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Pentru realizarea cincinalului inainte de termen

Succese în abataje

Zilnic, în medie 2 000 tone 
de cărbune peste sarcină

i
Timp de două zile consecutiv, 23 și 24 ianuarie, depă

șirile la producția de cărbune extrasă pe intreaga Vale a 
Jiului au fost de ordinul miilor de tone - 2 095 tone și, res
pectiv, 1919 tone.

Un fapt demn de a fi evidențiat este că producția supli
mentară rezultata se realizează prin aportul conștient al ma
jorității colectivelor de muncă ale exploatărilor miniere din 
bazin. Excepție au fost minele Lonea, in 23 ianuarie, și Pe
trila in 24 ianuarie.

Așadar în bilanțul întrecerii socialiste pe care o desfă
șoară colectivele miniere din Valea Jiului pentru intimpina- 
rea celor două mari evenimente ale acestui an — cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării patriei și al Xl-leo Congres al 
Partidului Comunist Român — sint înregistrate zi de zi suc
cese tot mai bogate.

SALT

ȚE. M. Aninoasa

In centrul preocupărilor
CALITATEA CĂRBUNELUI

ambasadorului R.S.F. Iugoslavia
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului dc Stat al Re
publicii Socialiste România, a 
Înmînat, vineri. în cadrul li
nei solemnități, ordinul „Tu- 
dor Vladimirescu ’ clasa I 
ambasadorului extraordinar și 
plenipotențiar al R.S.F. Iu
goslavia la București, Iso 
Njegovan, pentru contribuția 
adusă la dezvoltarea relați
ilor de prietenie dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Socialistă Federa
tivă Iugoslavia.

Au luat parte tovarășii E- 
mil Bodnaraș. Paul Niculescu- 
Mizil, Ștefan Andrei. Cons
tantin Stătescu. George Ma- 
co vescu.

Erau de față membrii am
basadei Republicii Socialisto 
Federative Iugoslavia.

Luînd cuvîntul. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus :

imbasa-

Socialiste 
ai 
șl 

ca- 
și

..Stimate tovarășe 
dor.

Decernarea acestui înalt or
din al Republicii
România este un simbol 
prieteniei dintre România 
Tugoslavia, o apreciere pe 
re conducerea partidului 
statului nostru o dă activității 
pe care ați <lcpus-o. ca am
basador al Republicii Socialis
te Federative Iugoslavia in 
Republica Socialistă România, 
pentru dezvoltarea relațiilor 
de colaborare și prietenie din
tre popoarele noastre.

Sper că aceasta vă va 
minți permanent despre 
dorea in România, despre 
tivitatea care ați depus-o aici, 
despre relațiile de prietenie 
dintre popoarele noastre. Sînt 
convins că și in activitatea 
dumneavoastră viitoare veți 
milita pentru prietenia din
tre partidelp și popoarele 
noastre.

a- 
șe- 
ac-

Vă urez succes in întreaga 
dumneavoastră activitate.

Fir ca prietenia dintre Ro
mânia și Iugoslavia să 6e dez
volte necontenit !“

Răspunzind tovarășului
Nicolae Ceaușescu ambasado
rul Iso Njcgovan a spus:

...Stimate tovarășe președin
te.

Permiteți-mi să vă mulțu
mesc în modul cel mai căl
duros pentru înalta decorație 
care mi-a fost conferită cu o- 
cazia încheierii misiunii mele 
in R' publica Socialistă Româ
nia. Este o mare cinste să fii 
purtător al Ordinului ..Tudor 
Vladimirescu".

Eu înțeleg, in același timp, 
că distincția care mi-a fost 
decernată astăzi exprimă sen
timentul profund de prietenie 
si dc colaborare fructuoasă in
tre cele doua țări ale noastre.

(Continuare in pag. a 4-o)

S-a încheiat concursul „Trofeul minerului"

Zilnic din abatajele minei 
Aninoasa se transportă către 
suprafață cantități de cărbu
ne brut superioare sarcinilor 
planificate — cu 422, 506, 304 
tone numai 
cile. iar de 
îl 302 tone.

Producția 
parației din 
za calității 
lui brut, este. însă, sub 
planificată. Situația 
tivă a devenit astfel mobilul 
unei acțiuni de largă anvergu
ra organizată de comi
tetul de partid pe mină, cu 
participarea tuturor comuniș
tilor din organizațiile de 
partid de la sectoarele pro
ductive, cu sprijinul întregu
lui colectiv și al organizațiilor

cu 422, 
în ultimele 
la începutul

trei 
lunii

pre-netă livrată 
Corcești, din cau- 
slabe a cărbune- 

cea 
respec-

obștești. Prezintă interes efec
tul acestei acțiuni — față de 
perioada do la începutul lu
nii conținutul de cenușă al 
cărbunelui livrat a scăzut în 
ultimele zile cu peste trei 
procente.

Prin alegerea șistului vizi
bil în abataje, ca și prin alte 
preocupări pentru îmbunătăți
rea calității cărbunelui pe 
carc-1 extrag se evidențiază mi
nerii din brigăzile conduse de 
luliu Damian și Szanta Cacso 
din sectorul I. în timp ce co
lective de brigăzi, cum sînt 
cele conduse de Aurel Cristea. 
Ilie Nicolae și altele nu de
pun. deocamdată. aceleași 
strădanii responsabile pentru 
curmarea deplină a neajunsu
rilor privind latura calitativă 
a producției.

Dacă cu trei zile în urmă, 
colectivul sectorului i al E.M. 
Petrila era sub plan cu peste 
600 tone de cărbune, ieri în 
schimbul I. el a reușit să re
cupereze minusul și să dea 
primele tone de cărbune peste 
sarcinile de plan. Despre felul 
cum s-a ajuns la acest succes, 
tovarășul subinginer Brutus 
Bura, șeful sectorului, a spus : 
..Sub îndrumarea organiza
ției de partid s~au luat măsuri 
ca brigăzile productive să fie 
mai bine plasate cu forțe de 
muncă, mai bine aprovizionate 
cu materialul de susținere 
vagonete goale. Datorită 
întăririi disciplinei sub toate 
aspectele, a crescut coeficien
tul de utilizare a fondului de 
timp. Meritul cel mare al suc
cesului nostru se datoreșle în
să muncii spornice a brigăzilor 
conduse de Vasile Avarvarei. 
Marin Ghizdăvescu, Gheorghe 
Borșoș și- Gheorghe Boghiu. 
Dorința colectivului sectorului 
este de a încheia prima lună 
a anului 1974 cu un plus de 
cel

Eugen STRICKBERGER. 
subredacția Petrila

cnperativ major în acțiunile beneficiarului și

LA PLUS

puțin 200 tone cărbune".

Sectorul I Petrila

4 fost greu, dar frumos

și pregătire

prima din-

cunoscuți prin muncă, dar și

Un public numeros, pen
tru care sala de spectacole 
a Casei de cultură din Pe
troșani s-a dovedit a fi ne- 
încăpătoarc. a asistat aseară 
la a doua zi a concursului 
profesional ..Trofeul mine
rului". După proba scrisă e- 
liminatoric, desfășurată in 
prima zi a concursului, au 
fost admiși la proba practi
că tinerii care au întrunit 
cel puțin 80 puncte. Juriul 
concursului a avut următoa
rea componență: președinte 
— Panteiimon Găvănescu, 
secretar ai Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului 
Comunist: membrii — Vasi
le Gheorghe, directorul Cen
trului de perfecționare a pre
gătirii profesionale din 
M.M.P.G., Vasile Martinelli, 
din partea Uniunii sindica
telor pe ramură. Gheorghe 
Giuclea, director tehnic in

C.C.P., Nicolae Lungu. di 
rector tehnic ja IM Barza, 
conf. dr. Alexandru Popes
cu, Institutul de mine Pe
troșani, Maria Drăgan. acti
vist la Comitetul județean 
Hunedoara al U.T.C. Exami
natorul concursului a fost 
prof. dr. Mihai Florea. cu
noscut pentru verva și spiri
tualitatea sa din alte con
cursuri de acest gen.

Cunoscuți și apreciați in 
activitatea profesională ti
nerii mineri s-au remarcat 
in acest concurs și prin min
tea lor ascuțită, prin ageri
me și cunoștințele lor care 
dovedesc un perseverent in
teres pentru perfecționarea 
calificării. La proba orală 
s-au prezentat: Constantin 
Nițu (exploatarea minieră 
Șuior, Baia-Mare). Vasile 
Pop (Bistrița-Năsăud). Paul

executantului obiectivelor industrial miniere

ASIGURAREA UNUI RITM RIDICAT
DE MONTAJ AL UTILAJELOR !

Moment final în săparea galeriei de legătu
ră dintre orizonturile 475 și 522 al minei Li
vezeni

S-au creat condiții optime pentru atacarea 
altor lucrări de deschidere

condiții 
muncii

Pretutindeni pe- șantierele 
de investiții industriale, efor
turile depuse pentru îndepli
nirea integrală a sarcinilor de 
plan încă dn prima lună a a- 
nului. din primul trimestru, 
trebuie să fie strîns corelate 
cu asigurarea unor 
materiale specifice
pentru această perioadă. Este 
vorba. în primul rînd. de asi
gurarea la timp a utilajelor 
oecesare montajului pentru 
că. așa cum se constată pe 
majoritatea șantierelor exis
tente din anul precedent sta
diile atinse la obiectivele ca
re urmează a se preda in acest 
an corespund etapei în care 
impulsionarea activității de 
montaj este condiția indispen
sabilă atingerii unui ritm de 
execuție rit mai înalt

Am investigat modul în ca
re cele două unități economice 
din Valea 
cărbunelui
T.C.M.M din Petroșani, 
participă în cea mai mare mă
sură la realizarea obiective
lor industriale, la crearea de 
noi capacități productive de 
interes minier au reușit să a- 
dopte. atit fiecare în parte cit

Jiului. Centrala 
și Șantierul 

care

IX CADRLl. I1KGL- 
LVI Dl IABNA

Zilele acestea, vor 
suporta o reducere de 
preturi in cadrul tir- 
gului de iarnă. încă 
două sortimente de 
mărfuri. Este vorba de 
stofe fantezii import 
pentru taioare și cos
tume bărbătești.

FRIGIDERE 
FRAM-117"

Magazinele de spe
cialitate din Valea 
Jiului ale I.C.L.S. — 
Produse industriale 
au primit zilele aces
tea un important stoc 
de frigidere tip „Fram- 
117". Calitatea supe
rioară a frigiderelor,

eficiente 
neîntre- 

potențial

și în comun, măsuri 
pentru desfășurarea 
ruptă, cu întregul 
de care se dispune a lucrări
lor de montaj.

