă a lunii, care a 
influențat și asupra realizări
lor. am înregistrat, as putea 
spune, o activitate mulțumi
toare. Am în vedere condițiile 
si potențialul de care dispu
nem.

— Vă rog să concretizați.
— Am să analizez mai in 

detaliu îndeosebi situația unor 
unități care nu și-au onorat 
sarcinile pe această perioadă. 
Majoritatea unităților noastre 
au demonstrat în prima deca
dă că au condiții bune. Dova
da este faptul că au realizat 
și chiar depășit în unele zile 
sarcinile de plan.

— Vă referiți, desigur, la 
colectivele minelor Vulcan, 
Paroșeni, Uricani și în oare
care măsură ]a Aninoasa și 
Dilja. Vă rog însă să analizați 
neajunsurile care s-au făcut 
simțite in această perioadă, 
neajunsuri care au grevat asu
pra realizării sarcinilor la ni
vel de bazin.

— Cel mai mare minus al 
acestei decade, care a făcut ca 
pe întregul bazin planul să nu 
fie realizat — deși minusul 
este foarte mic — a fost deter
minat de pornirea slabă în 
primele zile din lună.

— Care sînt cauzele ?
— Deși au fost luate măsuri 

de organizare a activității din 
ziua de 2 ianuarie pentru pre
gătirea fronturilor în vederea 
demarării acestora după un 
interval atît de mare de între
rupere. la majoritatea unită
ților disciplina a lăsat dc do
rit. Aceasta a făcut ca lucră
rile programate în ziua de 2 
să nu fie realizate datorită 
absențelor de la lucru. Cauza 
poate trebuie căutată și în 
faptul că unitățile nu au im
pus cu suficientă fermitate 
respectarea strictă a progra
mului stabilit atunci cînd s-a 
trecut la săptâmîna de lucru 
redusă. Am părerea că oame
nii — unii dintre ei care au 
făcut cu acest-priicj-vTîm duș 
rece “ — au înțeles ce au de 
făcut în vuitor.

— Este singura cauză a ne- 
realizărilor din unele exploa
tări ?

— Nu. Nu este singura cau
ză. Trebuie să fim realiști și 
obiectivi față de aceste aspec
te. Diminuarea prezentei în 
primele zile a fost generală, la 
toate minele. Totuși unele din
tre ele au reușit să-și realize
ze sarcinile de plan

ceastă scurtă decadă. Cele ca
re nu s-au înscris în cerințe
le planului, respectiv, Lonea. 
Petrila. Lupeni și îndeosebi 
Aninoasa — dar acest colectiv 
a dovedit în ultimele zile 
constanță în realizarea planu
lui — au înregistrat deficien
te și de altă natură.

— Vă rog să detaliați !
— Să le iau pe fiecare în 

parte. La Lonea. pe lîngă de
ficiențele legate de prezentă 
sînt și unele probleme de asi-

Interviu realizat de 
Dragoș CĂLIN

Situația, realizărilor
E. M. LONEA 93 "/o
E. M. PETRILA 94,1 %
E. M. DÎLJA 102,6%
E. M. ANINOASA 97.8°/»
E. M. VULCAN 104,8%
E. M. PAROȘENI 105,8%
E. M. LUPENI 98 %
E. M. URICANI 100,1%
TOTAL C.C.P. 98,9%

CHEMAREA
la întrecere a Combinatului siderurgic
Hunedoara către toate întreprinderile

din industria metalurgiei feroase
Siderurgiștii hunedoreni, încadrați in 

efortul general al poporului pentru înfăp
tuirea mărețului program trasat de Con
gresul al X-lca și Conferința Națională 
alo P.C.R.. au obținut in anul 1973 reali
zări do prestigiu în toate domeniile dc 
activitate.

I’rin utilizarea mai bună a capacităților 
de producție și a resurselor materiale, 
s-au realizat, peste prevederile de plan, 
27 500 tone cocs metalurgic, 24 800 tone 
fontă. 41 500 tone oțel Martin și electric, 
33 400 tone laminate finite, valoarea tota
lă a producției globale obținute peste 
plan reprezentînd 117 milioane lei, iar a 
producției marfă vindută și încasată 104 
milioane Ici.

Au fost realizate integral contractele 
economice de livrare la beneficiarii in
terni și s-au depășit sarcinile de export 
cu peste 24 milioane lei valută.

Creșterea eficienței economice a activi
tății s-a materializat în sporirea produc
tivității muncii peste prevederi cu 14 000 
loi/salariat, reducerea față de plan a chel
tuielilor de producție cu 29 milioane lei, 
depășirea volumului beneficiilor plani
ficate cu peste 80 milioane lei.

Colectivul nostru a pășit in anul 1974 
animat dc hotărîrca de a cinsti mărețele 
evenimente din viața poporului și a 
partidului — aniversarea a 30 de ani 
de la eliberarea patriei de sub jugul fas
cist și Congresul al XI-lea al P.C.R. — 
cu realizări deosebite in îndeplinirea sar
cinilor ce ne revin.

Exprimind hotărirea și voința unanimă 
a comuniștilor, a tuturor siderurgiștilor de 
la Hunedoara de a asigura îndeplinirea 
inainte de termen a planului cincinal, dc 
a contribui cu toate forțele la accelerarea 
dezvoltării social-economice a patriei noas
tre, chemăm la întrecere toate colectivele 
de muncă din industria metalurgiei fe
roase, pentru depășirea sarcinilor pe anul 
1974, angajîndu-ne să depășim indicatorii 
'de plan cantitativi și de eficiență după 
cum urmează :

— cocs metalurgic
— fontă
— oțel
— laminate
— piese de schimb noi produse

și recondiționate 500

6 000 
15 000 
20 000 
20 000

tone 
tone 
tone 
tone

— valoarea producției marfă 40 mii. lei 
întreaga depășire a producției dc fontă

se va realiza cu cocs din resurse interne, 
obținut prin producție suplimentară și re
ducerea consumurilor normate.

Pentru folosirea ntai bună a capacităților 
și suprafețelor de producție, eliminarea lo
curilor înguste și sporirea indicilor de uti
lizare, se vor realiza :

— autoutilări in valoare de 25 milioane 
Ici :

— asimilarea in atelierele proprii a unor 
piese de schimb care se achiziționează 
din import. în valoare de 5 milioane 
lei ;

— montarea a 22 mașinl-unelte în spa
țiile existente ;

— reducerea duratei reparațiilor capita
le cu : 35 zile la bateria nr. 3 de
cocsificare, 4 zile la două ‘cuptoare 
Martin. 5 zile la reparații mijlocii la 
laminoare :

— creșterea timpului efectiv de lucru 
la laminoare cu cel puțin I la sută.

Prin dezvoltarea și intensificarea activi
tății proprii do cercetare, antrenarea largă 
a specialiștilor la soluționarea probleme
lor complexe ale producției, stimularea 
gindirii creatoare și inițiativei muncitori
lor. vom introduce în ritm susținut în 
producție progresul tehnic, in care scop 
prevedem :

— asimilarea și omologarea a 8 noi 
mărci de oțeluri cu caracteristici superi
oare și 2 tipodimensiuni de laminate ;

— producția de oțeluri aliate, slab ali
ate și carbon de calitate va fi do cel pu
țin 54 la sută din totalul oțelului ela
borat :

— dublarea producției dc oțeluri ino
xidabile și refractare destinate fabricării 
utilajului chimic și energetic ;

— asimilarea procedeului de tratare sub 
vid a oțelurilor aliate :

— satisfacerea în întregime a nevoilor 
de oțel beton din clase superioare de ca
litate și a oțelurilor rezistente la acțiu
nea corozivă a mediului :

— finalizarea cercetărilor privind două 
noi procedee de fabricare a oțelurilor 
înalt aliate ;

— extinderea elaborării oțelului în cup
toare electrice prin insuflarca oxigenului ;

tone (Continuare în pag. a 4-a)
(Continuare in pag. a 3-a)

ENERGIA SI COMBUSTIBILUL VULCAN.
Cînd rezultatele frumoase obținute in abataj sini in continuă creștere, satisfacția 

este pe deplin justificată. Despre această satisfacție ne vorbește clișeul in care-i vedem pe 
brigadierul Constantin Ciobănoiu, șeful de schimb loan Abalei și ortacii lor de la secto
rul IV ieșiți la ziuă după un șut fructuos.

Plenara
comitetului municipal

bine gospodărite! Foto : Ion LICIU

Orașul Lupeni își onorează obligațiile 
ce-i revin în calitate de autor al 

mobilizatoarei chemări
Fapte palpabile, rezultate 

concretizate în graiul con
cis al cifrelor ilustrează in 
mod convingător preocupa
rea amplă și rodnică a iniți
atorilor chemării adresate 
tuturor organelor și organi
zațiilor de partid, conduce
rilor unităților de producție, 
consiliilor populare și altor 
instituții, cetățenilor pentru 
economisirea combustibililor 
și a energiei. La comitetul 
de partid al orașului Lupeni. 
la consiliul popular și in cî
teva întreprinderi ale orașu
lui ni s-au înfățișat dovezi 
edificatoare asupra faptului 
că autorii mobilizatoarei 
chemări își onorează obliga
țiile. Comitetul de partid, 
consiliul popular, conduceri
le întreprinderilor și cetățe
nii orașului Lupeni au ac
ționat in răstimpul scurt tre
cut de la lansarea chemării

pe mai multe ..fronturi*. Ne 
vom referi doar la cîteva 
exemple. Colectivul format 
pentru elaborarea și aplica
rea măsurilor privind rațio
nalizarea iluminatului public 
la nivelul orașului este în 
posesia datelor din care re
zultă că in trimestrul IV al 
anului 1973 s-au economisit 
peste 38 300 kWh energie c- 
lectrică. Pentru a se putea 
ajunge la acest rezultat fără 
a afecta negativ iluminatul 
stradal, au fost retrase 180 
becuri cu incandescență și 
90 becuri cu vapori de 
mercur din puncte unde e- 
xistența lor nu era strict 
necesară. în același timp s-au 
montat în cartierele ..80 de 
case1", „Central". ..Mineri
lor14 și „Bărbăteni". îndeo
sebi în intersecțiile de străzi, 
de altfel foarte frecventate 
becuri puternice cu vapori

de mercur care asigură. în 
condiții mai economice, ilu
minatul necesar. S-a renun
țat la aproape toate firmele 
luminoase, a fost limitat la 
strictul necesar iluminatul 
magazinelor pe timpul nop
ții. Valoric, economiile de 
energie numai la iluminatul 
stradal se ridică pe trimes
trul amintit la 23 000 de lei 
Am notat în legătură cu 
acest capitol precizarea fă
cută de tovarășul Friedrich 
Daradics, vicepreședinte al 
comitetului executiv al con
siliului popular că, cel puțin 
pînă acum, nimeni nu a recla
mat insuficiențe in ilumina
tul public, că dimpotrivă, ce
tățenii orașului dovedesc înțe
legere, preocupare și iniția-

T. ȚÂȚÂRCA

(Continuare in pag. a 3-a)

Procedee industriale în construcții
In acest an, 70,5 la sută din 

totalul de apartamente cc se 
vor executa în Valea Jiului 
vor fi construite prin procedee 
industriale. Ponderea cea mai 
mare în locuințele caro se vor 
efectua industrial, o vor a- 
vea panourile mari prefabri
cate din beton, elaborate in 
totalitate la poligonul din Li
vezeni aparținind T. C. H.. 
aceste panouri constituind cea 
mai însemnată parte din pro-

ducția secundar — industria
lă planificată a se realiza aici.

Poligonul de prefabricate 
din Livezeni. în acest an, spre 
looscbire de cei precedenți, 

va executa și elemene prefa
bricate (scări, 
cornișe atic) folosite 
curile 
Este o cale prin care 
asigura utilizarea maximă 
capacității productive a poli
gonului.

In pagina a 2-a

Cultură - artă
grinzi.

cu soluție

trepte, 
la blo- 
clasică. 
se va 

a

Convorbirea cu scriil 
I. D. Sirbu prilejuită 
apariția volumului 
„Povestiri petrilene“.

me-

PROGRAMUL
Universității serale de partid
pentru zilele de 14 și 15 ianuarie 1974

SECȚIA POLITICA EX
TERNA a P.C.R. : anul I și 
II — în ziua de marți 15 ia
nuarie, ora 17. ia cabinetul 
municipal de partid.

SECȚIA ECONOMIE: anul 
II, secția din Lupeni - in ziua 
de luni. 14 ianuarie, ora 17 
la clubul Lupeni. Anul III. 
în ziua de luni. 14 ianuarie, 
ora 17. la cabinetul munici
pal de partid.

Microinterviul Despre 
taloplastie.

Agenda căminului cultural.

Spectacolul teatral și spec
tatorii.

leri după-amiaza a avut loc 
plenara comitetului municipal 
de partid. La lucrările plenarei 
au participat membrii și mem
brii supleanți ai comitetului mu
nicipal de partid, membrii comi
siei municipale de revizie, secre
tari ai comitetelor de partid din 
unități economice și instituții, se
cretari ai organizațiilor de bază, 
conducători de întreprinderi, di
rectori cu personalul, lucrători 
ai serviciilor de personal și învă- 
țămint, din marile întreprinderi 
ale municipiului.

A luot porte tovarășul Con
stantin Dumitrescu, secretar al 
Comitetului județean Hunedoara 
al P.C.R.

Lucrările plenarei au fost 
deschise de tovarășul Clement 
Negruț, prim-secretar al comite
tului municipal de partid.

Plenara a dezbătut rnodul in 
care s-au preocupat și rezulta
tele obținute de organele și or
ganizațiile de partid privind se
lecționarea, creșterea și promo
varea cadrelor la nivelul cerințe
lor actuale și de perspectivă. 
Pe marginea referotului prezen
tat pe această temă de către 
tovarășul Clement Negruț, au 
luat cuvintul următorii tovarăși ; 
loan Rădulescu, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc de 
partid Petrila, Dumitru Țurnă, 
directorul Grupului II de șantie
re al T.C.H., Nicolae Novac, se
cretarul comitetului de partid 
al minei Lupeni, Gheorghe Să- 
căluș, secretar al cojnitetului 
de partid al minei Vulcan, 
Nicolae Aldica, directorul Spita
lului unificat Lupeni, Constantin 
Secărea, directorul I. C. L. S. 
alimentația publică, loan Karpi- 
necz, șeful serviciului personal, 
salarizare și invățămint din 
C.C.P. si Gavrilă David, pre
ședintele Consiliului municipal 
al sindicatelor Petroșani.

In cadrul dezbaterilor, vorbito
rii au reliefat experiența orga
nelor și organizațiilor de partid, 
a organizațiilor de masă, econo
mice și de stat privind selecțio
narea, creșterea și promovarea 
cadrelor, au dezbătut neajunsu
rile, precum și cerințele ce stau 
in fața muncii de viitor pentru 
înfăptuirea sarcinilor trasate de 
conducerea partidului privind 
formarea unor cadre bine pre
gătite, competente profesional 
și moral-politic pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor economi
ce, social-politice și culturale 
din etapa octuală.