Neîndoios, preocupări pozi
tive în această direcție există.

Ing. Anton HOFFMAN

(Continuare in pag. a 3-a)

dictate dc însăși conjunctura 
favorabilă pe care o oferă pe
rioada de început de an. Este 
vorba mai intii de faptul că 
furnizorii au livrat în trimes
trul IV al anului trecut, mai 
ales în ultima sa parte, un 
volum important de utilaje 
restante. Șantierele își con-

îmbunătățirile aduse 
acestora, prețul a- 
vantajos de vînzare, 
posibilitatea procură
rii lor cu plata in ra
te fac ca noul produs 
să se bucure de o bu
nă primire din par
tea cumpărătorilor.

.TRECUI ASEARĂ PE 
ULIȚA"

Ansamblul artistic 
al Comitetului muni
cipal U.T.C. Deva pre
zintă astăzi, (ora 15) 
in orașul Uricani și fo
ra 18) in orașul Vul
can spectacolul ..Tre
cui aseară pe uliță" 
care cuprinde muzică 
ușoară și populară, 
dansuri moderne și 
populare, momente ve
sele cu Liviu Oros și 
grupul vocal ..Sarmis".

Același spectacol va 
fi susținut duminică 
(ora 18) pe scena Ca-

centrează eforturile, forța de 
muncă umană cit și mijloace
le tehnice, pentru realizarea 
sarcinilor de plan pe anul 
1974.

Ne vom opri. însă, la cîte
va neajunsuri care încă din 
prima lună a noului an se ma
nifestă în relațiile dintre 
Centrala cărbunelui, ca bene
ficiar. și Șantierul T.C.M.M.

convorbi
re telefonică din di
mineața aceea, ingi
nerul șef al minei Li
vezeni. tovarășul Mi
ron Rebedea raporta: 
„Azi noapte, la ora 2 
și un sfert, galeria de 
legătură dintre ori
zonturile 475 și 522 
din stratul 5, blocul 
VI a fost străpunsă". 
Sus, „la Maleia", co
mentariile despre 
venimentul cel mai 
semnificativ petrecut 
in noaptea aceea la 
mină erau foarte a- 
prinse. Aceasta poate 
și datorită faptului că 
ultimii 75 de metri, 
din totalul dc peste 
350 cit măsoară noua

e-

galerie — de iapl un 
plan înclinat — au 
fost excava/i numai 
din ciocanul dc aba
taj, nepulînd ii apli
cată înaintarea prin 
pușcare din cauza e- 
manațiilor mari de 
CHt.

La punctul de stră
pungere a galeriei a- 
flat in apropierea pu
țului de aeraj nr. 1 
din cadrul orizontului 
522, in locul ciocane
lor de abataj, a oa
menilor și transpor
toarelor TR-2 in func
ție am găsit două ar
mături TH-5 așezate 
frumos și bandajate 
cu grijă, parcă ceva 
mai aparte decît ce
lelalte. In rest, liniș-

le. O liniște neobiș
nuită. profundă ca 
după furtună. Era li
niștea așezată nefi
resc peste munca băr
bătească, Încordată 
pe care minerii din 
brigada comunistului 
Constantin Peloiu, re
numit In lucrări de 
pregătire o depusese 
aici. Era liniștea de 
după încleștarea . fe
brilă dintre om și 
stînca dură a munte
lui. Pe una din armă
turi se aflau scrise 
cite/, cu cretă, cinci 
nume: Eugen Stănes- 
cu. inginer, Vaier A- 
vram, maistru miner, 
Gheorghe Nicoară,

miner, Nicolae 
șan, ajutor miner. A- 
urc/ Pifa, vagonetar. 
Alături, un mic text: 
.Noi cinci am fost 
martori la străpunge
rea acestei galerii. 
Azi 8 ianuarie 1974, 
schimbul III. ora 2.15. 
A fost greu, dar fru
mos".

Aerul venea 
spre put, răspîndin- 
du-se pe galeria de 
sute de metri, galerie 
care pînă acum avea 
aerajul asigurat cu 
ajutorul ventilatoare
lor. Auzisem de la 
minerii mai vechi că 
ori de cite ori, acolo. 
In adincuri, se stră
punge vreo galerie, 
bucuria reușitei este 
foarte mare și e Îm
părtășită și de cei ca
re nu au participat

Iulian IORDACHE, 
lăcătuș subteran, mi

na Livezeni

PROGRAMUL
Universității serale de partid
pentru zilele de 28 și 29 ianuarie 1974

SECȚIA ECONOMIE: anul I și 11
luni. 28 ianuarie, ora 17 ;

SECȚIA PRINCIPII ȘI METODE ALE MUNCII DE 
PARTID : anul II — in ziua de marți, 29 ianuarie, 
ora 17 :

SECȚIA SOCIOLOGIA RELIGIEI : anul I — in ziua 
de marți. 29 ianuarie, ora 18.

Cursuri pentru toate secțiile au loc in sălile cabine
tului municipal dc partid.

în ziua de

sei de cultură din Pe
troșani.

Coregrafia spectaco
lului este semnată de 
L. Oros și Emilia Ca- 
rasiniu, iar sonoriza
rea de Ion Crișan.

DOTARE

cu 340 locuri. Noul e- 
dificiu social va fi re
alizat de către con
structorii Grupului 2 
de șantiere „Valea Ji
ului" al T.C.II Lucră
rile 'or începe in cu- 
rind.

Petrila, unde vor par
ticipa membrii comi
siilor de educație din 
liceele de cultură ge
nerală din municipiu.

PREGĂTIREA ARBI
TRILOR DE FOTBAL

Pentru a sprijini 
tivitățile cultural-spor
tive. comitetul U.T.C. 
al E.M. Lupeni. a dotat 
(din fondurile sale), 
căminul de nefamiliști 
al exploatării cu di
verse materiale sporti
ve. printre care: pale
le. mingi, fileu, pentru 
practicarea tenisului 
de masă și două mingi 
de fotbal.

ac-

O NOUA 
CREȘĂ-GRĂDINIȚĂ

In acest an, la Pe
troșani, se va construi 
o nouă creșă-grădiniță

NOI CLUBURI DE 
POLITICA EXTERNA

Generalized expe
riența pozitivă a clu
bului de politică ex
ternă de la Liceul din 
Petrila, secția de pro
pagandă a comitetului 
municipal U.T.C. ini
țiază crearea de noi 
cluburi de politică ex
ternă și in celelalte li
cee din Valea Jiului.

In acest scop se vr 
organiza, la începutul 
săptămînii viitoare, 
acțiune practică 
clubul de politică 
ternă al liceului

Ieri, la sediul 
C.M.E.F.S.-ului, la ora 
18, a început pregăti
rea teoretică a celor 
42 arbitri din cadrul 
colegiului municipal. 
Duminică, la Deva vor 
participa cu toții la 
testările Comisiei ju
dețene de fotbal in a- 
fară de cei republicani 
care au participat la 
instruirea de la Sibiu 
ai F.R.F. Centrul

Vasile (exploatarea minieră 
Oravița). loan Purcel (între 
prinderea minieră Barza. 
Brad). Dumitru Isacho (Leșu 
Ursului, Suceava). Ioan Nagy 
(exploatarea minieră Nistru. 
Maramureș). Carol Repași 
(exploatarea minieră Lonea). 
Nicolae Codescu (exploata
rea minieră Uricani). Gheor- 
ghe Hoțea (exploatarea mi
nieră Aninoasa) și Vasile I- 
rimia (județul Bacău).

Răspunsurile tinerilor mi
neri, succinte și prompte au 
dovedit cunoștințe întinse 
de istoria mineritului, nor
me departamentale de nro- 
tecția muncii, metode si pro
cedee de exploatare a zăcă- 
mîntului. tehnica și tehnolo
gia meseriei, de geografie și

T. SPATARU

(Continuare in pag. a 3-a)

In cadrul Zilei brigadierului
Schimb de experiență
pe tema generalizării

Din inițiativa Uniunii sin
dicatelor mine, geologie, pe
trol și energie, a Consiliului 
municipal al sindicatelor și a 
Centralei cărbunelui Petroșani 
ieri după-amiază a început în 
cadrul „Zilei brigadierului" 
un larg schimb de experiență 
în vederea generalizării iniți
ativelor muncitorești la explo
atările miniere din Valea Ji
ului.

In conformitate cu progra
mul de desfășurare, la ieșirea 
din primul schimb, brigadierii 
de la lucrările de deschideri 
și pregătiri s-au deplasat la 
E.M. Uricani pentru a face cu
noștință la fața locului cu teh
nologia de lucru aplicată de 
brigada lui Constantin Grădi- 
naru care a lansat inițiativa 
de a realiza pe lună 100 mi la 
lucrările de pregătiri și in
vestiții. La F.S.H. Vulcan s-au 
deplasat brigadierii de la E.M. 
Lupeni care au urmărit com
portarea echipamentului de 
susținere la standurile de pro
bă. documentîndu-se asupra 
modului de folosire corectă a 
acestuia în abataje.

Strada pc care
c curata?

O recentă vizită prin orașul 
nostru a avut drept scop 
flarca răspunsului la întreba
rea do la începutul acestor 
rinduri. Sint curate, intr-ade
văr. străzile orașului nostru 
in acest anotimp. în condițiile 
iernii. Deși nu am putut par
curge decît un număr de străzi 
dar din toate cartierele ora
șului, impresia de ansamblu 
produsă de realitatea palpabi
lă de pe teren este că aspectul 
prezent al multor străzi, ra
portat la ce] din anii trecuți, 
este mult ameliorat: ordinea, 
spațiile pentru zonele verzi a- 
duse acum în foarte multe lo
curi la nivelul unor mici par
curi cu arbori și arbuști orna
mentali. multe împrejmuite 
cu garduri vii. curățenia, sînt 
arnorentele caracteristice 
cartierului Aeroport și 
multor străzi din celelalte car
tiere ale orașului. O recunoaș
tere oficială prestigioasă a e- 
forturilor rodnice ale gospo
darilor orașului nostru, con
cretizate in numeroase lucrări 
edilitare, o constituie situarea 
Petroșaniului printre munici
piile fruntașe pe țară în între
cerea patriotică pentru buna 
gospodărire și înfrumusețarea 
localităților desfășurată în a- 
nul 1973. Au contribuit fără 
îndoială la crearea acestei i- 
magini plăcute măsurile efi-

a-

ale 
ale

cîente luate în acest.sens în
tre care este de menționat in 
primul rînd schimbarea ve
chiului mod de colectare, pînă 
la evacuare, a reziduurilor 
menajere în cartierul Aero
port. practic, desființarea sis
temului ..punctelor gospodă
rești" inestetice și înlocuirea

Raid anchetă
prin cartierele 
Petroșaniului

acestora cu containere. Con
tainerele închise și amplasate 
la distante mai mici de blocu
rile de locuințe asigură o mai 
bună reținere a reziduurilor, 
preîntîmpină răspindirea hir- 
tiilor. ușurează munca salari- 
aților de la salubritate, sint 
deci mult mai eficiente și în 
același timp mai aspectuoase. 
Bine ar fi dacă util.zarea lor 
s-ar generaliza atit in Petro
șani cît și în celelalte locali
tăți.