Pentru îmbunătățirea activită
ții în domeniul analizat, plenara 
a adoptat măsuri corespunză
toare.

Plenoro a audiat informarea 
prezentată de tovarășul Loghin 
Popa, secretar ol comitetului 
municipal de partid, cu privire 
la efectivul, compoziția și struc
tura organizatorică a organiza
ției municipale de partid la 31 de
cembrie 1973 ; concluziile prin
cipale ce se desprind din ana
liza tabelului statistic anual și 
măsurile ce se impun pentru în
tărirea continuă a rindurilor or
ganizațiilor de partid.

In încheierea plenarei, a luat 
cuvintul tovarășul Constantin 
Dumitrescu. Subliniind însemnă
tatea deosebită a muncii cu 
cadrele pentru rezolvarea sar
cinilor complexe ce stau in fața 
organelor și organizațiilor de 
partid, vorbitorul a făcut reco
mandări valoroase pe linia per
fecționării stilului de muncă, a 
sporirii preocupărilor tuturor 
factorilor pentru creșterea ca
drelor, a răspunderii și compe
tenței lor, pe măsura exigențelor 
actuale și de perspectivă.

împreună cu directorul centrului
de legume și fructe Petroșani

A

CLUB —

vizită prin „cămările" de iarnă

..AUGUST '44"

antifasciste armate din 
August 1944. greva mi
nerilor. din 6 August 
1929, probleme de poli
tică internă și interna
țională.

Sub egida comitetu
lui pentru cultură și 
educație socialistă al 
orașului, la clubul sin
dicatelor din Lupeni. 
în cadrul cabinetului 
de științe sociale, va 
funcționa, începind cu 
această lună. Clubul 
de istorie „August 
’44". Oameni de vîrste 
și preocupări diferite 
vor găsi aici materiale 
documentare prețioase 
privind actul istoric al 
Insurecției naționale

CIȘMELELE PUBLICE

DIN STRADA

mAgura

Locuitorii străzii 
Măgura din Petroșani, 
înțeleg să răspundă 
prin fapte chemării a- 
dresate de către Ex
ploatarea de gospodă
rie comunală populați
ei cu privire la rațio
nalizarea consumului 
de apă potabilă. Ei nu 
înțeleg, insă. de ce 
E.G.C. nu 
drept exemplu în

’ ceastă privință.

Dovadă sesizarea că 
cișmelele publice, 
la intrarea in 
Măgura și alta, 
mijlocul străzii, 
in continuu din 
unor defecțiuni 
te in seamă de lucrăto
rii secției apă și 
nai.

Semnalăm cele 
mai sus în scopul 
E.G.C. să ia măsurile 
cuvenite.

de 
strada 
de la 
curg 
cauza 

nclua-

ra-

de
ca

CERC DE CITIT

și s-a bucurat de o lar
gă participare.

O PRACTICA
COMERCIALA UTILA

în pachete solicitate de 
cei interesați, care la 
ieșirea din schimb le 
ridică de la poarta în
treprinderilor.

de 
servește 

a-

In cadrul căminului 
cultural din Bănită, s-a 
organizat, zilele trecu
te, un cerc de citit pe 
tema -Importanța pă
trunderii cârtii social- 
politice". Acțiunea a 
fost organizată de bi
blioteca căminului (bi
bliotecar Otilia Jurca)

O practică deosebit 
de utilă inițiată pe li
nie do comerț o cons
tituie fără îndoială și 
cea care a fost intro
dusă in două din uni
tățile economice din 
municipiu : la I.F.A. 
..Vîscoza1" Lupeni și 
F.S.H. Vulcan. Pentru 
a veni in ajutorul an
gajator acestor între
prinderi, magazinele 
alimentaro nr. 84 L 
peni și 49 Vulcan 
vrează contra cost, pe 
bază de comenzi fer
me. făcute dimineața 
la intrare în serviciu, 
diferite sortimente a- 
1 intentare preambalate

SELECȚIE

[,u-
li-

Astăzi, la ora 17. în 
sala de spectacole 
Casei de cultură din 
Petroșani are loc un 
concurs de selecție 
pentru soliști și soliste 
de muzică ușoară. Or
ganizat in scopul de a 
promova tineri talen- 
tați în formațiile de 
muzică ușoară și pen
tru a participa la di
ferite manifestări ar
tistice. concursul se a- 
dresează celor cu preo
cupări de această na
tură din întreg mu
nicipiul.

a

O surpriză plăcută 
pentru studenții petro- 
șăneni reîntorși de cu- 
rînd din vacanță : că
minul nr. 3 i-a întîm- 
pinat cu o ordine și 
curățenie care indică 
o mină de bun gospo
dar. Aceasta, ca urina
re a faptului că în pe
rioada vacanței de iar
nă au fost efectuate o 
serie de lucrări dc în
treținere și curățenie 
in scopul asigurării u- 
nor condiții cit mai 
bune de locuit pentru 
studenți.

y

■
El

3

..Aș

ale municipiului
Aprovizionarea corespunzătoare a populației Văii 

Jiului cu legume și fructe în perioada lunilor de iarnă 
este, de obicei, implicit legată de modul in care a fost 
depozitat, in condiții optime. întregul fond de marfă 
asigurat.

Care-i situația silozurilor acum, la mijlocul iernii ? 
Răspunsul la această întrebare l-am căutat, pentru în
ceput (înainte de a porni în raid prin depozitele muni
cipiului) intr-o discuție cu Iov. loan Cosma, șeful C.L.F 
Petroșani :

dori să aduceți la cu
noștința cititorilor ziarului 
cumpărătorilor noștri deci, în 
primul rînd faptul că în de
pozitele noastre se află in pre
zent însilozate suficiente can 
titâți de legume și fructe, în 
așa fel incit nici spre sfîrși 
tul perioadei de iarnă, sintem 
siguri, nu vor exista goluri lr> 
aprovizionarea magazinelor 
Să recurg la ajutorul citor- 
va cifre. Stocuri la zi, deci 
peste 1 900 tone cartofi. 270 
tone ceapă. 150 tone morcovi. 
14 tone pătrunjel, 41 tone sfe
clă roșie, 8 tone ridichi, 160

tone mere. 8 tone gulii, 3 ton, 
țelină, cantități suficiente dc 
pere, nuci, fasole, varză ro 
șic, murături. Despre degra 
dări la fondul de marfă, da' 
fiind faptul că însilozărih 
s-au făcut cu multă grijă, ci 
minuțiozdate. pînă acum crec 
că nu se prea poate vorbi. In 
orice caz sînt infime Aș doi 
să remarc inuneu preocupare ■. 
gospbaăr •iscă permanenta d< 
care dau dovadă cei doi șefi 
de depozite, lucrători ca V<» 
ronica Cristea, Ion Mărmărea 
nu. Sofia Gonciulea. Maria 
Preda, Zoița Sandu do la Pc-

troșani, Angela Ebîncă, Auri
ii Teletin, Marioara Diaconu, 

Elena Paraschiv. Maria /În
chei de la Lupeni și atîtea alte 
salariate. La noi, știți. în de- 
oozite, predomină femeile. Și 
■iu ne putem plînge. Au grijă 
le marfa populației 
in cămările lor de 

tcest lucru însă vă
. inge"...

...Depozitul nr. ) . ..
.a sediu, în birou — nimeni, 
n magazia așa-zisâ „de mî- 
ă“. lingă cîntar, ne întîmpi- 
ă șeful depozitului, Nicolae 
Misăndrolu. Străbatem iniți- 
I de la’ un capăt la celălalt, 
icăperea în care ne aflăm, 
upraaglomerată de mărfuri, 
>>-eambalate sau nu. în 6aci 

.1 navete, gata toate de a lua 
lrumul unităților de desface-

ca de cea 
acasă. De 
veți con-

Petroșani.
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la apariția volumului „Povestiri petrilene"

Convorbire cu scriitorul /. D. Sîrbu

Zilele ocesteo o apărut in librării un nou 
volum de proză al scriitorului Ion D. Sîrbu 
- „Povestiri petrilene". In primăvară i-am 
citit romanul pentru copii și părinți „De ce 
plinge mamo La București, Craiova, Ga
lați, Botoșani și Timișoara i se joacă de 
două stagiuni piesa „A doua față a me
daliei". O altă piesă a so, „Arca bunei spe
ranțe**, după ce a fost jucată in 6 teatre 
din țară (in prezent o are in repertoriu 
Teotrul german din Sibiu), cunoaște un suc
ces deosebit în Polonia. E trodusă și publicată 
in mai multe limbi și programată deocamda
tă în Cehoslovacia, Ungaria și Finlanda. 
Teatrul de dramă din Leningrad ii va juca 
„A doua față o medaliei", iar televiziunea 
română, după ce anul trecut a prezentat, cu 
foarte mare succes, scenariul său ,,întoarce
rea tatălui risipitor", pentru 1974 l-a înscris 
in repertoriul său, cu două titluri noi.

Ion D. Sirbu, e născut in Petrilo. Fiu de 
miner, a urmat liceul la Petroșani. A terminat 
la Cluj Facultateo de litere și filozofie fiind 
asistent și colaborator apropiat al profeso
rului, poetului, filozofului și dramaturgului 
Lucian Bloga.

Fiind vorba de un scriitor născut și crescut 
printre minerii din Valea Jiului, de un scriitor 
care, in aproape toate 
de proză sau teatru, 
vent despre Valea Jiului, 
rot oportun ca la scurt timp după încheierea 
anului in care a publicat două volume cu 
teme privind direct „lumea in care am cu
noscut omenia" să-i solicităm un interviu. 
Scriitorul I. D. Sîrbu vine foarte des „acasă" ; 
ore la Petrilo pe bătrino sa mamă care, la 
88 o’e ani, locuiește tot pe strada Zorilor 6. 
casă in care scriitorul a văzut lumina zilei. 
La mino Petrilo lucrează unicul său nepot. 
Dorel Crăciun, mecanic de mină, iar la Cen
trala cărbunelui, ca funcționaro la secția 
financiară, lucrează de 31 de ani sora scri
itorului, Irina Sîrbu. Celelalte rude ale sale, 
dor mai ales nenumărații săi prieteni, colegi 
și, de ce să n-o spunem „admiratori**, sint 
risipiți pe toate văile care, laolaltă alcătuiesc 
peisajul de structură - peisajul mumă - al 
scriitorului.

— Stimate tovarășe Sirbu, sin'.eți împreună 
cu sora dumneavoastră, Irina Sirbu și avem 
in față cartea dumneavoastră cere o vizează 
direct : „Povestiri petrilene**. De ce ați de
dicat acest volum sorei dumneavoastră ?
- Orice carte ore o dedicație. Scrisă sau 

nescrisă. Dedicînd această carte sorei mele, 
m-om ochitot „moral" de niște „datorii". 
Sora mea reprezintă jertfa prin core eu am 
ajuns la luminile filozofiei și literaturii. Ma
mei mele - s-o fotografiați, figura ei exprimă 
toată istoria Văii Jiului - l-om pus numele 
pe o carte „De ce olinge mama ?** ; piesa 
mea „Frunze care ard", pe care o veți vedea 
la televiziune, e dedicată memoriei bunului 
meu tată. Dar. trec peste aceste chestiuni de 
familie. Toată Valea Jiului e o familie mare. 
Și eu, in fond, mi-am dedicot cărțile, piesele, 
filmele, acestei mari familii căreia ii datorez 
totul : mindria, înțelepciunea, răbdarea,

lucrârile sale 
scrie consec- 
am conside-

munca, speranța... Tot ! Iubesc Valea Jiului 
fiindcă este hiperbogato in oameni și comori 
subpămîntene, ambele avuții inestimabile.
- Ce părere oveți, lovorăsă Irino Sirbu, 

despre cele spuse de fratele dumneavoastră ?
Irina Sirbu : Fratele meu e poet, și. ca 

once visător, vede mult inointe. mult înapoi ; 
eu ii reproșez faptul câ nu a scris încă acea 
mare carte - proză sau filozofie - pe caro o 
merită Valea Jiului, și pe care el ar puteo-o 
scrie.

Ion D. Sirbu : Am s-o scriu. Volumele ce 
le-am publicat sint un fel de prolog la. spe
răm, opera ce va urma. Valea Jiului nu e 
numai un bazin carbonifer : e și o cetat» 
uriașă de suflete tari. Sint obsedat de ima
ginea frunzei ce se citește pe unele fețe de 
cărbune ; frunza asta a fost vie cindva, o 
căzut, a ars, și a devenit cărbune. Frunza 
asta e sufletul minerilor. Asta o spun clar 
in corteo mea.

— Ce ați urmărit, ce scop ați avut scriind 
aceste cărți despre mineri ?
- Nu cred că lucrările mele de proză sînt 

capodopere literare. Nu I Le-am scris ca să 
pun pe masa oricărui miner, oricărui copil 
de miner, o pagină caldă și sinceră, o mo
destă oglindă care, prin cuvinte, să-i dea 
căldură, omenie, cinste și înțelepciune. Și o 
mai mare încredere in viitor.

Irina Sirbu : Păcat că...
- Știu. Păcat câ, scriind două cărți despre 

Valea Jiului, din cauze independente de 
voința mco, din romanul meu „De ce plinge 
mama ?", in Valea Jiului au apărut din 15 000 
exemplare, doar 20. Acelea le-a cumpărat 
sora mea cu colegele ei de birou. Și atunci, 
e normal, ca scriitor să mă întreb : s-au epui
zat cărțile tale scrise despre Valea Jiului, in 
Vaslui, Tulcea, București, Craiova etc. ? Dar 
in Valea Jiului cartea aceasta e necunoscută. 
De ce ? Cine e de vină ? A doua carte a 
mea am intitulat-o „Povestiri petrilene**. Deci 
e clar, e vorba de Petrilo și de petrileni. 
Craiovo o luat 500 exemplare in plan : și 
le va vinde. Mâ intreb cite a luat Deva in 
plan, cite exemplare ajung in Valea Jiului, 
și mai ales, cite ajung la librăria din Pe- 
trila ?

irina Sirbu : Dacă vor fi puține exemplare, 
se vor împrumuta din mină in mină.

— Nu cred in proverbul „nu poți să fii 
profet in cetatea ta". Totuși, constat că nici 
una din piesele mele nu o fost încă luaiă 
in atenție la teatrul din Petroșani. O mare 
dorință a mea ar fi ca in viitor piesele mele 
să se adreseze de pe scena 
localitate 
adresate : 
colaborare 
curând.

- Tovarășe Sirbu, credeți în mineri și 
minerit ?