Curățenia și ordinea, aspec
tul urban plăcut menținut de 
edili și cetățeni sînt motive 
de mîndrie și laudă pentru lo. 
cuitorii străzilor Radu Șapcă,

Grivița Roșie. împăratul Tra
ian. Constructorul și multe al
tele. Am menționat străzi mai 
noi cît și vechi pentru că toa
te au cunoscut în ultimii ani 
transformări înnoitoare. Am 
notat însă și numele acelor 
străzi care mai pun încă foar
te multe probleme gospodă
rești locuitorilor lor, edililor 
orașului. Ne-a surprins ne
plăcut aspectele diferite ale u- 
nor stăzi cu condiții identice. 
Strada Plopilor, spre exemplu, 
este o arteră cu o intensă cir
culație pietonală, fără gropi, 
în parte cu trotuare. Totuși, 
locatarii de la nr. 8 A (str. 
Plopilor) și nr. 25 (str. Varva- 
rei colț cu Plopilor) continuă 
să ..acopere" aceaste străzi cu 
cenușa rezultată din folosi
rea cărbunilor. Sub zăpadă, 
deasupra ghieții. în imaginare
le gropi, văzute numai de ei, 
acești locatari, ca și cei de la 
numerele 9. 7, 3. și 4, strada 
Varvarei. etalindu-și lipsa de 
simț gospodăresc și de respect 
elementar față de ei și față de 
semeni, continuă să scoată și 
să împrăștie cenușa pe trotu
are și pe stradă. Nu se poate 
în nici un chip presupune că 
alții, din altă parte, au venit

In același timp, E.M. Lonea 
a găzduit brigadierii de la mi
nele Dilja și Petrila care au 
luat cunoștință de metodele 
de lucru folosite in abatajul 
frontal cu mecanizare comple
xă.

Astăzi, incepînd cu orele 11. 
în sala mare a Casei de cul
tură din Petroșani, brigadieri, 
maiștri, ingineri, cadre din 
conducerea exploatărilor, pre
ședinții comitetelor sindicate
lor precum și un mare număr 
de invitați, secretari ai comi
tetelor de partid și de U.T.C. 
pe mină, vor dezbate temele 
următoare: 1. Preocuparea și 
rezultatele obținute pe linia 
introducerii tehnicii noi la mi
nele din Valea Jiului și măsu
rile ce urmează a se lua în 
continuare în lumina indicați
ilor date de conducerea supe
rioară de partid și de stat: 2. 
Rezultatele obținute în între
cere de către brigăzile care a- 
plică inițiative cu eficiență 
sporită și posibilități de gene
ralizare a acestora in cinstea 
celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării patriei și a celui 
de-al XI-lea Congres al P.C.R.

In cadrul dezbaterilor vor 
fi prezentate și cîteva filme 
documentare pe tema respec
tării normelor departamenta
le de protecția muncii.

Totodată se vor premia bri
găzile care au cîștigat între
cerea De anul 1973.

După dezbatere participan
ta la schimbul de experiență 
vor asista la un program ar
tistic prezentat de ansamblul 
folcloric Hațegana. orchestra 
de muzică populară a clubu
lui minerilor din Vulcan, or
chestra de muzică ușoară și 
brigada artistică de agitație a 
Casei de cultură din Petroșani.

Organizatorii acestei impor
tante acțiuni mai oferă parti- 
cipanților la schimbul de ex
periență și o bogată expoziție 
de caricaturi, prezentată în 
foaierul Casei de cultură care 
reunește aspecte negative sa
tirizate în edițiile apărute în 
anul 1973 la gazetele de pere
te din cadrul exploatărilor mi
niere.

în ziarul de azi:

CULTURA-ARTA
® Formarea instructorilor și 

activiștilor - criteriul care 
determină calitatea și di
versitatea activității cul
tural-educative

(pagina a 2-a)
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Noutăți editoriale

Formarea instructorilor 
și activiștilor 

criteriul care determină calitatea și diversitatea
activității cultural-educative

Activitatea cultural-educati- 
vă artistică dc masă din 
Valea Jiului, desfășurată in 
cluburi, casc dc cultură și că
mine culturale este fecundă, 
insă lipsită dc o echilibrată 
diversitate. Nu este nici o 
instituție de acest gen care 
să nu aibă formații dc muzi
că ușoară și populară. cu 
corespunzătorii lor soliști . 
sînt. in ultimul timp mai fi
les. multe brigăzi artistice di- 
agitațiv, dar prea puține for
mații dc dansuri, do teatru, 
coruri adevărată tradiție a 
acestor locuri, pierdută acum 
nu din cauză câ oamenii n-ar 
mai ști să cinte sau că n-ar 
dori să facă acest lucru, ci 
pentru că interesul manifes
tat de activiștii culturali în 
iccastâ direcție e inconstant, 
capricios. Firește, e mult mai 
ușor să încropești un taraf 
sau o formație dc muzică u- 
șoarfi. care nu cer nu-§tiu-ce 
forturi (de altfel, prezentă 

această atitudine și intr-o e- 
voluție interpretativă abia 
perceptibilă). Cauzele acestei 
situații sînt multiple : ne 
vom limita acum la a dezvă
lui doar una dintre ele — i- 
nexistenta colaborare dintre 
instituțiile culturale cu Școala

tate — s-au pierdut. O spu
nem și dc ce : pentru că. du
pă absolvire, școala afirmă că 
nu mai are nici obligația și 
nici nu dispune dc mijloace 
să-i mai urmărească, iar clu
burile și casele dc cultură 
manifestă în mod consecvent 
dezinteres.

Dc fapt. însăși înscrierea la 
școală c o tristă formalitate 
andidații. la înscriere, tre

buie să fie recomandați de 
întreprinderea, instituția unci' 
funcționează (mai precis d< 
comitetul sindical) care, mai 
mult. își asumă obligația de 
a le crea condiții să frecven
teze cursurile. Recomandările 
se acordă cu ncgîndită u- 
șurință. De-a lungul anilor e- 
vidența elevilor o absentă la 
comitetele sindicale, și conti
nuă și după absolvire. Socie
tatea le pune la dispoziție, 
prin școală, profesori dc spe
cialitate, material didactic 
necesar (comitetul de cultură 
și educație socialistă asigură 
chiar cazare și masă pentru 
cei care participă la cursuri 
pentru o perioadă de 30 de 
zile, organizate pentru forma
rea instructorilor), dar absol
venții se pierd pentru că nu 
sînt nici urmăriți printr-o c-

animatori culturali, de ins
tructori. In acest sens sînt e- 
xcinple pozitive — Alex. Jc- 
les, prof. Gheorghc Popa, A- 
lexandru Pataki, Francisc 
Szoboszloy, Ghoorghe Chcre- 

hoș — însă ce lipsește este vi
ziunea de perspectivă. Dato
rită acestui fapt și absolven
ții școlii îmbogățesc insesiza
bil în conținut și calitate ac- 
tvitatea culturală.
Pentru că acum nu sînt co

ruri. nu există o mișcare de 
teatru al amatorilor (decît la 
Casa de cultură din Petroșani 
-i la clubul din Lupeni). pen
tru că nu sînt formații de 
dansuri populare iar unele 
brigăzi artistice de agitație 
cînt slingace. sînt tot atitea 
consecințe a lipsei dc colabo
rare dintre cluburi, comitete 
sindicale, pe de o parte. și 
Școala populară de artă, pe 
de altă parte. Acest lucru tre
buie să se facă măcar acum, 
ncîntîrziat. paralel cu depista
rea și atragerea celor care au 
absolvit aceste cursuri care 
nu i-au costat pe ei nimic, ci 
statul.

T. SPĂTARII

Cintă la nai Ion Drăgoi din brigada artistică a ener- 
geticicnilor U.E. Paroșcni.

Foto: Fr. NEMETH

Miine, la Deva

„Partid iubit, 
inima țarii

In sălile ..Arta" și a Lfcou- 
lui pedagogic din Deva sc va 
desfășura mîine faza județea
nă a concursului de teatru și 
poezie patriotică al pionieri
lor și școlarilor „Partid iubit, 
inima țârii". Din Valea Jiului 
vor participa 180 de pionieri 
de la Școala generală nr. 5 
Pctrila (drama muzicală -Fa
ta cu garoafe" după opera cu 
același titlu a compozitorului 
Ghoorghe Dumitrescu), Lice
ul Petrila (spectacolul Je va
rietăți „Un zîmbet, o floare"), 
Școala generală nr. 4 Petro
șani (montajul literar-muzical- 
coregrafic „Pe drumurile ță
rii"), Școala generală nr. 6 
Petroșani (montajul muzical- 
literar-coregrafic „Ieri Valea 
plingerii, azi Valea fericirii") 
și Școala generală nr. 4 Vul
can (brigada artistică de agi
tație „Semafor"). Le dorim co
piilor din Valea Jiului mult 
succes și rezultate asemănă
toare celor cu care ne-au o- 
bișnuit.

■ Cartea românească, a- 
ceastâ fidelă purtătoa

re a mesajului spiritualității 
noastre, își anunță participa
rea, în 1974. la prestigioase 
competiții internaționale, tîr- 
guri sati expoziții specializa
te. Dacă în 1961 România e- 
ra prezentă la numai două 
expoziții internaționale de 
carte, anul acesta tipărituri 
le noastre vor figura in .stan 
durilc a P' ste 40 dc tirgur. 
și expoziții ce vor reuni ca
se do editură din întreaga lu
me.

Volume aparținind tuturor 
genurilor d- litera tură, rea
lizări editoriale românești 
din 1973. au fost deja expe
diate pentru primul Tirg in 
lernațional de carte al a- 
ceslui an — cel dc la Cairo, 
care va fi deschis intre 27 
ianuarie și 7 februarie. Ală
turi do zeci de firme dc pe 
meridianele globului, țara 
noastră va participa la Tir 
gul internațional de carte dc 
la Bruxelles (15-24 martie), 
la cel specializat in domeniul 
cărții pentru copii și tineret, 
precum și la Salonul cărții 
școlare, care se vor desfășu
ra, simultan, la Bologna (4-7 
aprilie). România se va în
scrie, pentru a 19-a oară, 
printre participants la Tir 
gul internațional de carte 
găzduit dc capitala Poloniei 
(18-24 mai), va lua parte la 
Festivalul internațional al 
cărții de la Nisa și la Salo
nul cărții din orașul canadi
an Quebec Prezențele editu
rilor românești ia manifestă
rile internaționale, din pri 
mul semestru al anului, se 
vor încheia cu a treia Bie
nală a cărții de la Sao Paulo.

In ce privește expozițiile 
de carte românească, organi 
zate în străinătate nu peste 
mult timp publicul din A- 
tena va putea cunoaște prin 
intermediul unei asemenea 
manifestări producții repre
zentative ale editurilor noas
tre, diferite publicații, re

produceri de artă, discuri, 
etc. Expoziții similare vor fi 
deschise, în cadrul zileioi 
culturii românești din orașe
le vost-fiermanc Bielefeld 
șl Mainz, precum și cu pri
lejul săptămînil cărții romă 
nești de la Milano.

«35 De curind. în Editura 
“*• Academiei, au văzut 

lumina tiparului doua im* 
portant.' lucrări din dome
niul științelor sociale și po
litice, și anume „Organizați
ile obștești in sistemul orga
nizării politice din Rcpub’ - 
ca Socialistă România" și 
„Dreptul, ca instrument de 
informare, dezvoltare și o- 
crotire a personalității".

Subliniind valoarea teore
tică și practică a primei lu 
crâri, prof dr. doc. Ioan Ce- 
tcrchi. sub conducerea căru
ia a fost elaborată cartea a 
arătat, într-o convorbire cu 
un redactor al Agerpres. că 
in cuprinsul ei sînt analiza
te probleme dc actualitate a- 
le dezvoltării și perfections 
rii conducerii vieții sociale 
in țara noastră, cu referiri 
în mod specia) la locul și 
rolul organizațiilor obștești 
în sistemul democrației so
cialiste. Elaborată de un colec 
tiv de juriști și politologi. a- 
ceasta amplă monografic îm
pletește aspectele general 1 
legate de poziția și functi lf 
organelor specifice fiecăreia 
dintre ele.

După cum se subliniază ir 
prefața celui de-al doilea vo
lum, studiile reunite in pa 
ginilc sale reprezintă o în 
semnată contribuție la cu
noașterea diferitelor forme 
in care se manifestă funcția 
educativă a dreptului în « 
tapa actuală și a modului 
cum aceasta ar putea să ac 
ționeze în următoarea peri
oadă de dezvoltare a Româ
niei socialiste.

(Agerpres)

populară de artă din Petro
șani a cărei rațiune de a fi 
.ste aceea să sprijine mișca
rea dc masă cu instructori și 
artiști amatori, care. în anii 
școlarizării, paralel cu o atît 
de necesară cultură dc specia
litate, își dezvoltă și perfec
ționează aptBtudinile, talen
tul. stilul.

Școala populară de , artă 
funcționează in Petroșani din 
1953. anul înființării ei. Are 
clase de canto, pian, vioară, 
chitară. acordeon. instrumen
te de suflat, țesut-cusut, ac
torie. pictură si grafica. Unde 
sînt absolvenții, nu de acum 
20 dc ani. ci doar din urmă 
cu cîțîva ani ? Ce s-a întîm- 
plat cu ei? Aproape îi poți nu
măra pe degete cîți activează 
in Valea Jiului, restul — deși 
școlarizarea lor a fost gratui
tă. deci suportată de socie-

vidență clară, nici atrași spre 
activitatea cultural-educativâ.

— La cursurile noastre de 
30 de zile pentru instructori 
de brigăzi artistice de agitație 
și dansuri populare — ne spu
nea prof. Ghoorghe Popa, di
rectorul Școlii populare de I 
artă —, care are loc vara și în 
vacanțele de iarnă sau primă- 
vară, de la cluburile din
Valea Jiului nu a fost ni
meni. In fiecare an sînt sec
tile de teatru, brigăzi, dan
suri populare, dirijori.

Se poate desprinde cu u- ’ 
șurință concluzia că nici co
mitetele sindicale, nici clubu
rile nu manifestă grijă pentru 
formarea unor instructori pro
prii și perfecționarea calități’ 
artiștilor amatori. In aceeași 
ordine de idei, cadrele di
dactice ale școlii au obligația 
să desfășoare o activitate de I

C A
O Colectivul artistic al Tea

trului de stat „Valea Jiului" din 
Petroșani, care interpretează 
drama „Cornada" de Alfonso 
Sastre (în regia lui Adrian Lu- 
pu), a început un turneu de 
mai lungă durată. Itinerariul 
turneului cuprinde spectacole 
prezentate in orașele Timișoara 
(ieri), Lugoj (26 ianuarie), Orșo
va (27 ianuarie), Balș (28 ianua
rie), Craiova (29 ianuarie), Ca
racal (20 ianuarie), Pitești (31 
ianuarie), București (1 februarie), 
Ploiești (2 februarie), Sinaia (3 
februarie), Făgăraș (4 februa
rie), Sibiu (5 februarie). Cisnă- 
die (6 februarie).

(ț) „Azi clubul e al dumnea
voastră" este denumirea sub 
care cluburile muncitorești orga
nizează acțiuni destinate oame

nilor muncii. Astăzi, astfel de 
acțiuni se desfășoară la clubu
rile din Aninoasa — „Ziua sec. 
torului VIII" de la ora 13 -
Lupeni - „Ziua maiștrilor", de 
la ora 18 - și Petrila - „Ziua 
sectorului III". La Lupeni va o- 
vea loc și dezbaterea „Fluctua
ta forței de muncă și consecin
țele ei asupra producției".

Casa de cultură din Pe
troșani prezintă mîine specta 
colul de muzică oopulară „Cin
tă, cintă Jiule" in localitățile 
Baru Mare și Livadia.

@ Astăzi și mîine, de la oro 
20, la Casa de cultură din Pe
troșani sint organizate „Serile 
tineretului petroșănean" ciclul 
de acțiuni cultural-distractive.

In atenția iubitorilor de frumos

Cîteva cuvinte despre .,EX-LIBRIS“
Ramură a artelor plastice, 

grafica numită “ex-libris" 
ciștigă, din ce în ce mai mulți 
admiratori.

Cu toată răspîndirea ei, a- 
proape spectaculară in alte 
țâri ale lumii, „ex-libris“-ul 
este foarte puțin cunoscut dc 
marele nostru public și... foar
te puțin apreciat de către ma 
loritatea oamenilor de specia 
litate. Popularizarea aceste
tehnici se desfășoară. tocma; 
din această cauză. intr-ur
ritm deosebit de lent. In ulti
mii ani, s-au înfiripat totuș 
primele cercuri „ex-libris* ș 
iu avut loc inițiative în di
recția înființării unei socie
tății românești de bibliofilii 
și „ex-libris". Mulți dintre gra
ficieni încă mai nutresc pre 
judecata că „ex-libris”-ul ești 
o lucrare de plastică minoră, 
cu caracter strict utilitar, 
prejudecată întreținută, prin
tre altele, și de faptul că la 
noi în țară nu avem nici un 
mijloc pentru popularizarea a- 
estui gen dc artă. Dar, ce s. 

înțelege prin „ex-libris" ? In 
traducere exactă „ex-libris" în
semnează „din cărți" iar în
tr-o traducere mai liberă — 
„din cărțile lui...", după care

urmează numele posesorului 
cărții respective.

După cum se vede, „ex-li- 
bris'-ul este un însemn d< 
carte, o lucrare miniaturală d> 
grafică, ce se lipește pc co 
porta interioară a cărților dm 
biblioteca personală, pentru . 
înlocui semnătura posesoru
lui cărții, sau In bibliotecii 
ublice este alăturată ștampi

In alcătuirea unui „ex-li 
iris" intră. în mod obligau 
iu. anumite clemente: o ima 
■ine simbolică, inscripția „Ex 
libris" și numele titularuiu . 
adică al posesorului cărții 
Uneori, la acestea toate se a- 
daugâ și inițialele graficianu
lui caro a creat „ex-libris"-ul. 
clasate in compoziție undeva 
discret.

Exemplarele destinate schim
bului între colecționari, tre
buie să aibă notat pe verso, 
citeț. în creion, numele auto
rului și țara de origine, a- 
nul cînd a fost creat „ex- 
libris"-ul și tehnica întrebuin
țată. Dc obicei, prin simbolu 
rile ce le conține, imaginea 
desenată oglindește persona
litatea. ocupațiile sau măcar 
una din pasiunile titularului.

In ultimele decenii, „ex-li-

bris"-ul a depășit caracterul 
le plasti utilitară, făcîndu- 
■i intrarea in colecțiile de ar-

ă și devenind obiect de 
schimb internațional între co
lecționari. Astfel s-a a- 
itins la crearea unor co
lecții imense, care numără 
zeci dc mii dc exemplare, pc 
lfngă marea mulțime a colec
țiilor mai mici. Colecții „ex-li
bris" există șî la noi în țară, 
dar intr-un număr foarte mi^, 
in ciuda faptului că în Ro
mânia „ex-libris“-tica numă

ră aproape 300 de ar,?. primul 
„ex-libris-* românesc fiind 
creat în anul 1692.

Odată devenit obiect d*3 
schimb și colecție, „ex-libns*- 
ul și-a lărgit și tematica. 
Graficieni din toata lumea au 
creat adevărate opere do gra
fică majoră, fără nici o legă
tură cu personalitatea titula
rului și in care. inscripția 
„ex-libris" esfe doar un pre
text, integrînd astfel această 
ramură a graficii în tematica 
generală a artelor plastice

Pe lingă activitatea < xpozi- 
țională, mișcarea „ex-libris" 
face profir *s? importante in 
toată lumea si pe linie de co
lectare și schiino. Zilnic, ser
viciile de poștă transportă mii 
dc exemplare de Ia o țară la 
alta, de la un colecționar Ia 
altul Prin marea Ini putere 
dc circulație si prin valoarea 
artistică a lucrărilor, „ex-li- 
bris“-ul poate contribui la dez
voltarea sensibilității față de 
frumos a oamenilor și la vehi
cularea marilor idei ale uma
nității. într-o măsură mai ma
rc chiar decît celelalte ramuri 
ale artelor plastice.