— Știu ce e mina. Bunicul, străbunicul, 
tota și chiar eu am lucrat in mină, la Petrilo. 
Mineritul e moi mult decit o meserie, e o 
credință in puterea omului de a învinge orice 
obstacole. Aceasta a fost mino in viemeo 
tatălui meu. Lucrurile s-au schimbat, insă, 
mineritul a rămas un prilej de testare a tă
riei de caracter. Mi-a plăcut foarte mult to
varășul Szuder la televiziune. A vorbit exact 
cum ar fi vorbit tatăl meu dacă ar trăi, li 
voi trimite tovarășului Szuder cărțile mele. 
A fost — mi se pore - prieten cu tatăl meu, 
muncitorul Ion Sirbu, fostul secretar al sindi
catului minerilor și metalurgiștilor din Pe- 
trila intre 1922-1936. Tata il amintea adesea.
- Referitor la cartea dumneavoastră, ce 

destin ii doriți ?
— Sâ ajungă, in număr suficient in Volea 

Jiului. So fie citită si înțeleasă. Și mai do
resc ca acei oameni care o cunosc și o sa
lută pe mama mea. să acorde pălăriei lor 
un plus de respect. Pentru că ei, familiei 
mele, minerilor mei, frați de inimă și cuget, 
le datorez totul. Chiar și „bunul noroc" cu 
care am intrat și in mină și in literatură. Și 
e bine, cred eu, și asta urmăresc mai ales 
in piesele mele de teatru, in timpul luptei 
pentru socialism să întoarcem capul din cind 
in cind și să citim ce scrie pe steagul cu 
care am pornit la luptă. Ca să avem vie 
in suflet, durerea, umilința și indirjirea celor 
care, înaintea noastră, ou murit sperind in 
cauza clasei muncitoare, in bunăstare, li
bertate și dreptate proletară.

SIQUEIROS

Despre metaloplastie
— microinterviu —

Intr-un» din sălile de repetiții alo Teatrului din Pe
troșani l-am găsit pe actorul FLORIN PLAUR coincntind 
cu vizitatorii expoziției personale de metaloplastie... ,

L-am solicitat pentru cîteva minute:

— Du cinci ai devenit 
„mctalopiastician" ?

— Din prlftiăvara lui ’71, 
cind am vizitat expo, iți.* Iu. 
Oscar Braatigam și de atu.n l 
am devenit elevul lui — zic 
eti, sirguincios.

— Te-a îndrumat îndea
proape ?

— Da, pînă in cele ma» 
mici secrete ale modelării 
metalului, lucru pentru care 
mă simt foarte îndatorat a- 
ccstui artist amator...

— I-ai luat și din stil ?
— Cred că la început da. 

Abia tîrziu, am impresia, 
mi-am format „ceva" stil 
personal dar și acum se 
mai simte influența...

— Cu ce intenții te-ai aș
ternut la lucru ?

— Cu intenții mai puțin 
precise. Ce e cert însă, e câ, 
în toate am pus mult suflet 
și mai ales, ceea ce am gîn- 
dit.

— Mai există secrete în 
modelarea metalului ?

— Categoric. Și în acest 
sens voi rămînc în continu
are un membru al cercului. 
Mai am de luat ..consulta- 
til'...

— In privința tehnicii ?
Da. pentru că pentru 

Brăutigam, nu cred să mai 
existe „secrete" pentru me
tal, cu atît mai mult pentru 
tehnică...

— In peregrinările prin Ion LTCIU

tttNOAîn ’74 ?biblioteca
căminului

cultural

Cu ce lucrări ne vom îmbogăți

Cu ce enciclopedii, dicționa
re sau lucrări de largă infor
mare se va îmbogăți bibliote
ca noastră în 1974 ? Principala 
lor furnizoare. Editura Enci
clopedică. anticipează cîteva 
dintre aparițiile mai de sea
mă pe acest an a acestor ge
nuri de carte, atît de solicita
te de toate categoriile de citi
tori.

Venind în întîmpinarea „A 
nului mondial al populației — 
1974" proclamat de Adunarea 
Generală a O.N.U., cercetăto
rul Vladimir Trebici a încre
dințat tiparului un „Dicționar

demografic", primul de acest 
gen editat la noi. Sub redacția 
cunoscutului cercetător M. D. 
Pippidi va apare „Dicționarul 
de istorie veche a României", 
întins pe o largă perioadă de 
timp, de la apariția omului in 
spațiul carpato-balcanic pînă 
la sfirșitul secolului X : în se
ria „istoriilor în date" pot fi 
citate dicționarele consacrate 
limbii române vechi, anonime
lor limbii noastre, dicționarul 
cronologic al limbii italiene și 
cel cronologic al limbii lati
ne. La fel de utile vor fi „Dic
ționarul de matematici gene-

rale", „Mica enciclopedie de 
chimie", „Dicționarul practic 
de biologie agricolă". Rapida 
epuizare a ..Micului dicționar 
enciclopedic" a impus totoda
tă continuarea tirajului aces
tei lucrări cu circa 100 000 e- 
xemplare.

O însemnată pondere în vo
lumul cărților tipărite de Edi
tura Encicolpedică revine și 
în acest an lucrărilor de infor
mare. O noutate o reprezintă 
inițierea unei serii de infor
mare enciclopedică asupra 
marilor personalități ale tutu
ror timpurilor, primele nume-

re fiind rezervate lui Hipocrat. 
Balzac. Federico Garcia Lor
ca, Andrei Belîi. T. Arghezi, 
G. Bacovia, L. Blaga, I Bar
bu ș.a. Cercetătorul Ovidiu 
Bîrlea semnează o „Istorie a 
folcloristicii românești", iar 
Nicolae Mihăileanu o istorie 
a matematicii universale.

După apariția în limba en
gleză, apreciata lucrare a lui 
Constantin C. Giurescu — 
„Istoria României în date" va 
ieși anul acesta de sub tipar 
în versiunile română și ger
mană.

(Agerpres)

țară ui mai întâlnit cercuri 
asemănătoare ?

— Cîteva : la Constanța, 
Turnu Severin, Baia Mare., 
dar nu se ridică la valoarea 
cercului de la Casa de cul
tură din Petroșani. Cu puți
nă înțelegere și un ajutor 
mai substanțial, în scurtă 
vreme nc-am afirma la ni
vel superior.

— Pentru expoziția perao 
nală ai fost sprijinit ?

— Foarte mult si chiar aș 
dori să mulțumesc pe aceas
tă cale Comitetului județean 
d'- cultură și educație socia
listă pentru acordarea aces 
tui sprijin, cu speranța ca 
și la viitoarea expoziție să 
am un ajutor similar.

@ Căminul cultural 
de la Iscroni și-a propus 
să organizeze astăzi, la 
ora 16, o acțiune intere
santă cu tema „Nici 
muncă fără pîinc, nici 
pîino fără muncă". Este 
vorba de o dezbatere 
largă și concretizată a 
normelor eticii și echi
tății socialiste. In conti
nuare cei prezenți vor 
lua parte la o seară cul- 
tural-educativă. Miine, 
la ora 16, informarea 
politică „Actualități in
terne și externe- face o 
retrospectivă a celor 
mai proeminente eveni
mente ale săptămîniLSPECTACOLUL TEATRAL SI SPICIATORII>

pe

din
municipiu

scenele

Prof. Ironim MUNTEANU. 
director al Teatrului 

„Valea Jiului"

Convorbire consemnată de 
Bujor BOGDAN

Dia- 
public 

cele trei

de mode“

Un mare roman
al vieții lui Van Gogh

u- 
im- 
ele 
tot

teatrului din 
direct acelora cărora le sint 
minerii. Sper că printr-o bună 
acest lucru se va realiza cit mai

Comedia dramatică 
„Casa de mode" de The
odor MăneScu, ul
tima premieră a Tea
trului de stat „Valea 
Jiului", este prezentată 
in aceste zile pe scene
le localităților muncipi- 
uiui. După ce a fost vi
zionată la Lupeni și 
Uricani, astăzi (la ora 
19) are ’oc un spectacol 
la clubul muncitoresc 
din Aninoasa, miine vor 
avea Ioc două spectacole 
în sala teatrului din Pe
troșani (orele 11 și 19) 
iar luni (ora 18) la clu
bul din Lonea. Regia 
spectacolului — Ion Si- 
mionescu.

Astăzi, la ora 19, în 
sala teatrului va fi pre
zentat un nou spectacol 
cu piesa „Cornada" 
Alfonso Sastre.

și pictura angajată, militantă
La începutul acestei săp- 

tâmîni s-a stins din viață ma
rele pictor mexican David 
Alfaro Siqueiros, născut în 
1896. Luptător neobosit pen
tru progres și dreptate soci
ală, pictorul s-a atașat încă 
de la vîrsta de 15 ani mișcă
rii revoluționare din Mexic, 
participind la greva studenți
lor Academiei de arte fru
moase și păstrînd această po
ziție ideologică pînă la sfîr- 
șitul vieții, ani în care se dez
voltă acest profund atașa
ment față de clasa munci
toare. Siqueiros formează îm
preună cu Jose Clemente 
Orozco și Diego Rivera vesti
ta școală de artă murală me
xicană. astăzi cunoscută pe 
întregul glob.

Asemănător lui Leonardo da 
Vinci. spirit scormonitor, 
Siqueiros a fost un veșnic 
și neliniștit căutător al noilor 
tehnici in artă, dar și in ce 
privește limbajul de expresie, 
dominat de pasiunea afirmării 
și înnoirii picturii mexicane, 
modalitatea principală a lup
tei sale politico. Un mare me
rit are pictorul in alegerea 
unor suprafețe de dimensiuni 
colosale, pe clădiri publice, 
pentru a se adresa și pentru 
a fi văzute de masele largi 
de oameni. „Chipul nostru de 
astăzi". „Victimă proletară", 
..Revoluția împotriva dictatu
rii lui Porfirio Diaz", „Apolo
gia viitorului triumf al știin
ței asupra cancerului" sau 
cNoua democrație' sint luorări

care atît prin conținut, cît și 
prin modul de realizare, au 
produs o revoluționare a ar
telor plastice. Nestor Ignat, 
care a meditat lîngă t 
opere de artă, scrie 
semnificativ despre una 
ele „...meșterul izbutește 
« noua democrație » într-un 
gest unic de forță și durere, 
de elan capabil să înfrîngă 
orice încătușare, de o elocven
ță voit exterioară, cu un pre
cis țel militant, dar cutremu
rător, ducînd plastica — ceea 
ce se Intimplă foarte rar — 
spre acele zone de trecere 
unde artele se întrepătrund. 
Fibrele vibrează, odgoanele 
mușchilor plesnesc sub tensi
une, pielea zugrăvită cu piro- 
xolinâ a căpătat transparență, 
emană lumină, avîntul brațe
lor deschise larg explodează 
în contrast cu lanțurile, stîn- 
cile. lespezile — întreaga 
compoziție murală este stră
bătută de o mișcare în care 
linia devine țipăt. culoarea 
se transformă într-o chemare 
triumfătoare, iar pictura ajun
ge sâ sugereze muzica, așa 
cum în finalul Simfoniei a 
IX-a de Beethoven, orchestra, 
înainte de apariția corului, a- 
junge să sugereze verbul".

David Alfaro Siqueiros va 
trăi pentru poporul său și pen
tru omenire prin operele sale 
nemuritoare. Pentru noi va 
rămîne un exemplu de neuitat 
ca artist și militant.

aceste 
foarte 

i din 
în

Iosif TELLMANN

Afirmația făcută cîndva de 
un mare actor că „problema 
teatrului este problema succe
sului", constituie un adevăr 
axiomatic. Dacă pot să existe 
cărți necitite (fără succes, deci 
neselecționate de gustul citi
torului. după o mai veche ex
plicație a reputatului critic 
G. Ibrăileanu), spectacolul de 
teatru nefrecventat de public 
este o mare cădere, eșecul 
dureros al unei activități de 
creație. Spectacolul teatral nu 
poate exista în afara dialogului 
viu cu publicul, partenerul i- 
deal presupus cu necesitate în 
raportul general act de crea
ție — receptare (pivot central 
al dicotomiei artă — public 
consumator). Un spectacol tea
tral fără audiență la public, 
nereceptat de spectatori, este 
un trist nonsens, inutilitate a 
efortului de creație, 
logul scenă 
a cunoscut în 
decenii scurse de la Elibera
re fundamentale modificări, 
declanșate de revoluția cultu
rală in compartimentul ambi
lor termeni ai raportului.

Mutațiile operate în atitu
dinea publicului sînt vizibile 
în structura, componența săli
lor de spectacole. Partenerul 
prezent în dialog cu actul sce
nic este din ce în ce mai in
teresat, mai talentat, mai cul
tivat. Frecventarea spectaco
lului teatral este actul insu
lui ce resimte o interioară ne
voie a contactului viu. direct 
cu creația scenică, teatrul ne 
mai fiind un simplu divertis
ment, ci în primul rînd, mo
dalitate de cunoaștere. Ast
fel. adeziunea la spectacolul 
teatral devine semn al setei

de cunoaștere afectivă a vie
ții, de autoperfecționare, de 
superioară libertate umană.

Receptivitatea sporită este 
caracteristica spiritualității ti
nere și de aceea nu trebuie să 
surprindă predominarea tine
retului la manifestările spec
tacolului scenic. Pe cît de u- 
șoară este captarea primă a 
interesului pentru spectacol 
teatral, pe atît de dificilă es
te insă păstrarea acestuia, 
permanentizarea atașamentu
lui, sedimentarea constanței 
afective, căci entuziasmul es
te mobil, dinamic și insatisfac
ția, oricît de ușoară, îndepăr
tează, provoacă ruptura irecu
perabilă pentru dialogul în
ceput.

Se ridică astfel o gravă în
trebare pentru cei răspunză
tori de destinul creației sce
nice : „care este drumul tea
trului spre inima publicului ?“ 
Firește că spectacolul, produ
sul artistic scenic finit prin 
care teatrul se confruntă me
reu cu publicul, reprezintă o 
relație veche de milenii și to
tuși mereu nouă. Spectacolul 
metamorfozează viața, cu a- 
tît mai plauzibil fiind cu cît 
este sinteză de frumos și ade
vărat, de gînd și simțire, cris
tal de emoție și rațiune de 
imponderabilitate și realitate, 
de fantezie și concretețe. Spec
tacolul distilează esențele reali
tății. le decantează și le trans
pune în metafora scenică, con
vinge cînd fuzionează osmo
tic eternul uman cu clipa tre
cătoare, solemnitatea cu ridi
colul, grandoarea cu nimicni
cia, diurnul cotidian cu faptul 
istoric.

Orice spectacol este

superior de sens și culoare, 
de sunet și lumină, de mișcare 
și tăcere, de umbră și strălu
cire, veritabilă alchimie a u- 
nor vraci care topesc în re
torte sufletești cuvinte și miș
cări spre a ni se adresa simți
rii și gândirii.

Care spectacole găsesc răsu
netul cel mai durabil, au e- 
fectul modelator scontat ?

Răspunsul cert ar semnifica 
descoperirea pietrei filozofa
le. ar constitui soluția marii 
ecuații public-artă. Spectacol 
de succes este cel ce îmbină a- 
devărul vieții cu haina potri
vită, în care comedia și drama 
existenței fuzionează nespec- 
taculos și firesc, așa cum e 
viața, în care „se preferă în
floriturilor stilistice expresia 
dură și bolovănoasă dar care 
să spună adevărul" (cum se 
exprima prozatorul L. Rebrea- 
nu, într-o splendidă profesiu
ne de credință). Important es
te ca spectacolul să nu trăde
ze sau să mistifice realitatea, 
s-o comunice nealterată și 
plauzibil, să taie feliile de 
viață, chiar de ar fi crude, să 
nu escamoteze dilemele și cer
titudinile fluxului vieții actua
le, să surprindă dinamismul 
actual în dialectica sa nemodi
ficată.

Spectacol credibil este 
în care pulsează sîngele vieții 
actuale, freamătul năvalnic al 
timpului căruia creatorii de 
artă îi sînt contemporani sin
ceri, scriindu-i cronica spre a 
deveni arhitecți ai destinelor 
noi.

@ Astăzi, la ora 14, 
la căminul cultural din 
Bănița este organizat un 
medalion literar con
sacrat vieții și operei lui 
Ion Slavici, iar miine, 
la ora 16, locuitorii co
munei au posibilitatea 
să participe Ia o dezba
tere pe teme de circula
ție.

® In sala căminului 
cultural de la Cimpa, 
astăzi, de la ora 20, are 
loc o seară cultural-dis- 
tractivă intitulată „In 
ritmul muzicii". Miine, 
la ora 11, va fi prezen
tat un spectacol în care 
vor evolua brigada ar
tistică de agitație, tara
ful, formația de dansuri 
populare și grupul vo- 
cal-folcloric, echipa de 
teatru. Așadar, este pre
văzut un spectacol com
plex, care se adresează 
tuturor locuitorilor.

0 La Cîmpu Iui Neag, 
căminul cultural și-a 
prevăzut pentru astăzi, 
la ora 19, o acțiune ideo
logică, informativă și 
educativă — „P.C.R. — 
forță conducătoare în 
patria noastră" urmată 
de o seară cultural-edu- 
cativă. Miine, la ora 12, 
brigada științifică se va 
întîlni cu locuitorii pen
tru a le răspunde între
bărilor ce se vor formu
la — inițiativă mai ve
che dar mereu prezen
tă în viața căminelor 
culturale și care se des
fășoară cu bune rezul-

Spectacol de muzică populară
Miine, la ora 17, orchestra de muzică populară 

a Filarmonicii de stat din Cluj prezintă spectacolul 
„Clujule, vatră străbună", la care participă îndrăgiți! 
soliști Dumitru Sopon, Maria Peter, Ilie Muțiu, Maria 
Man, Iuiia Pop, Ion Fărcașu. Conducerea muzicală a- 
parține lui Paul Stoica, iar binecunoscutul și apreciatul 
Zeno Turdeanu susține momentele vesele. Pentru prima 
dată avem prilejul să aplaudăm pe frații Filip.

Se împlinesc, anul acesta, 
patru decenii de cind repu
tatul scriitor Irving Stone 
termina monumentalul ro
man dedicat marii persona
lități artistice Vincent Van 
Gogh. Acestui reputat maes
tru al penelului i-a fost con
turat profilul uman și spiri
tual în studii monografice 
plastice, în cinematografie 
(cine nu-și amintește filmul 
care-i poartă numele cu Dou
glas și Quinn ?), în literatu
ră. Reeditarea romanului lui 
I. Stone este întîmpinată cu 
entuziasm de generația zile
lor noastre care are un feri
cit prilej de a se întîlni cu 
un mare om. care a fost des
coperit și apreciat abia du
pă moarte.

„Bucuria vieții", construit 
din opt cărți și foarte multe 
capitole care ușurează citi
torul să urmărească în amă
nunțime. pas cu pas, viața 
omului și a artistului în pa
ralel. De fapt, e foarte greu 
să-i despărțim biografia 
mană de cea artistică, 
posibil chiar, deoarece 
alcătuiesc împreună un
din care s-a format o conș
tiință artistică ridicată în ce
le din urmă la înălțimea de 
sus a puterii umane : geniul.

De fapt, toată viața Iul

Vincent Van Gogh a stat sub 
semnul incertitudinii, el. un 
pelegrin prin țări și un cău
tător al drumului artistic 
propriu, era un damnat dar 
și un luptător dîrz pentru a- 
firmarea ideilor sale pe ca
re le purta în trupul și sufle-

rare a vieții lui. tot ce-a vă
zut, ce-a făcut și ce-a sufe
rit... Cînd începi să simți rit
mul unanim in care se miș
că totul pe pămînt. atunci 
începi să înțelegi viața. Și 
numai aceasta este dumne
zeire".

tul său. Dar, mai presus de 
toate, a fost un om îndrăgos
tit de oameni, un suflet ma
re ce adăpostea har și căldu
ră umană, putere de a re
nunța și forță de-a reîncepe 
și a continua munca, lupta 
cu viața care-i înălța mereu 
piedici spinoase.

Pentru opera lui căuta oa
menii. trăia alături de ei, se 
contopea cu natura, cu rit
mul vieții, cum singur îi 
mărturisea prietenului său, 
marelui Gauguin : „Cind pic
tez portretul unui om. vreau 
să se simtă întreaga desfășu-

Puțini au fost in viață cei 
care l-au înțeles și ajutat iar 
printre ei se află fratele său 
Theo, priceput om de artă, 
care însă n-a reușit să facă 
pentru el ceea ce ar fi dorit 
deoarece s-a stins tînăr. ca 
și Vincent Van Gogh, la cî
teva luni după dispariția a- 
cestuia. Totuși, el l-a încu
rajat mereu, l-a mobilizat și 
l-a purtat prin lumea artiș
tilor parizieni, oferindu-i 
contacte cu pictura și un 
minimum necesar pentru 
trai. Din acc-st punct de ve 
dere am putea vedea roma-

nul ca o operă ce urmărește 
biografia celor doi frați Van 
Gogh, strîns legați unul de 
altul, chiar dacă pe primul 
plan stă. firesc, portretul li
terar al lui Vincent.

„Bucuria vieții" este în 
același timp, un tratat des
pre pictură, despre pictura 
modernă care se năștea, e- 
vidențiind pictori și surprin- 
zîndu-le caracteristicile pîn- 
zelor, pe care i-a cunoscut 
și de care s-a legat sufleteș
te mai mult sau mai puțin 
Van Gogh : Toulouse, Lau- 
trec, Gauguin, Seurat, Ce
zanne, Rousseau Domanier.

E un roman al vieții și 
dragostei, al orașelor și al 
naturii, un manifest impre
sionant, un roman ai Pari
sului și al Olandei, al su
dului însorit, al minerilor 
belgieni, al suferinței și al 
bucuriei, al artei, al pictu
rii. al celui care s-a confrun- 
dat cu toate acestea, cu arta 
pentru care a trăit: „...nu
simțea că trăiește docît a- 
tunci cînd se afla în fața șe
valetului... nu putea trăi fă
ră acel ceva care era mai 
puternic decît el însuși, care 
era viața lui : forța și talen
tul creator".
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M. munteanu
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Deficiențele organizatorice care
au frînat demarajul producției

de cărbune pot fi grabnic înlăturate
(Urmare din pag. 1)

guraree ritmică a activității 
pentru buna desfășurare a 
producției in fnvare schimb. 
Cu toate lucrările de revizii si 
reparații făcute in suficientă 
măsură, apar defecțiuni la ins
talații principale sau se renii - 
djazâ cu marc intirzirr?. In 
ziua de 10, spre exemplu, s-a 
înregistrat o pierdere de pro
ducție de 200 de tone pentru 
câ o bandă dv la puțul princi
pal nu a funcționat cîteva orc. 
fapt ce a paralizat activitatea 
întregii mine. Pc de altă parte, 
in cadru] sectoarelor mai sînt 
îi.." dc rezolvat probleme de 
organizare și deservire a fron
turilor. O demonstrează osci
lațiile foarte mari in realiza
rea planului care nu au altă 
explicație.

— Referirea se face numai 
la Lonea ?

— La Lonea. dar fenomenul 
s-a făcut simțit și la celelalte 
mine. La Lupeni au apărut 
defecțiuni de aceeași natură 
ca și întreruperi ale procesu
lui de producție pentru reme
dierea defecțiunilor la uncie 
instalații care incâ nu sint 
bine stâpinite. Mă refer la 
complexele din stratul 13. blo
cul VII. unde a fost nevoie să 
intervenim și să stabilim un 
program foarte sever de iezol- 
vare a problemelor. Deși so
luția la complexul 2 a fost 
dată de mai mult de o lună 
dc zile, ritmul în caYe s-a tre
cut la consolidarea secțiilor 
este nesalisfâcâtor. Nu poate 
spune nimeni că la mină n-au 
fost posibilități de realizare a 
acestor lucrări. Aceste două 
abataje care practic nu au 
produs în prima decadă, vor 
trebui să contribuie la reali
zarea planului.

— Care este cauza diferen
telor foarte mari de producție 
de la o zi la alta la mina 
peni ?

— Cauza se localizează 
defecțiunile care întrerup 
tivita tea unor fronturi de 
re capacitate. De aceea 
Lupeni se pune in mod acut 
problema reviziilor si repara
țiilor preventive, nu după ce 
a căzut utilajul și stă produc
ția. Eu aș spune că în sectoa
re lucrează aceeași oameni 
care în anii trecuți au stâpî- 
nit aceste probleme. Se pare 
însă că nu au reușit să disci
plineze întregul personal pen
tru ca munca de întreținere 
și reparații să fie eficientă, a- 
dică să meargă utilajele.

— La Petrila ?
— Cel mai marc minus 

exploatării îl nregistrează sec
torul V. In urma unei anali
ze făcute în zilele trecute s-a

Lu-

în
ac- 

ma- 
la

ajuns la concluzia câ sînt tot 
deficit nțe do organizare. Deși 
n anii anteriori s-au aplicat 

la Petrila soluții care au dat 
rezultate bune, acestea nu au 
stat in ultima \Teme nici in 
atenția conducerii sectorului 
si nici a exploatării. Este oare 
nevoie, mă întreb, să interve
nim dc la nivelul centralei, 
pentru a ne ocupa de trans- 
portul materialului pină în a- 
propierca frontului ? Nu ne 
deranjează faptul, dar o spun 
deschis, est? treaba sectorului, 
a conducerii exploatării, care 
n-au reușit sâ-$i rezolve pro
blemele interne împreună cu 
comitetul dc partid de ia 
mină, i-am ajutat și s-a în
tocmit un program de detaliu. 
Apreciez că sint toate condi
țiile ca si acest sector sâ-și 
realizeze planul și exploata
rea.

Concluzia generală a aces
tei decade este aceea că nerea- 
lizârile au fost generate, în 
primele zile, de indisciplină. 
In ultimele zile insă planul se 
realizează in mod constant 
Rezult.-.tele nu au putut fi în
să ridicate la un nivel supe
rior planului pentru a începe 
recuperarea. Dar. avem toate 
șansele ca acest minus, care 
pentru centrală este mic. să 
fie recuperat. Avem condițiile 
necesar»'. Dispunem do linie 
dc front dar trebuie folosită 
mai bine forța de muncă, să 
se elimine întreruperile care 
încă persistă, să depășim sar
cinile în mod ritmic.

— Din discuțiile purtate de 
redactorii ziarului cu mai 
multi șefi dc brigadă au rccșit 
deficiențe in aplicarea măsu
rilor stabilite cu privire la 
asigurarea aprovizionării la 
Jocurile dc muncă și executa
rea la timp și de calitate a re
viziilor și reparațiilor. Se pa
re că compartimentele de de
servire au slăbit preocuparea 
pentru asigurarea tuturor con
dițiilor dc lucru în abataje. 
Nu este și aceasta una dintre 
cauzele situației încheiate la 
decadă ?

in

— Evident, așa oslo. Cele 
doua aspect*1 pe care le-ați a- 
mintil sint reale. Minerii nu 
spun că nu flu material, dar 
reclamă pierderea de timp 
pentru transportul de la dis
tanță a materialului.

— Ce măsuri ați întreprins 
pentru eliminarea acestui 
neajuns ?

— Se vor monta, la Petri
la și in alte unități instalații 
mecanice iar aparatul tehnic 
din centrală va trece la veri
ficarea modului cum toate a- 
ceste măsuri se aplică pentru 
că ele sint bine stabilite. Tn 
ceea ce privește reparațiile și 
reviziile, se va trece la urmă
rirea eficienței muncii presta
te in zilele dc repaus. Consu
măm foarte multă forță de 
muncă pentru revizii si repa
rații, dar eficiența nu este cea 
scontată, nu se execută lucrări 
de calitate și nu se acționează 
preventiv în suficientă măsu
ră.
t — Ce recomandați pentru a 

do
Va-

doua decadă colectivelor 
muncă de la minele din 
Ica Jiului ?

— Avînd în vedere că 
ultimele zile, plasarea frontu
rilor, prezența, sint bune, con
sider că atenția trebuie con
centrata asupra respectării ri
guroase a ciclurilor de pro
ducție avînd la bază deservi
rea corespunzătoare a frontu
rilor. Este un domeniu spre 
care unele conduceri aprecia
ză că n-ar trebui să se coboa
re, dar consider că în etapa 
actuală este necesar să se ocu
pe și de aprovizionare pină 
cînd se va stabiliza si perma
nentiza o bună aprovizionare 
la nivelul fiecărui loc de mun
că. Nu avem alte măsuri de 
luat in mod deosebit.

— Considerați că prin apli
carea exemplară a măsurilor 
ia care v-ați referit, planul va 
fi realizat și depășit la nive
lul celei de-a doua decade ?

— Eu sint convins de acest 
lucru.

in

Evocară
pc tema

Un grup de elevi de la li
ceul din Lupeni va prezenta, 
in ziua de 1Q ianuarie a.c., 
ora ÎS. pe scena cinemato
grafului .Cultural" din lo
calitate evocarea istorică in- 
lilulaltl „Unirea*. Se vor re
cita versuri do Dimitric Ro- 
lintineanu .și Vasiie Alecsan- 
dri pe fondul muzical al rap
sodiilor lui George Enescu 
și baladelor lui Ciprlan Po- 
rumbescu. Această acflune 
culturala este rodul colabo
rării dintre comitetul U.T.C. 
al liceului și conducerea ci- 
ncmalogralului „Cultural".