Dafinel DUINEA, 
Vulcan

Bibliotecara Elisabeta Tivadar de la Clubul muncitoresc Aninoasa înscrie pe fișa minerului pensionar Ale
xandru Minzâțeanu un nou „stoc" de cărți... Foto : Ion LICIU

; 24 IANUARIE
( E mult de-atunci...
. eroii odihnesc în cripta nemuririi,
1 doar cintul șoptește în ceasuri tainice

numele lor
. iar natura, foșnind in amurgul de jăratic 
' amintește de fapta lor.

E mult de-atunci...
i coborau oamenii la izvorul eternității

frunza doinea legănată de-adieri,
1 cerul se poleise cu aur

și fremăta in vinele acestui pămînt
< iubirea de țară.
' loan BOTA,
) Lupeni

i Vis împlinit
’ Suflet sc varsă-n suflet, e-o mare revărsare 

Pe-ntinsul țării mele, din zare pînă-n zare 
ț Temeiul dcslușit-am de mic la taina toată 

In vorba înțeleaptă, cu duh, a lui Moș Roată.

J Căzu-n pămînt sămînța. Milcovul i-a dat hrană.
1 Strădania tulpinii ivite n-a fost vană.
| Și crește floarea sacră în fire în pridvor
| La saltu-i in lumină veghează un popor !

ț loan CHIRAȘ
< Petroșani

M E T A
Serile adorm pe umerii mei 
ca niște păsări cu aripi 

carbonizate 
pe un copac pustiu 
bătut dc crivețc 
și de ploi monotone, 
de gindul uscat al nefirii. 
de tot ce n-a mișcat vreodată, 
de cuvintul ce nu s-a născu: 
incit inima bietului copac, 
inima cîndva uriașă 
in care nu încăpea Universul 
e prea mică 
pentru a însufleți

Q E N
Cînd i-a zimbit soarelui 
irumpînd din mugur, 
frunza stejarului a plins dc 

bucurie 
cu glas de izvoare 
de privighetoare 
și ciocîrlie.
Cînd cu plămini de aramă 
toamna i-a supt sîngele 

verde, 
frunza stejarului a ris de 

durere

FORA
păsările carbonizate 
ce aduc pe aripa lor 
serile nesfirșite.
Cum s-ar spulbera 
această metaforă a tăcerii 
dacă inima din pieptul 

copacului 
ar fi din nou mingîiată 
de seînteia 
în care-și face cuib 
pasărea albă
Pe care atît dc simplu o 

numim 
iubire!

E Z Ă
cu șoaptă de plop și de

bucium 
fără nădejdea a-și pierde 
că după zbucium 
din muguri va irumpe, 
in primăvară.
altă frunză 
risipind moina.
Din acel plîns de bucurie 
Și din acel rîs de durere 
S-a născut în Carpați 
Doina.

N. POP

1

CONCERT

Miercuri, .30 ianuarie 
orele 20, la Casa de 
cultură din Petroșani 
va avea loc un concert 
susținut de orchestra 
de muzică populară a 
Filarmonicii do stat 
din Arad. Intitulat 
„Crișule, Mureșule" el 
are ca protagoniști pe 
solista Ioana Petrous 
împreună cu frații săi 
Ștefan și loan Petrcuș 
și Nicolae Sabău. ca și 
Florica Duma, Garofi- 
ța Șerban, Viorica Ha- 
vrincea și Aurelia Lu- 
lușa.

Aproape toate operele ma
relui scriitor american Wil
liam Faulkner (1897—1962) au 
ca teren de desfășurare o 
zonă precisă in sudul Statelor 
Unite, acei Sud in care mai 
trăiesc urmași dezmoșteniți ai 
indienilor intrați in legendă, 
după care au apărut albii și 
apoi negri, Sudul agrar in- 
(rint in lupta cu Nordul și 
condamnat să-și poarte desti
nul dc violență și alienare. In
să. paradoxal. această zonă 
din Sud. comitatul Yoknapa- 
tawpha. situat undeva în Mis
sissippi pc harta întocmită de 
scriitor, e de fapt un ținut 
geografic inexistent, „al cărui 
singur proprietar și posesor c 
William Faulkner", cum afir
ma el însuși. Imaginarul devi
ne un real posibil căruia i se 
conferă o semnific ție univ r- 
sală. Intr-un interviu, Faulk
ner spunea: „îmi place să cred 
câ lumea pe care am creat-o 
e un fel de cheie de boltă în 
univers: că neînsemnată așa 
cum e aceasta cheie de boltă, 
dacă ar fi înde/-*- atâ de la lo
cul ei, insuși universul s-ar 
prăbuși".

Acest ținut imaginar ii apă
ruse lui Andre Malraux ca o 
„lume unde omul nu există 
decît zdrobit" iar lui Jean 
Paul Șatre „pierdut prin naș
tere și înverșunat să se piar
dă". Insă prăbușirile și înăl
țările eroilor lui Faulkner se 
datorase continuei lor încer
cări de autodefinire prin con
fruntarea cu ceilalți și cu pro
priul destin. Pentru această 
confruntare ci au două posibi
lități: un gest dc revoltă mur
gind uneori pină la viol nV’t. 
sau acceptarea conștientă a 
situației, dar nu neapărat o

V

1

I
I
I

I
V

1

i

acceptare din lașitate, din re
semnare. ci mai mult din ne
înțelegerea realității sociale 
ostile.

Destinul tragic al persona
jelor din romanul „Lumină 
de august", conflictele violen
te sau moartea, își au rădăci
nile în trecut: „urmașii unora 
și altora aveau relațiile lor cu 
strigoii fiecărora și între ei 
stătea spectrul sîngelui vărsat

poate să-1 depășească conto
pind și confundind istoria cu 
religia.

Adevăratul însingurat ră- 
inine. însă, Joe Christmas, cel 
damnat prin naștere pentru 
că unul din părinții săi ar fi 
fost negru. Comunitatea albi
lor îl refuză, cea a negrilor 
nu-1 poate accepta de aseme
nea: in el însuși se luptă moș
tenirile contradictorii ale ce-

William Faulkner

LUMINĂ DE AUGUST
odinioară și vechea oroare și 
furia și teama". Joana Burden, 
descendenta unei familii no
bile din Noua Anglie, deși tră
iește de o viață in micul oraș 
Jefferson, este izolată și urită 
de comunitatea albilor pentru 
simpatia ei și a strămoșilor ei 
față de negri. Ridicată din e- 
xistonța v- getativă de o dra
goste ciudată și tîrzie, ea va 
plăti cu viața această scurtă 
fericire, tocmai fiindcă ferici
rea, sfidarea convenției socia
le. este incompatibilă cu at
mosfera închistată și bigotă 
imposibilă, acolo și atunci. Un 
alt „însingurat", pastorul High
tower, a căzut in dizgrația co
munității din cauza refugiului 
său spiritual în trecut, un tre
cut pe care conștiința Iui nu

lor două rase răvășindu-i fi
ința. Alungat, hăituit. Joe 
Christmas e mereu in căuta
rea obsesivă a propriei iden
tități. Rătăcitor intr-o viață de 
treizeci de ani in căutarea lui 
însuși, el a urinat un drum ca
re s-a dovedit a fi in cele 
din urmă un cerc închis: 
„Niciodată n-am putut ieși 
din cerc prin ce-am făcut și 
prin ce nu mai pot desface 
nicicînd". Moartea pune capăt 
căutării lui obsesive, dar ea 
nu sparge cercul, ci îl închide-

Și totuși universul acesta nu 
este totuși numai suferință și 
damnare, așa cum l-au văzut 
unii critici americani. în el 
răzbate lotuși o lumină. Pur

tătoarea acestei raze de lu
mină este Lena Grove „fata- 
mamă", cea pornită intr-o 
călătorie fără sfîrșit in căuta
rea unui tată pentru copilul 
ei. Ea învinge mediul ostil, 
care pe ceilalți i-a înfrînt, 
pentru câ ea se înțelege pe si
ne, își înțelege menirea și 
această menire nu trebuie să 
lupte cu timpul. Lena Gr .e 
este un simbol al forței v: ta
le simple, elementare, al fes» 
cunditâții, al fertilității tot a- 
tît de puternice ca și natura* 
ca și pâmîntul.

Regăsim în „Lumină de au* 
gust" tehnica narativă faul- 
kncriană (cea din romanele 
„Sartoris", ..Absalom, Absa- 
om“ din trilogia „Cătunul*, 
„Orașul", „Conacul" și altele» 
prezentarea unor întîmplări 
care își au originea în tre
cut, dezvăluirea lor treptată 
prin aglomerarea de fapte ca
re dovedesc pînă la urmă că 
ceea ce părea contradictoriu 
este de fapt unitar, iar ceea 
ce părea unitar este de fapt 
contradictoriu.

Traducerea datorată lui Ra
du Lupan, cunoscut exeget al 
operei faulkneriene este exce
lentă. Romanul „Lumină d® 
august" dovedește încă o da
tă că profesiunea de credin
ță pe care Faulkner o rostise 
în 1950. la solemnitatea decer
nării premiului Nobel, a fost 
înfăptuită. El spusese atunci 
că glasul scriitorului „nu tre
buie să povestească doar des
pre om. el poate fi un sprijin, 
un stîlp de» susținere pentru 
a-1 ajuta să dăinuie și să În
vingă ••*.

Corneliu RADULESGW
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FIȘIER ECONOMIC
„Economisirea tuturor tipuri

lor de combustibili a devenit 
o preocupare de prim ordin in 
fiecare colectiv. Animat de o- 
ceastâ preocupare judicioasă, 
fac următoarea propunere :

Aprovizionarea cu materiale 
explozive o exploatărilor mi
niere se face cu autocamioa
ne de Ic depozitul central Vul- îiii

Utilitatea unei decizii
Eu

va
‘tO-

DC

nun

valoroasă
con. Fiecare exploatare lolo- 
sind pentru transportul explo- 
livukri cite un camion de 3 sau 
5 tone, ambalajele rezultate în 
urma consumului de exploziv 
se depozitează de către fie
care unitate și apoi, lunar, se 
expediază cu vagoane C.F.R. 
Io Combinatul chimic Făgăraș.