îo vizită prin „cămările1

(Urmare

iarnă
din pag. 1)

municipiului
(Urmare

Orașul Lupeni
onorează

„estetic" au fost ast-
amenajate. „Și pen- 

estetic — ni se
ales 

astfel,

„$i 
ni 

mai

obligațiile

furios.
Un „sfarmă-ușl“

loan Marian, angajat la 
E. M. Dîlja, locuiește în blo
cul. nr. 5 de pe strada Păcii 
din Cartierul Aeroport — 
Petroșani. Dar verbul „a lo
cui" este conjugat de acest 
locatar — căsătorit, cu doi 
copii — la un mod cu totul... 
necivilizal. Aidoma altui caz 
inserat recent în acest colț 
de rubrică, I. Marian in re
petate rînduri își alungă so
ția și copiii din casă, inițiind 
scandaluri ce conturbă liniș
tea vecinilor săi. Deunăzi, 
într-un moment de strașnică 
„supărare" a ajuns să-și 
spargă ușa apartamentului 
cu toporul. Pentru aseme
nea atitudini a fost amendat 
cu suma de 500 de lei și 
obligat să înlocuiască ușa 
fărîmată. Deci, un avertis
ment de natură să-l facă 
să-și schimbe modul de 
comportare, fiindcă dacă 
va mai continua astfel, i se 
va deschide fără îndoială o 
altă ușă, pe care nu o va 
mai putea sparge. Una cu 
zăbrele...

sia de ansamblu (cu o singură 
excepție — in primele două 
boxe, cartofii, de calitate îndo
ielnică, au început să se stri
ce) c și mai favorabilă. Se țin 
fișe de evidență și ..sănătate" 
pentru fiecare boxă, cu pro
cese verbale și responsabili
tăți Ultimul popas în Petro
șani 1 facem la silozul de 
ceapă. Un pod uriaș, plin 
„ochi" ! Ceapă dc bună ca
litate. Pe alocuri însă, într-o 
ramură a podului clădirii 
unde e păstrată, ceapa a în
ceput să prezinte simptome 
dc... degradare. O revizie ur
gentă poate și trebuie să pre
întâmpine proliferarea unei 
„boli" incipiente.

...Depozitul nr. 2 Lupeni. 
Șeful depozitului, Dumitru 
Sanda, ne arată, mai întîi, o 
încăpere masivă în care se 
lucra dc zor la preambalarea 
fasolei. Pretutindeni. ordine 
desăvîrșită. în podul aceleiași 
clădiri, ceapa, sortată pe ca
lități, se păstrează în condiții 
excelente. La silozul „Bordei’1 
din apropierea miliției orașu
lui. trecem în revistă boxele 
cu cartofi, în număr de 50. 
Nici un semn, absolut nici 
unul, că vreun singur cartof 
din cele 347 000 kg însilozate 
aici ar prezenta simptome rău 
prevestitoare. Ne atrage aten
ția o boxă experimentală (cu 
nr. 49) în care existau cartofi 
însilozați încă în... 9 august 
1973, aflați în condiții excelen
te și azi. La silozul din Băr- 
băteni — „baza" principală a 
depozitului — într-una din 
..celule", ceapa e aranjată în 
navete. în piramide mari, 
spațiate. Silozul de mere e, 
dc-a dreptul, o îneîntare. Ex
poziție. pur și simplu ! Tre
cem intr-o încăpere încălzită 
(„Nu putem lăsa femeile să 
lucreze în siloz. în frig” — ne 
explică șeful depozitului). O 
mașină modernă de preamba- 
lat cartofi funcționa aici în 
plin. Plasele — din ață (de ce 
nu există și aici, ca la Pe
troșani. plase de nailon, nu 
am putut afla). Tn silozul 
(„Beci") do râdăcinoase. mor
covii. sfecla, guliile, ridichiile 
se păstrează, de asemenea, 
foarte bine. Ultima „haltă", la 
înanoiere. o facem în Tscroni. 
undo într-o grădină sînt de
pozitate la pămînt. bine aco
perite. cu un sistem de aeri
sire inedit, importante canti
tăți de morcovi și pătrunjel...

★
In concluzie, totul e bine. 

Condițiile, asigurate încă din 
toamnă, păstrării corespun
zătoare a fondului de marfă 
(repetăm — suficient) se men
țin în continuare bune în de
pozitele C.L.F.-ului. Nici un 
motiv de îngrijorare, deci !

o poziție comba-
cu

tuturor angrenajelor 
orașului. S-au găsit, deci, 
posibilități pentru ridicarea 
nivelului de încărcare a mo
toarelor, îndeosebi prin eli
minarea funcționărilor in 
„gol", pentru ardere mai 
completă a cărbunelui in ca- 
zanele centralelor termice, 
pentru estomparea unor „vir- 
furi" ale extravaganței și 
nechibzuinței în ce privește 
iluminatul public, intr-un 
cuvînt pentru o mai bunii 
gospodărire a energiei elec
trice și combustibilului. In 
același scop factorii edilitari 
ai orașului, cetățenii 
preocupați și ar dori să se 
poată bucura cit mai curind 
de rezolvarea unor probleme 
ca : dotarea spațiilor de fo
losință comună de la blocuri 
(a caselor scărilor) cu insta
lații pentru aprinderea și 
stingerea automată a ilumi
natului, ridicarea randamen
tului cazanelor centralelor 
termice la cel puțin 80 la 
sută din capacitate, dotarea 
acelorași centrale termice cu 
aparatura de măsură și con
trol necesară pentru a se pu
tea respecta regimul optim 
de funcționare în raport cu 
temperatura atmosferică 
eliminarea consumurilor 
combustibil exagerate 
mai ales, inutile, probleme 
în finalizarea cărora asocia
țiile de locatari, E.G.L. au 
de spus un cuvînt hotărîtor. 
Cum spuneam, acțiunea este 
în plină desfășurare. Și nu 
am auzit pe nimeni la Lu
peni că ar fi mulțumit cu ce 
s-a obținut pînâ acum, că 
ar fi fost epuizate toate po
sibilitățile de economisire a 
energiei și combustibililor. 
Acțiunea este dusă de consi
liul popular al orașului, de 
întreprinderile productive, 
de sectoarele prestatoare 
servicii, de comitetele 
blocuri și asociațiile de 
catari, de organizațiile 
partid din cartiere, de depu- 
tați, în ultimă instanță de 
marea majoritate a cetățeni
lor sub îndrumarea 
mitetului orășenesc 
partid. Această participare 
a factorilor de răspundere și 
a cetățenilor. coordonarea 
întregii acțiuni de economi
sire de către organele și or
ganizațiile de partid, repre
zintă garanția succesului ei.

tivă luînd 
tivă impotriva cazurilor 
totul izolate de risipă de c- 
nergie electrică.

Un alt exemplu. Sectorul 
din localitate al E.G.C. a e- 
conomisit in mai puțin de 
două luni ale anului trecut 
— respectiv noiembrie și 
decembrie — 9 468 litri de 
benzină. Această cantitate 
acoperă consumul întregului 
parc de mașini ce asigură 
transportul in comun și ser
viciile de salubritate ale o- 
rașului pe timp de 4 zile. 
La aceeași unitate s-a reali
zat o economie de energie 
de 1 000 kWh. Economii con- 
stînd în 1 000 de litri de ben
zină și peste 3 000 kWh e- 
nergie electrică — aceasta 
din urmă constatată pe baza 
citirii contoarelor montate 
la atelierele de prelucrare a 
lemnului —, s-au înregistrat 
și la sectorul E.G.L. Aici tre
buie să amintim însă că deși 
economia de energie electri
că menționată este fermă, 
I. R. E. Deva a întocmit acte 
de taxare a beneficiarului 
tot după sistemul paușal u- 
tilizat înainte, anulind deo
camdată concretizarea în si
tuațiile sectorului a acestei 
economii. Mai adăugăm re
ducerea (in luna decembrie) 
a consumului de energie cu 
14 500 kWh și a celui de 
combustibil convențional cu 
3 kg/gigacalorie produsă la 
Secția de preparare a cărbu
nelui Lupeni. ceea ce în
seamnă peste 40 de tone de 
combustibil 
IV — 1973.
economia dc combustibil în
registrată de asociațiile de 
locatari în lunile noiembrie 
și decembrie se ridică la 
aproape 20 de mii de lei. 
Exemplele ar putea continua. 
Ne oprim însă aici. E ade
vărat că economiile realiza
te la energia electrică și 
combustibil nu sînt pînă în 
prezent prea spectaculoase, 
dar trebuie recunoscut că 
pentru fiecare sector, pen
tru fiecare colectiv care le-a 
realizat, ele au însemnat însă 
primele căutări și strădanii 
pentru înfăptuirea angaja
mentelor cuprinse în chema
re. identificarea și valorifi
carea unor rezerve aparent 
inexistente pînă acum, im
portant de menționat este, 
de asemenea, că aceste eco
nomii s-au realizat fără e- 
fecte negative asupra bunu
lui mers al producției, asu
pra funcționării normale a

Cpt Toma FALON

„Unde dai

sini De o așa „saftea" mai rar . 
să-i fi fost dat vreunui răufă- I 
câtor să aibă parte. De ce ? . 
Iată pe scurt intlmplarea : | 
Petru Viționesc, din Sîntâ- 
măria-Orlea (Hațeg), călă
torea în 21 noiembrie anul 
trecut cu trenul de la Si- 
meria spre Petroșani. Cînd 
se pregătea să coboare în 
stația Subcetate, a ochit o 
sacoșă lăsată pe culoar și 
profitînd de aglomerație 
„a săltat-ou, tncercînd să 
dispară. Nu i-a reușit însă 
„pasența", întrucît a fost 
identificat cu ajutorul con
ductorului și călătorilor, fi
ind deferit apoi justiției. 
Dar tentativa de a se alege 
cu un chilipir de soi a fost

I
I
I
I
I
I 

.......... I 
de două ori zadarnică pen- i 
tru P. Viționesc. In sacoșă I

re. Produse dc bună calitate .. 
Mergem mai departe 1 n silo
zul fructelor, merele, așezate 
frumos în navete din materi
al plastic, stivuite cu grijă 
pină sus în •.avar, răspîndesc 
o aromă îmbietoare, penetran
tă. Sînt aranjate, comparti
mentate pe soiuri și calități. 
Starea ? Excelentă ! Ne im
presionează apoi, in mod foar
te plăcut, silozul rădăcinoa- 
selor. „Căpițele" de morcovi, 
pătrunjel și velină in nisip 
se păstrează așa cum au fost 
„construite" cu multă migală. 
No interesează dacă doar pen
tru 
fel 
tru
răspunde — dar 
pentru că. orinduiți 
morcovii care încep să se stri
ce pot fi ușor depistați și în
lăturați. „Ronduri" înalte și 
lungi de morcovi sau pă
trunjel. alei curate ca intr-o 
seră de flori, aer condiționat, 
termometre, etichete cu di
verse „însemnări" — data în- 
silozării, calitatea, cine răs
punde. Ordine desăvîrșită ! 
La fel, alături. în încăperea 
unde se preainbalează. n să- 
culeți de nailon, cartofii. Pă
răsim sediul central al depo
zitului, cu direcția „anexe". 
Să vedem cum sînt întreți
nuți cartofii — aliment de 
bază în orice gospodărie’ uma
nă. In silozul dc la Hale, ma
rc, enorm de mare, străbatem 
labirintul aleilor, ne oprim în 
fața mai multor boxe cu car
tofi. așezați frumos. în scări, 
„sondăm" calitatea acestora. 
Bună ! Deasupra fiecărei pi
ramide. cîte o lădiță cu var 
pentru contracararea umidită
ții. în silozul „Bordei" do lin
gă Muzeul mineritului, impre-

Xcx zZzxLuJc.

Popice Concurs inaugurai
de schi ia StrajaStart în campionatul mumei 6 ianuarie a.c.,

•SPORT

I
-15-ct

pe trimestrul 
De asemenea,

Și 
de 
Și.

de 
de 
lo
de

co
de

se găsea ce nici nu se aștep- j 
ta : cîteva cursuri și lu- I 
crâri de specialitate aparți- " 
nînd unui inginer ce venea I 
la T.M.P. la o sesiune ști- I 
ințifică. „Unde dai și unde I 
crapă", vechea zicală popu- | 
Iară i-a adus hoțului păgu- ■ 
baș o nouă condamnare | 
(pentru că mai suferise una) . 
la luni închisoare.

N. GHERGHT'' 
judecător

Abdicare
de

Zece echipe participante 
([-• Echipa ..Viscoza" Lupeni 
(lemei) — in campionat cu 
echipele de bărbați ® Obliga
tivitatea in meciuri a unui ju
nior pină la 23 ani G? Meciu
rile se desfășoară simbătă și 
duminică @ Optzeci de popi
cari din campionat se pregă
tesc pentru promovarea in di
vizia A.

Azi se dă startul în campio
natul municipal de popice. 
In actuala ediție se întrec e- 
chipele : Parîngul Lonea Pre
parația Petrila, Jiul II Petri
la, Constructorul minier și 
Utilajul Petroșani, Minerul 
Vulcan. Minerul Lupeni, Vis
coza Lupeni, Minerul Uricani 
și echipa feminină Viscoza 
Lupeni. lata programul dc 
întreceri: T.C.M.M. Petroșani 
— Minerul Lupeni ; Viscoza 
(femei) — Preparația Petrila 
(mîine cu începere de la ora 
8) : Minerul Vulcan — Viscoza 
Lupeni ; Utilajul Petroșani — 
Minerul Uricani : Parîngul 
Lonea — Jiul II Petrila. Toate 
partidele se vor disputa sim- 
bâtă după amiază și dumini
că dimineața pe pistele din 
municipiu.

Prezența echipei feminine 
în campionatul masculin este 
cauzată de lipsa altor echi
pe pentru a face un campio
nul separat și are ca scop an
grenarea intr-o activitate per
manentă competițională. pre
gătind-o astfe] pentru etapele 
finale de calificare pentru di
vizia A. Astfel lichidindu-se 
cauza principală a eșecului în 
calificări in ediția anterioară, 
participarea ei nu va influența 
configurația clasamentului, 
popicarele de la Viscoza lan- 
sind doar 6 X 100 bile mixte, 
față de 6 X 200 bile mixte ale 
bărbaților. Anaiizind echipele 
masculine participante, obser
văm debutul unor echipe lip
site de baza sportivă, ca Mi
nerul Uricani. Preparația Pe
trila. precum și altor tinere e- 
chipe noi formate, cum sint 
Constructorul minier Petro
șani și Minerul Lupeni. forma
ții care au fost create prin 
preocuparea consiliului asocia
ției sportive și a unor popi
cari. ca ing. Șt. Tipțer, Nico
lae Dubaru sau loan Buză. E- 
chipele cu vechi stagii în cam
pionatul municipal, ca Mine
rul Vulcan, Vîscoza Lupeni, 
Parîngul Lonea, prezintă nou
tăți în loturile particioante.

Cu tot progresul realizat 
cantitativ în campionat, res
pectiv, creșterea de la 6 echi
pe la 10. trebuie să semnalăm 
nu fără regret absența echi
pei Minerul Aninoasa. care are

toate condițiile de a desfășu
ra activitatea competițională, 
dar culmea, la Aninoasa nu se 
organizează întreceri pe mo
tiv că... nu sînt ridicători de po
pice — fapt pentru care nici 
nu s-au înscris în campionat 
(sic !) De asemenea, secțiile 
afiliate la F.R. Popice — Vo
ința Petroșani și Preparația 
Lupeni au rămas fără nici o 
activitate. Cauze au fost in
vocate multe... dar una este 
clară : lipsa de interes a pro
priilor organe care au atri- 
buțiuni pe linie dc sport.