Pentru încărcarea vagoanelor 
C.F.R. se folosesc tot mașini 
care consumă benzină și care 
costă bani, in timp ce vagoa
nele C.F.R. care vin la Vulcon 
încărcate cu exploziv, pleacă 
inapoi goale exceptind cazul 
cînd minele Vulcan și Paroșeni 
încarcă cîte un vagon din cele 
3—4 sosite. Deci, pentru o ri
dica explozivi de la Vulcan noi, 
cei de la lonea, Petrila, Dil- 
ja, Aninoasa, Lupeni și Uricani, 
meraem cu mașinile goale și 
venim inapoi. Pentru a evita a- 
ceste curse in gol, propun ca 
la rampa de descărcare a va
goanelor C.F.R. care vin cu 
explozivi de la Făgăraș, ram
pă situată in incinta minei 
Vulcan, să se construiască o 
magazie pentru ambalaje cu 
o capacitate de circa 6 000 de 
lăzi, iar exploatările miniere 
șă transporte ambalajele la 
această magazie pentru în
cărcarea și expedierea lor îna
poi la Făgăraș cu aceleași va
goane in care au venit explo
zivii. Dacă se va proceda in 
acest mod se va face in pri
mul rind economie de benzi
nă in sensul câ nu se va mai 
efectua nici o cursă in gol ; se 
vor elimina complet cursele 
dpt'-u ir>-ârcareo vagoanelor 
C F.P. de către exploatări ; se 
va elimina complet costul 
transportului pe C.F.R., cele 7 
vagoane pe lună in 12 luni 
insenwiind 84 vagoane anual. 
So vor elimina, totodată, pos
turile ofertate încărcării aces
tor vagoane.

Am făcut această propune
re din dorința de a se rezolva 
c>* so poate de operativ".

șurat pc un front 
larg, vsl întrerupt

l:a i> care dezbate
rile și luările de ati 
lud in. rcprtate au 
inectâțenit-o sub de
numirea de „absen- 
tistîi". Fenomenul es
te suficient de bine 
cunoscut pentru a nu 
încerca definirea sa. 
Vom consemna doar 
unele măsuri desti
nate evitării sale pc 
care colectivele dc 
muncă din municipiu

Prin incintele 
neJor din Vale se 
marcă cu ușur 
panouri sugestive 
re redau lista deloc 
onorabilă a color 
pentru care nbs-'ntt- 
lc nemotivatc au în
cetat de mult să mai 
fie o inlînmhiro. de
venind un sîstom șl 
la care marea masă 
a salariaților a 
nunțat cu sentimen
tul ferm că se impu
ne o mai bună deli
mitare între cei care 
se confundă cu cauza 
colectivului si coi ca
re o subminează, la
ta cîteva exemple: 50 
dc absențe nemoti- 
vnte la activul lui 
Gavrilă Jobagi $i 54 
pentru Nicolae Alin- 
cuțet, de ia sectoare-

re 
înt I

re-

Ic II și Vil ale minei 
Lupeni. 25 și 26 ab- 
'.nțo nemotivate an 
realizat Carol Josan

Nistor Sprinceană, 
de la sectoarele TV 
vi V ale minei Petri
la ele. Zeci de absen- 
!'■ pentru im om. su
te de unmotivate pen
tru exploatare. Sute 
do absențe care re
duc realizările zilei 
de muncă si privea
ză membrii colecti
velor de muncă do 
satisfacție bine me
ritată n datoriei îm
plinite pînă la capăt.

Lăsăm cifrele sn 
vorbească în conti
nuare. Cu ..realizări" 
medii de 140-190 ab
sențe nemolivate. mi
na Lupeni se vedea 
privată în fiecare zi. 
in condițiile în care 
dăruirea în muncă a 
marii majorități a

membrilor colectivu
lui a ridicat nivelul 
productivității mun
cii la cifra - record 
de 2 tone pc post, dc 
circa 300-400 de to
ne dc cărbune.

S-a renunțat la 48 
dc absentomnni fă
ră ca realizările mi
nei sâ sufere. Dimpo
trivă. in ultimele zi
le realizările minei 
cunosc o creștere c- 
videntâ. An scăzut 
doar absențele nemo- 
fivatc. Dc la 84 
73. apoi 56 și 46. F 
țâ de 191 cîte se î 
registraseră cu o săp- 
tâmînâ înainte, re
ducerea este mai 
mull decît evidentă. 
Dc o evidență care 
confirmă utilitatea a- 
cestei măsuri drasti
ce. aprobată și susți
nuta de marea majo
ritate a salariaților.

1 Gheorghe TÂNASt, șeful de- 
poziiului de explozivi al 

minei Dilja

N R. Scrisoarea este reprodu
să textucl. Ințrucit o apreciem 
cu o propunere utilă o 
nem atenției factorilor 
netenți d>n serviciul de 
al Centralei cărbunelui

supu- 
com- 
resort 
Petro

La Uzina electrică Paroșeni

0 lucrare
Formația de lucru a labo

ratorului A.M.T. (automati
zări și măsurători termice) 
este un colectiv harnic, bine 
sudat și care se bucură de a- 
precicrea conducerii și a în
tregului colectiv al Uzinei e- 
lectrice Paroșeni.

— In prezent, 
nostru — declara 
principal Alfred 
șeful laboratorului 
străduiește să 
schimbarea și

colectivul 
maistrul 
Schmidt, 

i —, se
finalizeze 

modificarea

traseelor circuitelor de co
mandă de la distanță a agre
gatelor și aparatajelor: dc 
semnalizare optică și a- 
custică pentru depă
șiri de parametrii: de pro
tecție declanșatoare a preîn- 
tîmpinării deteriorărilor fi
zice; de măsură de la distan
ță a parametrilor de la caza- 
nele aferente etapei a Il-a.

Intrind în detalii, am a- 
flat că munca intensă de 
„pozare" și conexiune a ca
blurilor s-a desfășurat in

calitate 
de ter- 
inițială 
fost re- 

că
schimbare

Oare se aude ?...
Una din prevederile consemnate în contractu]

■
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Una din prevederile consemnate în contractu] co
lectiv ce se încheie anual între comitetele sindicatelor, 
ca organisme reprezentante ale intereselor salariaților. 
și între comitetele oamenilor muncii, ca organisme de 
conducere a activității tehnico-economice. este și aceea 
că salariații care desfășoară activități productive în sub
teran vor primi în fiecare schimb apă carbogazoasă. A- 
ecasta ca o necesitate biologică, în scopul de a elimina 
posibilitățile dc deshidratare ale corpului uman în con
dițiile consumului mare de energie care se înregistrează 
în cursul muncii subterane.

Și la Exploatarea minieră Petrila această clauză este 
prezentă în contractul de muncă colectiv. Cum este ca 
respectată ? Nu ne-am fi pus întrebarea dacă toate erau 
bune... Cum însă nu sînt, iată că ne-am pus-o. Și ce 
constatăm ?

La începutul anului trecut, luni în șir. solicitanții 
care apăreau la ghișeul de distribuire a apei carbogazoa- 
se nu erau serviți. Pentru unicul motiv că motorul e- 
lectric al instalației de producere a sifonului era ars. 
Cînd instalația nu funcționa se găsea în schimb sufi
cient acid carbonic. Lucrurile s-au schimbat de cîteva 
luni. De aproape șase luni(!) instalația este în perfectă 
stare de funcționare, dar lipsește... acidul carbonic. A- 
cest acid trebuie să fie livrat de către B.A.T.P.S. din 
Petroșani a Centralei cărbunelui ; ritmic, in fiecare pe
rioadă a anului. Dar se vede treaba că cei de la 
B.A.T P.S. au uitat o lungă perioadă de minerii petri- 
leni. Ce-a fost, a fost ! De acum înainte însă, minerii 
așteaptă ca problema să fie rezolvată, operativ, de că
tre cci în măsură și— obligați să o facă. Oare se 
auzi acolo unde trebuie ?...

3

geam

frumosgreu, dar
(Urinare din pag. 1)

Gpt. Toma FALON

Circ“

cei 
din 
de

„A fost
Viteiie“

— „Prin străpungerea aces
tei galerii — care face legă
tura intre orizonturilor 475 și 
522 din stratul 5, blocul VI 
—, am rezolvat in primul rind

direct la eveniment. Mărturi
sesc sincer că și la mina Li
vezeni s-a resimțit pc deplin 
acest lucru. Cil despre 
cinci care la acea oră 
noapte au trăit momente 
înaltă tensiune — prilejuite 
nu numai dc finalizarea cu 
succes a unei lucrări impor
tante ci și de urmările pozi
tive pe care această lucrare 
le are asupra extinderii vi
itoarelor zone ce vor ii ex
ploatate in subteranul Liveze- 
niului —, despre ei nu am 
pulul aila prea multe. Dar
cum însuși șeiul sectorului 
producție, ing. Eugen Slă- 
nescu. a lost prezent la fata 
locului în noaptea amintită, 
i-am solicitat cîteva amănun
te.

problema aerajului, renun
ți nd astfel la coloana de ae
rai de sute dc metri, la tu
buri de aeraj și ventilatoare 
ce impinzeau galeriile. Dec 
aceasta este problema cheie. 
Rezolv ind problema aeraju
lui, e lesne dc înțeles că pu
tem ataca ușor o seric dc al
te lucrări aliate în partea es
tică a blocului VI. stratul 5. 
orizontul 475. Lucrări cum 
sini deschiderea abatajului 
6 603, atacarea unei alte ga
lerii de 330 m lungime, conti
nuarea săpării planului nr. 2 
aliat tot in această zonă și 
apoi, ceea ce este foarte im
portant, acum se pol săpa 
noi galerii cu combina PK-7. 
Vreau să adaug că intrucît in 
lunile aprilie — mai exploa
tarea cărbunelui din abataje
le ironlalc 6 601 dotat cu com
bină 2 K-52 și 6 602 prin puș- 
care, se va încheia, este ne
cesar să punem un accent de
osebit pe lucrările de pregăti
re și deschidere tocmai pen
tru a asigura la timp noile

fronturi de exploatare, 
străpungerea planului di: 
cele două orizonturi — 47 > 
>22 — este un hotârîlor punct 
le plecare spre celelalte vi
itoare lucrări amintite"

Și in timp ce șeful secto
rului producție uni explica pe 
schița din biroul său itinera- 
riul viitoarelor galerii ce vor 
ii săpate In subteranul minei 
Livezeni. gîndul îmi zbura 
spre acei cinci bărbați: șeiul 

• le sector, secretarul organi
zației de partid, minerul și 
ortacii săi care intr-o noapte 
obișnuită dc ianuarie, la ore 
cind cci de acasă se odihneau 
ei dădeau bătălia finală în 
punctul de legătură dintre 
două orizonturi, croind posi
bilitatea aerului să intre în 
voie pe noi căi subterane. Cu 
toată oboseala care-i cople
șea la sfîrșilul unui schimb 
de muncă încordată, cu fețe
le pline dc transpirație, ei nu 
au uitat să scrie: 
greu, dar frumos".

a-

ritm rapid și in condiții de
osebit de grele, într-un me
diu toxic cu temperatură ri
dicată și în poziții incomode. 
Dar, cu toate greutățile în- 
tîmpinate, colectivul de elec
tricieni al laboratorului 
A.M.T. a dovedit încă o da
tă că merită cu prisosință 
încrederea și stima celor din 
jur, dînd lucrări de 
superioară și înainte 
men. Astfel, durata 
a montării de 1 an a
dusă la 8 luni, cu toate 
în proiectul de
nu s-au precizat dec it 55 la 
la sută din detalii pentru cei 
35 de... kilometri dc cablu 
de ținui CMYYB (cablu spe
cial de măsură din cupru cu 
două învelișuri de vinilin 
și bandă metalică de 
protecție, între 4 și 32 fire).