Dacă ținem cont de compor
tarea echipelor in cele două 
competiții pregătitoare „Cupa 
de iarnă" și „Cupa 30 Decem
brie", nu ne putem aștepta de 
la început la un salt calitativ 
față de campionatul anterior, 
totuși in această formulă 
vor consolida, omogeniza 
lărgi loturile de popicari.

Paralel cu o mai bună des
fășurare a etapelor campiona
tului. comisia municipală de 
popice în recenta sa ședință a 
stabilit măsuri pentru pregă
tirea instructorilor a oopica- 
rilor. pentru întărirea disci
plinei și consolidarea bazei 
materiale. De asemenea, s-a

se
și

introdus obligativitatea intro
ducerii în echipe a cei puțin 
un junior in meciurile fiecărei 
etape.

Se impune rezolvarea de ur
gență a unor probleme impor
tante din partea consiliilor a- 
sociațiilor sportive și comite
telor sindicatelor ca aprovi
zionarea cu popice și bile (Pa- 
rîngul Lonea). consolidarea bi
roului secției și creșterea vo
lumului de antrenament la U- 
tilajui Petroșani precum și 
rezolvarea contractelor de în
chiriere a arenelor necesare 
antrenamentelor pentru echi
pele Minerul Uricani și Pre- 
parația Petrila.

Avind la bază 
reflectată 
80 de 
mâți in 
nicipal, precum și a 
competiții sportive de masă, 
sperăm că vom reuși să ne 
menținem în plutonul fruntaș 
în divizia A și că vom obține 
și rezultate pozitive în cam
pionatul republican de seniori 
Și

atit 
popicari 

campionatul

activitatea 
prin cei 

legiti- 
mu- 

multor

juniori.

Aurel SLABII, 
prim-vicepreședinte al 

C. M. E. F. S. Petroșani

Duminică.
pe pîrliilc din împrejurimile 
cabanei Straja Lupeni a a- 
vut loc concursul inaugural 
al sezonului de schi din a- 
cest 
ticipat 30 
parținînd 
tive 
rul 
va școli 
peni.

Iată
concurs: 
re : 1. 
rul : 2.
Ana ” _ 
la Viitorul Lupeni ; 5 km se
niori : 
Zoltan 
Chalos.
Lupeni

Slalom
Elena 
nerală 
Sicht.
1. Grigore Fîcea.
peni : 2) Ion Drîmbăranu, Mi
nerul : 3) Ștefan Csaki. Viito
rul ; seniori : Adalbert Ka
to. Minerul : 2. Gheorghe
Marinescu. Minorul : 3. Ti- 
beriu Haidu.

Cîștigă tori lor le-au fost a- 
cordate diplome.

masiv, la care au par- 
de concurent i a-
asociațiilor spor- 

Minerul Lupeni. Viito- 
Lupeni și din alte cîte- 

generale din Lu-

cîștigătorii acestui
3 km fond senioa- 

Iuliana Sicht. Mine-
Florica Rapcea ; 3. 

Ungureanu, ambele de

Ladislau Mathe : 2.
Ușurelu : 3. Dumitru 
toți de la Minerul

uriaș junioare : 1) 
Brătuleasa, Școala ge

ar. 6 ; 2. Iuliana 
Minerul ; juniori : 

liceul Lu-

S. BALO!

Împotriva

Un prilej deosebit pentru 
etala gradul de pregâ- 

i stadiul la care au 
in stăpinirea tehni- 

al

a-și < 
tire și 
ajuns 
cii inegalabilului sport 
pîrtiilor înzăpezite— schiul, 
micii sportivi de la Școala 
sportivă din Petroșani. an
trenați de inimoșii profesori 
de specialitate Virginia Pe- 
terfi și Giinther Gedeon, l-au 
avut cu ocazia p" 
intre 5-6 ianuarie a. 
concursul 
„Cupa 
tiție 
șurată

masivul ---------
Reprezentanții municipiu- 
nostru au concurat alături 
alțî 105 schiori din ța- 

componenți ai celor 10 
de schiori din tot a- 

școli și asociații spor-

participării, 
c., la 

de schi dotat cu 
speranțelor", compe- 

de ’ '
la

anvergură, desfă- 
nivel republican, 
Bucegi, la Sina-in

ia. 
lui 
de 
ră. 
loturi 
titea v---- ... - . .
tive. centre de schi și licee 
de specialitate din unele o-

cu tradiție în acest 
drept parteneri 
numeroși schi- 
nn important 

Dată fi

rașe 
sport, avînd 
dp întrecere 
ori deja cu 
palmares la activ 
ind competitivitatea ridicată 
a acestui concurs rezervat 
copiilor și juniorilor mici.

performanțele dobîndite de e- 
levii din Petroșani sint cu 
atit mai valoroase, ele dove
dind preocuparea 
rii școlii sportive, 
sorilor 
tru i 
carea 
rioare 
manță 
sport cu 
gurile noastre.

Iată rezultatele obținute de 
schiorii de la Școala sportivă 
din Petroșani, pe care ni 
le-a transmis telefonic din 
Sinaia. profesorul Gunther 
Gedeon :

Băieți, născuți n 1964 —
1965; 1. '
(centrul de 
Gheorghe 
Petroșani) ; 
1962-1963 
(Școala sportivă Petroșani) ; 
2. Ileana 
sportivă 
născuți 
Emil 
șani): 
Petroșani);
1960-61 : Arlette Erețian 
(S.S.E. Brașov). 2. Nelida Vel- 
esov (S.S.E. Petroșani) 5.

conduce- 
a profe- 

de specialitate, pen- 
revitalizarca și amplifi- 

la cote valorice supe- 
a schiului de perfor- 

i din Valea Jiului, 
tradiție pe melea-

Florin Voinea 
schi Furnica) ; 2. 
Mathe (S. S. E. 
Fete, născute în 
1. Dorina Pop

(Școala 
Băieți

Vladislav
Petroșani);

în 1962-63 : locul 3 
Safta (S. S. E. Petro- 
5. Petru Curt (S.S.E.

Fete, născute în 
Arlette

Eniche Peter (S. S. E. Pe
troșani) : Băieți, născuți în 
1960-1961 : 1. Leonard Frățilă 
(Liceul experimental de schi 
Predeal) : 3-4 Francisc Ne- 
meș (S.S.E. Petroșani) și Ion 
Voiculescu ( centrul de schi 
Furnica) 5. Iosif Krachtus 
(S.S.E. Petroșani).

De asemenea, in cadrul 
concursului ce a avut loc pe 
pîrtia de la Postăvarul, do
tat cu ..Cupa Brașovia". 
competiție rezervată junio
rilor și Școala sportivă din 
Petroșani a avut concurenți. 
Juniorul mic. Mihai Mann, e- 
voluînd pe o pîrtie îngheța
tă. cu un grad ridicat de 
dificultate a reușit să obți
nă locul II la slalom special, 
un rezultat deosebit de va
loros.

Adresind felicitările noastre 
pentru performanțele obținu
te le dorim de asemenea mi
cilor schiori de la Școala 
sportivă să reediteze succesele 
dobîndite și sîmbătă și du
minică, cînd vor participa la 
clapa a Il-a a acestor compe
tiții de nivel republican !

I. NICOLAESCU

In miez de noapte, 
iluminat economic

Articolul intitulat „în miez 
de noapte, ziuă ca-n amiaza 
mare" publicat în ziarul nos
tru a determinat adoptarea 
unor măsuri vizînd economisi
rea energiei electrice și în ca
drul minei Lonea. în răspun
sul primit se menționează că 
„iluminatul interior al holuri
lor și al coridoarelor comple
xului administrativ a fost re
dus cu cca. 40 la sută, urmînd 
să rămină iluminate — în a- 
fara orelor de program normal 
— doar serviciile permanente 
din cadrul exploatării. De a-

semenea, a fost redus cores
punzător iluminatul halci a- 
telicrului mecanic prin secțio
narea circuitelor, urm nd să 
rămină iluminate doar secți
ile plasate în trei schimburi, 

întrucît s-a constatat exis
tența risipei și in ceea ce pri
vește iluminatul exterior au 
fost fixate punctele strict ne
cesare să fie iluminate și s-a 
realizat reducerea consumului 
respectiv cu 40 la sută".

Așadar, măsuri pe cit de 
simple pe atît de eficiente 
pe care le dorim aplicate cu 
consecvență și în continuare.

Cablurile 
o promisiune

electrice : 
pentru 1974

poluării
sonore

Inginerii clujeni Erich 
Halpert și Aurel Ianceu au 
făcut un experiment deose
bit de interesant în vederea 
diminuării poluării sonore. 
Ei au aplicat, la geamurile 
clădirii consiliului popular 
județean, o modificare cu 
efect imediat. Prin înlocui
rea geamurilor interioare cu 
sticlă de altă grosime de- 
cît cea a exterioarelor s-a 
eliminat fenomenul de vi
brație la trecerea autovehi
culelor grelei obținîndu-se 
o reducere a zgomotului 
străzii perceput în încăperi, 
cu peste 30 la sută. Inova
ția va fi generalizată la clă
dirile publice situate pe ar
tere de trafic auto intens, 
ca și la unele locuințe.

întreprinderea de cabluri și 
materiale electroizolante Bucu
rești nc-a comunicat răspunsul 
la materialul „Contractul obli
gă ! El trebuie respectat în
tocmai pentru a asigura con
diții optime de lucru in sub
teran". După cum se mențio
nează. în primele 10 luni ale 
anului 1973 contractele de li
vrare a produselor fabricii au 
fost realizate în proporție de 
82.5 la sută, restanțele înregis
trate la unele tipuri de cabluri 
datorîndu-se întîrzierii intră
rii în funcțiune a unor noi 
capacități de producție pe 
care s-a contat în momentul 
încheierii contractelor. Se 
menționează, do asemenea, că 
deși „I.C.M.E. a acordat in 
permanență prioritate reali
zării produselor pentru explo-

atările miniere, din lipsă de 
capacitate nu s-a reușit să se 
onoreze integral contractele 
încheiate. Materialul publicat 
in ziarul dv. a fost prelucrat 
in secțiile de fabricație care 
concură la realizarea produ
selor menționate. luîndu-se 
măsuri de impulsionare a rit
murilor de fabricație și de 
livrare".

în încheiere, o asigurare pe 
care o considerăm de bun 
augur pentru anul 1974 : „Co
lectivul I.C.M.E., conștient de 
importanța asigurării exploa
tărilor miniere cu cantitățile 
de cabluri necesare, va depu
ne toate eforturile ca în ca
drul capacităților existente în 
funcțiune, să asigure realiza
rea și onorarea contractelor 
încheiate".

I
I
I
I
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i. dar I 
i putut I

I
II

la o obligație
civică

la asociația de loca-De 
tari nr. 1 Aeroport — Pe
troșani am aflat o „poan
tă" demnă de a-și găsi locul 
sub genericul acestei rub
rici. Și anume, se mai gă
sesc încă anumiți cetățeni 
care beneficiază de spațiu 
locativ, proprietate de stat, 
bucurîndu-se deci de confor
tul unei locuințe la bloc: 
căldură, apă caldă, etc., 
dar care consideră — oare 
în virtutea căror concepții 
— că pentru aceste condiții 
civilizate de locuit nu au 
nimic de plată. Ignoră a- 
ceastă obligație civică, unii 
chiar cu dezinvoltură, alții 
din rea credință exprimată 
fățiș. Intr-o asemenea situ
ație se află locatara garso
nierei cu nr. 7, din scara a 
3-a a blocului nr. 4 de pe 
strada Unirii — Petroșani. 
Ileana Guside, fără ocupa
ție de mai mult timp, care 
nu a plătit taxele (chirie, 
încălzire) de... 2 ani de zile, 
fiind debitoare față de stat 
cu suma de 4 000 de lei. E- 
xistă de 3 luni emis un or
din de evacuare a acestei 
insolite locatare prin sen
tință judecătorească, 
pînâ în prezent nu a 
fi scoasă din spațiu. Oare 
va mai dura mult această 
situație ?

D. DEXTRIANU

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele 

Dosan Iacob, eliberată de Preparația Lupeni. O declar 
nulă.

PIERDUT legitimație 
muță Aurelia, eliberată 
Coroești. O declar nulă.

de serviciu pe numele To- 
de Preparația cărbunelui

de serviciu pe numelePIERDUT legitimație
Barabaș Elisabeta, eliberată de Preparația cărbune
lui Coroești. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Rațiu 
Ana, eliberată de Preparațla cărbunelui Coroești. O 
declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Mari
nescu Rada, eliberată de Preparațla Coroești. O de
clar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele San- 
tia Petre, eliberată de Prcparația Coroești. O declar 
nulă.

CUMPĂR urgent acordeon vechi Hohner 48-00-80 
bași cu sau fără registru, Tiță Nicolae, Lupeni, Aleea 
Gorunului, bloc 3/1.

ELISABETA LIPAN mulțumește doctorului Feld
man Iosif — Spitalul Lupeni — pentru îngrijirea a- 
cordată soțului.
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@ VlAAÂAMM/e. @) UltimelestiniULTIMELE ȘTIRICHEMAREA 
la întrecere a Combinatului 

siderurgic Hunedoara 
către toate întreprinderile 

din industria metalurgiei 
feroase

Smj 
bvjiț,□1

ji

(Urmore din pag. 1)

— intensificarea și definiti
varea cercetărilor pentru re
ducerea consumului de cocs, 
metal, combustibil și energic.

în vederea satisfacerii cu 
promptitudine a necesităților 
de metal ale beneficiarilor, 
vom asigura îndeplinirea can
titativă și sortimentală a con
tractelor cu devansare de cel 
puțin o zi față de termenele 
trimestriale.

Pe seama depășirii produc
ției. ridicării calității și com
petitivității laminatelor și în
cheierii unor tranzacții a- 
vanta.ioase, vom realiza un vo
lum suplimentar de export in 
valoare do 10 milioane lei va
lută.

In centrul preocupărilor 
noastre 'a sta creșterea efici
enței economice, astfel :

— Productivitatea muncii 
va crește cu minimum 1 000 
lei pe salarial față de preve
deri. Tentru aceasta vom asi
gura îmbunătățirea organiză
rii producției și a muncii, ri
dicarea gradului de mecaniza
re a operațiilor cu volum ma
re de muncă, sporirea ponde
rii muncii in acord și acord 
glohal la peste 70 la sută din 
totalul muncitorilor de bază, 
extinderea metodelor înainta
te de muncă, a experienței po
zitive și inițiativelor, întări
rea ordinii. disciplinei și 
răspunderii în muncă.

Vom acorda o atenție spori
tă perfecționării pregătirii ca
drelor prin calificarea in di
verse forme a unui număr de 
peste l 000 muncitori si cuprin
derea a 3 000 muncitori si a 
500 cadre tehnice in cursuri 
de ridicare a cunoștințelor 
profesionale.

— Prin perfecționarea teh
nologiilor de fabricație, valo
rificarea operativă a cercetări
lor, diminuarea pierderilor 
tehnologice, intensificarea re
cuperărilor de resurse secun
dare si întărirea spiritului 
gospodăresc vom economisi, 
fată de normele de consum :

— cocs metalurgic 2 000 
tone :

— metal 4 000 tone :
— materiale refractare 500 

tone :
— combustibili 20 000 

c. c.;
— energie electrică 

lioane kWh.
Prin executarea unor lucrări 

de captare și utilizare, crește
rea randamentelor termice și 
reducerea pierderilor, vom 
recupera din resurse secunda
re. suplimentar față de anul 
trecut. 17 000 tone combustibil 
convențional.

tone

4 mi-

— Pe scama reducerii con
sumurilor specifice, creșterii 
productivității muncii, îmbu
nătățirii calității și sporirii 
volumului producției sc vor 
realiza :

— economii la prețul dc 
cost planificat 12 mii. Ici

- beneficii suplimentare
25 mii. lei

In domeniul investițiilor 
vom asigura condițiile necesa
re pentru executarea la timp 
a lucrărilor, astfel incit planul 
anual dc investiții să fie rea
lizat pină la 25 decembrie 1974. 
Vom sprijini activitatea dc 
construcții prin execuția in 
regie proprie a unui volum de 
lucrări dc construcții montaj 
de 30 milioane lei ; vom asi
gura punerea in luncțiunc îna
inte de termen, cu un avans 
de 20 zile. a următoarelor o- 
biective : lucrările prevăzute 
la complexul de primire, de
pozitare și pregătire a mine
reurilor : instalația dc tratare 
sub v jd a oțelului : instalația 
dc control nedestructiv a la
minatelor : 4 instalații dc elcc- 
trofiltre și cazanele recupera
toare aferente.

Sub îndrumarea organiza
ției dc partid, comitetul oame
nilor muncii. împreună cu sin
dicatul și organizația U.T.C.. 
va lua măsuri pentru creșterea 
gradului dc siguranță a pro
ceselor dc producție și de 
muncă, respectarea riguroasă 
a normelor dc tehnica securi
tății și igiena muncii, reduce
rea poluării mediului încon
jurător și îmbunătățirea mi
croclimatului în secții și atelie
re. Vor fi construite și date in 
folosință 800 apartamente, un 
cămin muncitoresc cu 300 lo
curi. o grădiniță cu 350 locuri.

Organizațiile de partid, sin
dicat și V.T.C. vor desfășura 
o intensă și perseverentă mun
că politico-ideologicâ și cultu- 
ral-educativă pentru dezvol
tarea conștiinței socialiste a 
tuturor salariaților. mobiliza
rea energiilor creatoare ale în
tregului colectiv, in frunte cu 
comuniștii, la îndeplinirea e- 
xemplară a planului și a an
gajamentelor pe 1974.

Chemarea și angajamente
le ce ni le asumăm în marea 
întrecere închinată glorioasei 
aniversări a 30 dc ani dc la 
eliberarea patriei și a celui de
al XI-lea forum al comuniști
lor români, exprimă încrede
rea și adeziunea deplină a si- 
derugiștilor hunedoreni la po
litica internă și internațională 
a partidului, stima și dragos
tea nețârmuită față de condu
cerea partidului, de secretarul 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, hotârîrea fermă de 
înfăptuire a prevederilor ac
tualului cincinal înainte de 
termen.

Conferința9

al O.N.U
acord

IM

II
Bl

Secretarul Comitetului d< 
Partid.

Petre LUNGU

Președintele Comitetului 
Oamenilor Muncii 
Costache TROTUȘ

Președintele Comitetului 
Sindicatului.

Gheorghe D1RLE

Secretarul Comitetului U.T.C., 
Constantin BORASCU

Remarcabile succese obținute 
de poporul albanez în toate 

domeniile construcției 
socialiste

TIRANA 11 (Agerpres). — 
în cei 28 de ani care au tre
cut de la proclamarea Repu
blicii Populare Albania. po
porul albanez a obținut succe
se remarcabile in toate dome
niile construcției socialiste. 
Albania transformindu-se din- 
tr-o țară înapoiată din punct 
de 
țară cu o economic diversifi
cată. asigurind o dezvoltare 
în ritm rapid a industriei și 
unei agriculturi avansate.

In prezent, industria alba
neză realizează. în numai pa
tru luni. întreaga producție 
industrială a anului 1960. în 
perioada 1950—1970. produc
ția industrială a țârii a cres
cut intr-un ritm mediu anual 
de 15 la sută, producția agri-

vedere economic, intr-o

colă fiind acum de 2,1 ori mai 
mare dec't în 1960.

Profunde schimbări s-au 
produs in domeniul învățâ- 
mintului și culturii. Dacă in 
Albania dinainte de eliberare 
30 la sută din populație era 
analfabetă, astăzi, la fiecare 
al treilea locuitor, unul este 
cuprins într-o formă de în- 
vâțâmînt. Numărul cadrelor 
cu studii superioare și medii 
care activează în toate sectoa
rele economiei a sporit consi
derabil. Datorită creșterii con
tinue a nivelului de trai si de 
ocrotire a sănătății, vîrsta 
medie a crescut de la 38 de 
ani, cit era în urmă cu trei 
decenii, la 69 de ani. în pre
zent.

de presă a secretarului general
în legătură cu realizarea unui
asupra dezangajării militare

egipteano-israeliene
NAȚIUNILE UNITE 11 

(Agerpres). — Secretarul ge
neral al O.N.U. Kurt Wald
heim. și-a exprimat, în ca
drul unei conferințe de pre
să organizate joi la Națiunile 
Unite, convingerea că există 
șanse reale privind încheierea 
unui acord asupra dezangajă
rii forțelor israclionc și egip
tene în următoarele săptămîni. 
El a apreciat că. atît Egiptul, 
cil și Israelul doresc să facă 
pași înainte în acest domeniu. 
Secretarul general al O.N.U. 
a subliniat că recentul con
flict din Orientul Apropiat a 
demonstrat că Națiunile Uni
te sînt capabile să joace un 
rol dintre cele mai utile in 
căutarea păcii și că acest rol 
a fost recunoscut la Geneva 
(in cadrul Conferinței privind 
Orientul Apropiat — n.n.) de 
către toate părțile. ..Acest rol 
nu este o chestiune de presti-

giu : noi toți dorim pacea 
în Orientul Apropiat și ar fi 
regretabil să existe o opoziție 
în această problemă între 
O.N.U. și puterile care caută 
sâ contribuie la 
acestei păci" — 
Waldheim.

El a arătat, in 
că Organizația Națiunilor U- 
nite nu poate să rezolve — 
singură — conflictul din Ori
entul Apropiat, ci arc nevoie 
de sprijinul tuturor părților
și, de asemenea, al marilor
puteri. Secretarul general al 
O.N.U. a reamintit. în acest 
context, că țările nealiniate 
membre ale Consiliului de 
Securitate au jucat un rol 
important în adoptarea hotă- 
rîrilor acestui organism, pri
vind conflictul din Orientul 
Apropiat. Orice reglementare 
a situației din zonă trebuie 
să includă soluționarea pro-

instaurarea 
a adăugat

continuare,

bionici palestiniene — a 
dâugat Waldheim.

In timp ce eforturile depu
se în prezent pentru realiza
rea unui acord asupra dezan
gajării militare egipteano-is- 
raelicne au șanse mari de a 
fi încheiate cu succes în ur
mătoarele cîteva săptămîni, 
cea de-a doua fază — aceea 
consacrată altor aspecte ale 
conflictului — va reprezenta 
— „o sarcină pe termen lung 
caro necesită curaj și răbdare". 
El ........... ” ' ’
mează deloc 
care vor trebui depășite 
această fază a doua. ..Cred 
toate părțile sînt hotărîtc 
reușească, astfel îneît să 
poată ajunge.
pace onorabilă și justă" în 
Orientul Apropiat — a spus — 
în încheiere — secretarul ge
neral al O.N.U.

a-

subliniat că nu subesti- 
ă deloc dificultățile 

în 
că 
să 
se 

în sfîrșit. la o 
și justă"

Henry Kissinger despre scopul 
vizitei sale în Orientai Apropiat

— Corcspon-
N. Crcțu,

WASHINGTON 11 (Ager
pres) — înaintea începerii 
turneului său în unele țări din 
Orientul Apropiat, secretarul 
de slat al S.U.A.. Henry Kis
singer. a organizat o conferin
ță de presă.

„Scopul vizitei pe care o voi 
efectua în Orientul Apropiat 
— a spus Kissinger — nu este 
de a se ajunge imediat la un

acord cu privire la dezanga
jarea forțelor de-a lungul Ca
nalului de Suez, ci formula
rea unei propuneri concrete 
pe care cele două părți ar ur
ma să o discute, ulterior, la 
Geneva".

El a adăugat că turneul în 
Orientul Apropiat este efectu
at la cererea guverneloi- egip
tean și israelian și are drept

Colocviul reprezentanților
partidelor 

din 12 tari
comuniste
occidentale

BONN 11 — Coresponden
tul Agerpres. N. S. Stănescu. 
transmite: La Essen, în Re
publica Federală Germania, 
a avut loc un colocviu la care 
au luat parte reprezentanți ai 
partidelor comuniste din 12 
țări occidentale (Anglia. Bel
gia, Danemarca, Elveția, Fran
ța. Grecia. Italia, Portugalia. 
R.F.G., Spania, Suedia și Tur
cia). Avînd drept temă „Pro
blemele muncitorilor străini în 
țările capitaliste industriale 
din Europa", colocviul se în
scrie între manifestările pre
gătitoare ale Conferinței parti-

delor comuniste din Europa 
occidentală, ce va avea loc la 
Bruxelles intre 26 și 28 ia
nuarie.

După cum informează zia
rul Partidului Comunist Ger
man — „Unsere 
cursul colocviului a 
un schimb de opinii 
mâții referitoare la 
muncitorilor străini din țările 
vest-europene, subliniindu-se 
necesitatea luptei pentru uni
tatea de acțiune a muncitori
lor din aceste state și a mun
citorilor străini.

scop să pună bazele încre
derii intre adversari. Secre
tarul de stat a subliniat că 
propunerile pe care le va pre
zenta părților în conflict ar 
putea conduce, la Geneva, la 
..o primă etapă a unei regle
mentări în Orientul Apro
piat'.

In continuare. Kissinger a 
detaliat conținutul propuneri
lor anunțate recent de pre
ședintele Richard Nixon pri
vind organizarea unor confe
rințe internaționale pentru 
examinarea problemelor ge
nerate de actuala criză de e- 
nergic.

Henry Kissinger s-a referit, 
in încheiere, la unele proble
me interamericane, afirmînd 
că tratativele cu privire la 
Canalul Panama sînt marca
te de progrese 'substanțiale, 
realizate în cursul recentelor 
convorbiri dintre ambasadorul 
Bunker și ministrul de exter
ne panamez.

Zeit", în 
avut loc 
și infor- 
situația

împlinirea a 30 de ani de la 
semnarea Manifestului de iude
pendență națională a Marocului
RABAT 11 — Coresponden

ță de la Mircea S. Ionescu : 
Poporul marocan a sărbătorit, 
vineri. împlinirea a 30 de ani 
de la semnarea Manifestului 
de independență națională, 
act istoric de o deosebită im
portanță. care a creat premi
sele proclamării independenței 
politice și economice a Ma
rocului, realizată 12 ani mai 
tirziu. la 2 martie 1956. Eve
nimentul a fost marcat în în
treaga țară de mitinguri or
ganizate în toate centrele ad-

ministrative. Presa marocană 
acordă spații largi acestui mo
ment hotărîtor în istoria ță
rii. Evidențiind principalele 
revendicări înscrise in Mani
festul de independență națio
nală din 1944 — integritatea 
teritorială și diferite reforme 
sociale și economice pentru 
garantarea independenței — 
cotidianul ..Maroc Soir" relevă: 
..Această acțiune a produs un 
ecou considerabil, atît în in
teriorul țării, cît .și pe plan 
extern".

MOSCOVA 11 
dentul Agerpres, 
transmite : In urma tratative
lor desfășurate intr-o atmosfe
ră de prietenie și colaborare 
tovărășească, la 11 
a fost semnat, la 
protocolul comercial pe anul 
1974 între Republica Socialis
tă România și Uniunea So
vietică.

Volumul schimburilor reci
proce de mărfuri va crește in 
anul 1974 cu aproximativ 10 
la sută față de anul 1973.

Potrivit protocolului. Româ
nia urmează să livreze Uniu
nii Sovietice mașini-unelte, 
utilaj petrolier, utilaje elec
trotehnice. nave, mașini agri
cole, laminate și țevi de oțel, 
diverse produse chimice și 
din lemn, bunuri de larg con-

ianuarie 
Moscova,

sum alimentare și industriale 
și alte mărfuri.

La rindul său, Uniunea So
vietică va livra României ma
șini-unelte. utilaje do ridicat 
și transportat pentru 
strucții rutiere, 
tru industriile 
chimică și textilă, cocs meta
lurgic, cărbune cocsificabil, 
minereu de fier, fontă, fero
aliaje. bumbac, produse chi
mice. bunuri de consum și alte 
mărfuri.

Din partea Republicii Socia
liste România, protocolul a 
fost semnat de tovarășul Ion 
Pățan. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, iar 
partea Uniunii Sovietice 
N. S. Patolicev. ministrul 
marțului exterior.

con- 
utilaje pen- 
mctalurgicâ,

din 
de 

co-

Colaborarea economică și tehnică 
româno-egipteană 

cunoaște un curs ascendent
CAIRO 11 — Coresponden

tul Agerpres. Nicolae N. Lupu, 
transmite : Colaborarea econo
mică și tehnică româno-egip- 
teană cunoaște un curs me
reu ascendent, extinzîndu-sc, 
în fiecare an, în noi domenii 
de activitate. Recent, la Cairo, 
a fost semnat un contract în
tre întreprinderea românească 
de comerț, exterior ..Mecano- 
exportimport" și Organismul 
pentru Industrializare din 
R. A. Egipt pentru livrarea a 
40 de locomotive ..Diesel" hi
draulice de 250 CP. care vor 
fi utilizate în cadrul fabricilor 
de zahăr. Un alt contract pen-

tru livrarea a șase locomotive 
de aceeași putere a fost în
cheiat între „Mecanoexportim- 
port" și căile ferate egiptene. 
După cum se știe, locomotive
le românești fabricate la Uzi
nele „23 August", din Bucu
rești. sînt cunoscute de multă 
vreme în Egipt și se bucură 
de cea mai înaltă apreciere. 
La Heluan, în cadrul Com
plexului siderurgic. funcțio
nează. de aproximativ 4 ani. 
primele locomotive românești 
de pe continentul african, lo
comotive care au trecut 
succes examenul calității 
nice și climatului.

cu
leh-

Un nou val 
în Irlanda

de violență 
de Nord

| LA PHENIAN a fost dată 
. publicității o declarație a 
I A.C.T.C, in care sînt condam- 
J nate cu hotărîre măsurile ex-
• cepționalo luate de autorită
țile de la Seul in scopul c’irmâ-
* rii opoziției în Coreea de 
| sud, măsuri ce constituie un 
» atentat împotriva luptei juste 
| a populației sud-coreene pen- 
’ tru drepturi și libertăți demo- 
| cratice. pentru rcunificarca 
’ pașnică a țârii.