Și încă un amănunt foarte 
important. Schimbarea
cestor cabluri aparținind 
circuitelor secundare s-a e- 
xecutat fără a se mai solici
ta scoaterea din funcțiune a 
agregatelor de bază ’

Am subliniat mai sus că 
întregul colectiv al laborato
rului A.M.T. a depus eforturi 
susținute în vederea finali
zării acestei acțiuni impor
tante și totuși o contribuție 
ieșită din comun au adus 
mai ales comuniștii Avram 
losa, Ștefan Vereș, loan 
Toarnă. Francisc Nemeth, 
loan Suba și maistrul loan 
Vieru, ei făcînd dovada de 
necontestat a unei compe
tențe dc un înalt nivel pro
fesional.

Asigurarea unui ritm ridicat de montaj al utilajelor !
(Urmare din pag- 1)

Alungați

ludovic Cornea, ang 
Ia mina Livezeni $i-a alin 
gat din casă in repetate 
rînduri soția și pc cei doi 
copii minori ai săi. Deși 
s-a aflat do mal multe ori 
în fața instanței de judeca
tă pentru astfel dc compor
tări inumane, faptul că a 
scăpat dc fiecare dată doar 
cu amendă nu i-a potolit a- 
pucâturilc. Recent a comis 
o nouă abdicare dc la prin
cipiile vieții de familie: și-a 
bătut soția și împreună cu 
cei doi copii, a alungat-o 
din nou din casa... pe geam 
(' ? !). Cele 3 luni de închi
soare — pedeapsa maximă 
ce se aplică conform Decre
tului 153 — poate câ îl vor 
face să-și revizuiască în vi
itor responsabilitatea și 
comportarea care-i revin in 
calitatea sa dc sot si pă
rinte...

Atunci cînd bea — și boa. 
nu glumă — Valentin Dul
gherii din Vulcan devine 
foarte arțăgos rascibil, 
pus mereu pe bâLi.c Pen
tru „vitejia" lui rek-vală in 
diverse prilejuri cu o vehe
mență demnă de alte cazuri 
mai bune, el mai fusese 
pentru un timp privat de li
bertate. Din nou acum pen
tru faptul că a ultragiat la 
Botoșani un lucrător de mi
liție. lui V. Dulgheru i s-â 
aplicat o nouă pedeapsă de 
7 luni închisoare, urmînd 
ca proaspăta detențiune să 
o execute prin muncă la 
Șantierul de construcții din 
Vulcan.

pe strada

B

S. EUGEN

De curind in curtea minei Dilja au sosit noi utilaje cu care a fost dotată exploa- 
Acum ele ar trebui puse la adăpost de interperii.

Strada pe care
(Urmare din pag. 1)

să acopere cu cenușă trotua
rul pe porțiunea de stradă din 
dreptul imobilelor in care ei 
locuiesc. Oare acești locuitori 
nu au auzit încă îndemnurile 
repetate de a face tot ce e po
sibil pentru optimizarea me
diului in care trăim ? Ce-i de
termină. in afara deficiențe
lor și a opticii relevate 
înainte să practice rău] 
ritul obicei, nejustificat 
atunci cind străzile din 
rrie erau intr-adevăr
date și cu atît mai mult in 
prezent ? E așa de greu oare 
pentru eâ să-și dea seama câ 
cenușa aruncată acum în stra
dă se va transforma in curind 
în noroi și praf și se va răzbu
na, dar nu numai pe ei. ci pe 
toți sau aproape toți locuito
rii străzilor respective ? ObS-

mai 
șî u- 
nici 

colo- 
desfun-

coiul degradant și dăunător i- 
gienci generale de a arunca 
pur și simplu m stradă diver
se reziduuri j-am intilnit și în 
alte cîteva puncte ale orașu
lui. Pe strada Cloșca, în punc
tele de intersecție cu Pasajul 
Panțiu și strada Petofi Șan- 
dor. d* ci. in plin centru de o- 
raș. au apărut și s-au perma
nentizat. „rampe" de ..depozi
tare*' a cenușii și altor rezidu
uri. Surprinzătoare și totodată 
edificatoare asupra unei anu
mite atitudini a fost constata
rea că chiar femeia de servi
ciu a instituției sanitare afla
te pr- strada Cloșca a scos și 
„depozitat" in stradă ustensi
le folosite la recoltarea singe- 
lui. Adresăm, de asemenea, lo
cuitorilor de pe Calea Roma
nă invitația de a-și privi și a- 
precia strada pe care locuiesc. 
E adevărat, este vorba de o

Iuliu POPA, 
tehnician, subredacția 

Vulcan

Piese prefabricate 
pentru blocurile 

de locuințe 
în construcție

Pentru extinderea folosirii, 
pretutindeni unde este posi
bil, a pieselor din beton pre
fabricate, la poligonul de 
prefabricate din Livezeni a- 
parținind T.C.H. a fost con
fecționat pînă acum întregul 
volum, cea. 400 mc, de ele
mente prefabricate necesare 
la blocurile care se execută 
după metodologia clasică de 
construcție din zidărie. Este 
vorba de scări, grinzi pentru 
scări, pianșee peste subsol, 
boiandrugi etc., piese nece
sare la blocurile atacate pi
uă acum pe șantierele do lo
cuințe din Valea Jiului, res
pectiv blocurile 111-3 din 
Petroșani, P5 din Petrila și 
L-l din Lupeni, care urmea
ză a fi predate, toate, în pri
mul semestru al anului.

ca executant, cu 
nefavorabile în 
activității dc montaj p< 
tiere. Și .aceasta într-o perioa
dă cîhd cerințele exprese ale 
producției reclamă cu acuita
te să se ajungă cît mai grab
nic la acțiuni eficiente comu
ne — beneficiar — construc
tor pentru accelerarea ritmu
lui de montaj. Discuțiile le-am 
purtat cu mai mulți factori de 
răspundere ai celor două u- 
nități împricinate, nu în con
fruntare directă ci cu fiecare 
în parte. Sintetizăm, deci 
punctele de vedere.

„Avem multe utilaje în stoc 
nemontate pe care executan
tul întîrzie să le preia, 
spunea inginerul Boris 
țan din compartimentul 
investiții al centralei, ca 
pildă, la obiectivul „recepția 
cărbune brut Uricani — Hobi- 
ceni“ de la preparația din Lu
peni, a întîrziat eu cîteva luni" 
„lntîrzierea este cauzată de 
tergiversarea rezolvării unor 
neconcordanțe din proiect, a- 
păruto odată cu descoperirea 
neprevăzută a unor instalații 
vechi in fundații — este, în 
replică, părerea inginerului 
Constantin Stanciu, șeful ser
viciului tehnic al Șantierului 
T.C.M.M. Benzile do transport 
din stoc nu se puteau monta 
cît timp pilonul care susține 
culoarul pe care vor fi ampla
sate nu a fost efectuat, din 
motivul amintit".

„E adevărat că nu am pre
luat întregul volum de utilaj 
sosit pentru montaj la extin
derea și modernizarea prepa- 
rației Lupeni, ne-a informat 
in continuare inginerul Stan
ciu. dar nici beneficiarul nu 
ne-a oferit o parte a utilaju
lui corespunzător celei mai 
raționale eșalonări. Astfel, se 
pot monta, dar nu sînt asigu
rate do beneficiar peste 700 
tone utilaj, din care 426 tone 
numai pentru linia întîi teh
nologică cuprinsă în lucrările 
co se vor finaliza în prima eta
pă. linie care va trebui să intre 
In probe tehnologice în tri
mestrul II și în funcțiune la 
30 septembrie a.c."

repercusiuni 
desfășurarea 

șan-

ne
Gu

de
de

Alte mărturii. în care exe
cutantul poartă vina. he-a 
relatat tovarășul inginer Gu- 
țan : „Așa cum am stabilit 
in Comandamentul de acțiu
ne comun, executantul ar tre
bui să dispună în acest mo
ment la extinderea și moder
nizarea preparațici Lupeni de 
un efectiv de 250 muncitori. 
Se lucrează doar cu 165—170. 
ceea ce determină obținerea 
unui ritm de execuție mult 
mai lent decît cel necesar. E- 
chipele do montori pe care 
le-am oferit în sprijin execu
tantului nu sînt folosite pen
tru că o serie de construcții 
sint întirziatc astfel că front 
deschis pentru montaj nu este 
suficient..."

Ne limităm la aceste date, 
convinși că din ele se poate 
desprinde limpede o conclu
zie. Și anume, că atît execu
tantul cît și beneficiarul se 
fac vi novați, în aceeași mă
sură. pentru că la obiectivele 
în execuție la preparația Lu
peni se înregistrează râmî- 
ncri în urmă față de grafice, 
și pentru că se constată și a- 
cum un ritm de montaj ne
satisfăcător. Împreuna, cele 
două unități au reușit în anul 
trecut să găsească motive 
pentru amînarca cu 6 luni a 
termenului de intrare în func
țiune a noilor linii tehnologi
ce de la preparația Lupeni. 
Demarajul nesatisfăcător in 
noul an vine să confirme câ 
nici preocupările pentru res
pectarea termenului de pune
re în funcțiune care este deo
camdată în vigoare nu sînt 
cele care ar trebui să fie. Co
mandamentul comun de acțiu
ne este constituit, cum am 
relatat, dar acțiunile sale se 
part' că se limitează doar la 
intîlniri și discuții, pentru că 
în activitatea nemijlocită de 
pe șantiere aceasta se obser
vă prea puțin.