VINERI A FOST LANSA
TA NAVA PETROLIERA 
..MUNTENIA", cu un deplasa- 

I ment de 85 250 tone, construi-
* tă pentru România la șantie- 
I rui naval din localitatea Aioi, 
‘ de către firma japonează „ Is- 
■ hikawajima — HarimaHeavy 
I Industries Co. LTD" („I.H.I.").

| IN RIKSTAG (PARLA- 
« MENTUL SUEDEZ) a fost 
I prezentat proiectul de buget al 
'guvernului social-democrat 
| al premierului Olof Palme 
’ pentru anul fiscal 1974. Proiec- 
I tul de buget prevede ca cifra 
I totală a cheltuielilor bugetare 
’ pe anul acesta să fie fixate la 
| nivelul de 78 miliarde coroa*
• ne (16,2 miliarde dolari) cu 
| un deficit prevăzut de 6,6 mi- 
’ liarde coroane (1,7 miliarde 
| dolari).

I

j guvernul venezue- 
I LEAN a hotărit remiterea tu- 
' turor stațiilor de radio și te- 
I leviziune existente în țară 
» companiilor naționale — s-a 
| anunțat la Caracas. Potrivit 
J unui decret, posesorii acestor 
| instituții — persoane 
I sau juridice — trebui

LONDRA 11 (Agerpres) — 
Valul de violență declanșat 
în Irlanda de Nord, a făcut, 
vineri, noi victime. Explozia 
unui autoturism în cartierul 
protestant Waterside, din 
Londonderry, a provocat 
moartea a două persoane și 
rănirea mai multora. Numă
rul total al pierderilor 
vieți omenești în Ulster, 
la începutul incidentelor, 
august 1969, a ajuns 
la 934.

de 
de 
în 

astfel

Pe de altă parte, un soldat 
britanic a fost grav rănit în 
cartierul catolic Creggan Esta
te, din Londonderry.

In timpul nopții, o violen
tă explozie, produsă la Ballin- 
toy — o localitate turistică —, 
a determinat surparea zidului 
unui hotel, ceea ce a provo
cat rănirea a 10 persoane. Au 
fost înregistrate importante 
pagube materiale.

| instituții — persoane fizice 
I sau juridice — trebuie să fie 
? dc cetățenie venezueleană.
| Proprietarii străini sau pose- 
' sorii de acțiuni sînt obligați 
| sâ-și lichideze interesele în 
' acest sector în decurs de 30 
| zile de la adoptarea acestei 
• hotârîri.

DIN LUMEA CAPITALULUI
WASHINGTON 11 (Ager

pres). — Pînă la sfîrșitul sâp- 
tămînii curente. 2 000 de an
gajați. din totalul de 11 000, 
de la faimosul complex 
tractiv ..Disney World-, 
localitatea Orlando — 
da, vor fi concediați din cauza 
diminuării afluxului publicu
lui. ca urmare a penuriei de 
carburanți.

Printre cei afectați figurea
ză numeroși actori care însu
flețeau. prin dublare, celebrii 
eroi ai povestirilor lui Walt 
Disney, Mickey Mouse și Do
nald.

ci is- 
din 

Flori-

eră. De asemenea, s-a căzut 
de acord ca, luni, să aibă loc 
o nouă întrevedere a primului 
ministru cu liderii sindicali.

LONDRA 11 (Agerpres). — 
Joi seara, rezultatele convor
birilor între guvern și repre
zentanții muncitorilor asupra 
revendicărilor minerilor indi
cau unele semne posibile de 
depășire a impasului total. 
După două ore de negocieri cu 
liderii Congresului sindicate
lor britanice (TUC), primul 
ministru al Angliei. Edward 
Heath, a acceptat să studieze 
planul propus de TUC în ve
derea încheierii conflictului 
de muncă din industria mini-

BONN 11 (Agerpres). — 
Sindicatul muncitorilor vest- 
germani din industria meta
lurgică „I. G. Metall", a în
ceput. joi, negocieri cu ofici
alitățile guvernamentale în 
vederea trecerii la un sistem 
salarial îmbunătățit. Aceas
tă uniune sindicală numără 
în rîndurile ei peste 2,3 mili
oane de lucrători, dar măsu
rile respective privesc 1,4 mi
lioane persoane. Pe de altă 
parte, lucrătorii de la servici
ile poștale din Frankfurt au 
efectuat o grevă de două ore 
în sprijinul unor revendicări 
de același ordin.

CIUDAD DE GUATEMALA 
11 (Agerpres). — Prețurile la 
produsele alimentare și artico
lele de primă necesitate au 
crescut în Guatemala. în 
cursul anului 1973. cu peste 50 
la sută, față de aceeași perioa
dă a anului precedent.

I LA PARIS au fost anunța- 
' te. oficial,
| prețuri la produsele petrolie- 
' re. Astfel, costul benzinei su- 
| perioare a fost majorat de la 
' 1,35 la 1,75 franci, iar cel al 
(benzinei obișnuite — de la 

1,25 la 1,62 franci.
j Au fost sporite, de aseme- 
I nea. prețurile de desfacere la 
' produsele petroliere destinate 
| consumului casnic.

I O FURTUNA DE ZAPA-
• DA ȘI GHEAȚA a biciuit joi 
I teritorii întinse din mai mul- 
J te state din partea de est și 
k nord-est a Statelor Unite. In 
I zona orașului Boston, violen- 
' ța furtunii a ucis șapte per- 
I soane.

joi seara, noile

SIMBÂTA, 12 IANUARIE

9,00
Brett și

9,30

umorului10,05

Din 
Bu

săptăminii 
românești11 
campionatului 
de hochei pe

Fond de premii: 622 483 lei. 
Extragerea a Il-a : 74, 88, 
, 32, 51. 3, 56. 87, 30.
Fond de premii: 566814 lei.
Fond total de premii :

TOKIO 11 (Agerpres). — 
In 1973, prețurile au crescut 
in Japonia, in medie cu pes
te 20 la sută. La unele produ
se, prețurile au fost majorate 
peste această medie, cum este 
cazul zahărului — care s-a 
scumpit cu 50—70 la sută, și 
al cărnii — 30 la sută.

Pentru anul în curs, exper- 
ții niponi apreciază că ten
dința de scumpire a costului 
vieții in țară va continua.

BERNA 11 (Agerpres). 
Costul vieții a cunoscut 
Elveția o creștere de 11.9 
sută în cursul anuiui 1973 
relevă serviciile statistice o- 
ficiale. Intr-o singură lună — 
decembrie — sporul a fost de 
1,5 la sută.

Principalul factor care a 
contribuit la creșterea prețuri
lor a fost sporirea tarifelor la 
carburanți. Salturi spectacu
loase s-au înregistrat, de ase
menea, la majoritatea produ
selor alimentare. îmbrăcămin
te și locuințe.

în 
la

I UN CUTREMUR a cărui in- 
; tensitate a atins 6,5 grade De 
I scara Richter a fost înregis

trat de observatorul din Syd- 
j ney. Seismul s-a produs în zo- 
( na arhipelagului Noile Hebri- 
* dc. vineri la ora 8,56 G.M.T. 
| Primele informații transmise 
s de agențiile de presă nu sem- 
I nalează victime sau pagube 
J materiale.
I COMETA „KOHOUTEK" S 
' intrat într-un proces de de- 
| zintegrare, ceea ce va deter- 
» mina ca, nu peste mult timp, a- 
I cest corp ceresc sâ nu mai fie 
’ vizibil — a afirmat Claudio 
| Anguita, directorul Observa- 
J torului „Cerro Calan" aflat în 
t apropierea de Santiago dc Chi- 
I le.

O.Z.N.-url semnalate
PARIS 11 (Agerpres). Două 

obiecte zburătoare neidentifi
cate au fost semnalate in cî- 
teva zone din nordul Franței.

Primul dintre O.Z.N.-uri a 
apărut pentru privitorii oca
zionali ca un glob -luminos

în nordul Franței
roșu-portocaliu, în timp ce 
celălalt a îmbrăcat forma li
nei țigări de foi. Autoritățile 
locale au lansat în presă ape
lul de a strînge mărturii su
plimentare privind apariția 
O.Z.N.-urilor.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Vifornița ; Republi
ca : Y—17 acționează: LO- 
NEA — Minerul : La răscru
ce de vînturi ; ANINOASA : 
Valter apără Sarajevo, seri
ile I-JI : VULCAN : Departe 
de Tipperary ; LUPENl— 
Cultural : Doi pe un balan
soar : Muncitoresc : Judecă
torul : URICANI: Ucideți 
oaia neagră.

5,00 Buletin de știri; 
Melodii în zori de zi ; 
Radioprogramul dimineții; 
8,08 Matineu muzical ; 8,25 
Moment poetic ; 8,30 La mi-

crofon, melodia preferată ; 
9.00 Buletin de știri ; 9.30
Miorița : 9,50 Muzică ușoară: 
10,00 Buletin de știri : 10,05 
Muzică populară ; 10,20 Pie
se instrumentale; 10,30 ~' 
țările socialiste : 11.00 
letin de știri : 11.05 Melodii 
de Vasile Veselovski; 11.15
Turism : 11.35 Cintare ani
lor lumină —montaj de cîn- 
tece și versuri ; 12,00 Discul 
zilei : 12,30 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat ; 13,00 Radiojurnal ; 
13,30 Radio divertisment mu
zical : 15.00 Buletin de știri; 
16,00 Radiojurnal ; 17,00 Ști
ință. tehnică, fantezie ; 17,25 
Pagini corale alese; 17,40 
Muzică populară ; 18,00 Ore
le serii ; 20,00 Zece melodii 
preferate ; 20,45 Consemnări; 
20,50 La hanul melodiilor; 
21,25 Moment poetic ; 21,30 
Revista șlagărelor ; 22,00 Ra-

diojurnal ; 22,30 Maratonul 
dansului ; 24.00 Buletin de 
știri : 0,03—6,00 Estrada noc
turnă.

17,30
17,35

17,55
18,05
18,35

O viața pentru o idee. 
Dimitrie Leonida.
Film serial. Pistruiatul. 
Reluarea episodului II. 
Tel ecinema toca (relua
re).
Telex.
Caleidoscop cultural- 
artistic.
Din țările socialiste. 
Familia.
Din filmoteca de aur 
a Televiziunii i Emi- 
nescu.

1 001 de seri. Aventuri
le lui Zajko.
Telejurnal. La cotele 
anului XXX.
Cîn tecul 
„Plaiuri 
Derbiul 
național 
gheață. Dinamo — Stea
ua (repriza a IlI-a). 
Teleenciclopedia. 
Film serial. 
Danny. 
Telejurnal. 
Meridianele 
(partea I).

L

Redacția si administrația ziarului; Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon ; 11662.

SPOR T spor r1 189 297 lei.

La tragerea LOTO din 11 
ianuarie 1974, au ieșit cîști- 
gâtoarc următoarele numere:

Extragerea I : 5, 18, 63, 13, 
75, 11, 10, 31, 12.

Valorile temperaturii 
registrate în cursul zilei de 
ieri:

Maximele : Petroșani : — 2 
grade, Paring : — 7 grade.

Minimele : Petroșani : — 6 
grade, Paring : — 10 grade.

Stratul de zăpadă la Pa
ring : 45 cm.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme in 
general frumoasă dar geroa
să. Dimineața pe alocuri se 
va semnala ceață slabă. Vîn- 
tul va sufla slab din secto
rul sudic.

BERLIN 11 (Agerpres). — 
Turneul internațional mascu
lin de handbal desfășurat la 
Frankfurt pe Oder s-a înche
iat cu victoria echipei ȚSKA 
Moscova, care a totalizat 7 
puncte și un golaveraj de 
58—45. Revelația acestbi com
petiții a fost însă formația po- 
loncază Slask Wroclaw, clasa
tă pe locul doi cu 5 puncte, 
înaintea redutabilelor echipe 
A.S.K. Vorwarts Frankfurt pe 
Oder — 4 puncte. Honvcd Bu
dapesta — 3 puncte și Dukla 
Praga — 1 punct.

NEW YORK 11 (Agerpres). 
Cei mai buni 84 jucători de 
tenis din lume, selecționați să 
participe la Circuitul „Indor" 
W.C.T. — ediția 1974. se vor 
întrece în cadrul primului ma
re turneu al anului, programat 
la Philadelphia între 21 și 27 
ianuarie.

Zilele acestea, organizatorii 
au stabilit, utilizând un com-

puter, tabloul favoriților aces
tui interesant concurs. Pri
mul cap de serie a fost desem
nat campionul român Ilie Năs
tase. urmat, în ordine, de 
alți 15 favoriți: .John Newcom
be (Australia). Tom Okker (O- 
landa). Stan Smith (S-U.A.). 
Manuel Orantes (Spania). Rod 
Laver (Australia). Jan Kodes 
(Cehoslovacia), Arthur Ashe, 
Tom Gorman. Marty Riessen 
(toți trei S.U.A.) Adriano Pa- 
natta (Italia). Nikola Pilici 
(Iugoslavia), Roger Taylor 
(Anglia). Jaime Fillol (Chile). 
Bjorn Borg (Suedia) și Cliff 
Richey (S.U.A.).

In primul tur. 
îl va întîlni pe 
John Alexander, 
din primul tur :

• Bengtsson (Suelia),
Masters (Australia).
Kukal (Cehoslovacia). Orantes 
— Kamiwazumi (Japonia) și 
Laver — Vasquez (Brazilia).

LONDRA 11 (Agerpres). — 
La Londra, în prezența a pes
te 5 000 de spectatori, s-a dis
putat jocul internațional de 
fotbal dintre echipele de ti
neret ale Angliei și Țării Ga
lilor. Fotbaliștii englezi au 
obținut victoria cu scorul de 
1—0 (0—0).

Ilie Năstase 
australianul 
Alte partide 
Newcombc-

Okker—
Smith —

VARȘOVIA 11 (Agerpres).
— La Lodz a început un tur
neu internațional de baschet 
rezervat echipelor de juniori 
și junioare, la care participă 
selecționatele orașelor Iași, 
Ostrava și Lodz.

In prima zi a competiției, 
echipele românești au obținut 
victorii în meciurile susținu
te cu primele reprezentative 
ale orașului Lodz Juniorii au 
cîștigat cu scorul de 77—76 
(48—38), iar junioarele au ter
minat învingătoare cu 48—44 
(32-25).
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