Cazul preparațici Lu
peni nu e singurul. Probleme 
asemănătoare apar la monta
jul utilajelor și la alte obiec
tive executate de către șan
tierele T.C.M.M. al căror be- 
neficiar este Centrala cărbu
nelui cum sînt, de exemplu, 
stațiile de ventilatoare Boncii-

Bârbăteni, Uricani est și pu
țul 1 Livezeni. stația dc con- 
casare Piscu — Aninoasa, pu
țurile principale din Paroșeni 
și Livezeni. cîteva stații de 
compresoare de la exploatările 
miniere din bazin etc. Așa cum 
relatam la început, există con
diții prielnice ca ritmul de 
montaj al utilajelor să fie 
accelerat pe șantiere, dar fă
ră contribuția efectivă a ce
lor doi principali autori — 
beneficiar și executant — a- 
ceasta nu se poate realiza. Es
te prin urmare necesar ca 
întregul potențial uman și 
tehnic de care se dispune pe 
șantiere, cu aportul nemijlo
cit al beneficiarului, să fie 
utilizat. Ritmul de montaj să 
fie ridicat la cotele care asigu
ră predarea la vreme, și aco
lo unde 'este posibil scurtarea 
duratei de execuție, a obiecti
velor de investiții industriale, 
astfel ca încă din primul tri
mestru al anului să se reali
zeze cel puțin 25 la sută din 
sarcina anuală de plan.

mare..
După ce consumaseră îm

preună mai multe pahare 
cu băutură in bufetul ..Ji
ul'', așa ca doi buni amici. 
Mihai Pușcăriei și N. Ni- 
colae s-au luat pe stradă la 
bătaie. Pricina ..circului fă
ră bani" făcut de cei doi 
cheflii pe artera principală 
a orașului, asistați de un 
mare număr de curioși, a 
fost o neînțelegere iscată în 
local între ei și barmana ce 
le-a servit paharele îngur
gitate împreună. O patrulă 
de ordine a miliției i-a 
despărțit din încăierare. A- 
cum, după prelungitele „run
de" de bătaie, cei doi aș
teaptă ..deciziile" celor in 
drept. ..învingători", cu si
guranță. nu vor fi decretați 
nici unul...

D. DEXTRIANU

S-a încheiat concursul 
minerului"„Trofeul

(Urmare din pag. 1)

politică economică. Fireasca 
emoție a tinerilor care au 
îmbrățișat această nobilă și 
străveche meserie a mai scă
zut. parcă, in intensitate 
cînd un grup de pionieri de 
la Școala generală nr. 1 Pe
troșani le-au înmînat flori, 
iar pionierul Radu Giuclca, 
cu un glas străbătut de emo
ție. a rostit un mesaj prin 
care le-a dorit mult succes 
in concurs și în profesiunea 
lor. Publicul prezent, sensi
bil și încurajînd prin aplau
ze concurenții, a arătat in
teresul larg și atenția mani
festată pentru a doua ediție 
a concursului „Trofeul mi
nerului". desfășurat chiar 
aici, in inima cărbunelui din 
România.

Ultimele întrebări, cu un 
grad de dificultate mai ridi-

locuiți dumneavoastră e curată ?
stradă in pantă. Dar dacă se 
știe că în partea de sus este in- 
trucitva dificil, acum accesul 
mijloacelor de transport ale 
E.G.C., nu se mai poate acor
da aceeași „înțelegere" grăme
zilor de reziduuri de lingă pe
retele clădirii aflate pe colț 
cu strada dr. Petru Groza, un
de accesul nu este stingherit 
de nimic. Pe strada Crișan. 
un punct care numai frumos 
nu poate fi numit, îl oferă pei
sajul din jurul viitoarei clă
diri a cabinetelor stomatolo
gice cu plată. Grămezi de ba
last și pămînt în dezordine, 
un gard din care nu a mai ră
mas decît stîlpii de susținere, 
foarte multe gunoaie sint cle
mentele ce dau o notă aparte 
acestei străzi frecventate dt 
un mare număr dc cetățeni ai 
orașului care își au pe aici

drumul spre și do la 
privită de călătorii aflați 
trenurile care trec doar 
cițiva metri. O ..proaspătă" 
grămadă de... funingine și ce
nușă, dovadă că un gospodar 
și-a curățat cu grijă propria 
sobă, dar nu a mai manifestat 
aceeași grijă și în ce privește 
modul și mai ales locul de de
pozitare a reziduurilor respec
tive, am intîlnit-o la capătul 
ounții peste apa Maicii, str. 
Decebal. .A fost amplasată a- 
colo probabil ca să țină de u- 
rît altor grămezi cu gunoi în
șirate de-a lungul malurilor a 
celuiași pîrîu pe porțiunea de 
la punte... pînă la pod șl din
colo de acesta.

Ne oprim aici cu relevarea 
'xemplelor negative nu pen- 
tru că n-ar mai fi și altele. 
Am ținut să punem in băta
ia oprobriului public o anumi-

[ară și 
in 
la

tă atitudine manifestată de li
nii cetățeni, atitudine opusă 
dorinței majorității celorlalți 
cetățeni, de a-și știi, de a-și 
vedea strada pc care locuiesc 
cit mai curată, cit mai fru
moasa și de a acționa in acest 
scop. Cum menționam mai 
înainte, activitatea salariați 
lor sectorului de salubritate al 
E.G.C. a înregistrat unele pro
grese. Dar nu am proceda 
cinstit dacă nu am atribui in
să acelorași salariați și condu
cătorilor lor, partea de vină 
ce le revine pentru aspectul 
pe care-l primesc unele străzi 
(chiar dintre cele menționate1 
din cauza neridicării de către 
ei la timp a reziduurilor me
najere. A da toată vina numai 
pe acești lucrători, a ne mani
festa nemulțumirea față de 
deficiențele lor prin împrăști-

erea cenușii pe stradă, înseam
nă a ne submina propria do
rință dc a trăi pc străzi cit 
mai curate și frumoase, a re
nunța la rezultatele in mod 
cert mai bune care se pot ob
ține prin mai multă stăruință 
pe lingă factorii de răspunde
re pentru a ne sprijini în fl
ees! sens, prin generalizarea, 
repetăm, a unui sistem mai e- 
ficient de colectare a rezidu
urilor in întregul oraș, de e- 
xempln cel al containerelor.

Deputați, cetățeni, lucrători 
ai salubrității, sintom deopo
trivă interesați să menținem 
mediul înconjurător, strada pe 
care locuim cit mai curate! 
Să contribuim concret și per
manent la asigurarea condiți
ei primordiale, absolut necesa
ră pentru menținerea stării 
noastre de sănătate — CURĂ
ȚENIA.

cat, au operat și o sensibilă 
distanțare de punctaj. I„t e- 
galitate s-au aflat Dumitru 
Isachc și Nicolae Codescu 
(183 puncte), Gheorghe Ho
țea și Ioan Nagy (189 punc
te). Cîte o întrebare de de
partajare adresată fiecărui 
cuplu a stabilit și cîștigăto- 
rii concursului profesional, 
„Trofeul minerului". Aceștia 
sînt: Ioan Nagy (exploata
rea minieră Nistru, Mara
mureș) — locul I ; Gheor
ghe Hoțea (exploatarea mi
nieră Aninoasa) — locul II; 
Nicolae Codescu (exploata
rea minieră Uricani) — lo
cul IU ; Dumitru Isache (Le- 
șu Ursului. Suceava) — men
țiune. Au fost acordate pre
mii în bani (I — 3 000 lei; 
II — 2 000 lei ; III — 1 000 
lei; mențiune — 500 lei), 
cărți tehnice și de speciali
tate. precum și, primilor trei 
clasați — „Trofeul mineru
lui".

Modul de desfășurare a 
concursului, răspunsurile bi
ne formulate, dar și parti
ciparea entuziastă a specta
torilor i-au demonstrat atît 
buna organizare, desfășu
rare și reușita deplină, oît și 
valoarea educativă, stimula
tivă în acest general proces 
de îmbogățire a cunoștințelor 
în fiecare specialitate, per
fecționarea calificării. Teh
nica și tehnologiile moder
ne, mecanizarea și automati
zarea producției sînt necesi
tăți care determină minerul 
să-și lărgească orizontul de 
cunoștințe pentru a stâpîni 
utilajele și a spori produc
ția și productivitatea muncii. 
Scopul concursului ..Trofeul 
minerului- — acela de a ve
rifica atitudinea tinerilor 
mineri față de aceste impe
rioase necesități dar și de a 
răspfndi experiența pozitivă, 
care este o realitate aici, în 
Valea Jiului — s-a înde
plinit și, fără îndoială, va 
rodi și mai bogat în viitor.
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Solemnitatea decorării
ambasadorului

R. S. E Iugoslavia
(Urmare din pag. 1)

O înțeleg și ca o recun->îere 
a activității tuturor colabora
torilor mei, care a avut drept 
scoj extinderea colaborării și 
întărirea prieteniei intre țări
le noastre.

Cu această ocazie, doresc sâ 
vâ exprim, stimat. tovarășe 
președinte, profunde mulțu
miri pentru înțelegerea și aju
torul prețios de care am bene
ficiat întotdeauna în timpul 
misiunii mele în Republica 
Socialistă România. Datorită 
preocupării permanente și ne
mijlocite. a dumneavoastră 
personal si a președintelui Re
publicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, tovarășul Tito. 
pentru dezvoltarea legăturilor

i

dintre cele două țări ale noas
tre, an de an au fost obținu
te rezultate tot mai convingă
toare in relațiile dc profundă 
prietenie, de colaborare înte
meiată pe egalitatea in drep
turi și respectul reciproc, le-a 
fost asigurată o bază solidă 
pentru o perioadă mai înde
lungată.

Vâ rog. incâ o dată, să pri
miți profundele mele mulțu
miri pentru înalta ononre ca
re mi-ați acordat-o astăzi.

Mulțumesc foarte mult".
Tovarășul Nicolac Ceaușescu, 

ceilalți conducători de partid 
și de stat s-au întreținut apoi 
cordial cu ambasadorul Iso 
Njegovan, cu ceilalți diplomați 
iugoslavi.

Dezvoltarea

A început prima fază a dezangajării 
forțelor armatei israeliene la Suez

Adunării consultative economiei

GENEVA

Internațional
GENEVA 25 — Corespon

dentul Agerpres. Corneliu 
Vlad. transmite: La Geneva 
s-au încheiat lucrările Consi
liului Biroului Internațional 
al Educației (B I.E.). din care 
fac parte 21 de state mem
bre ale U.N.E.S.C.O, între ca
re și România.

Pe agenda lucrărilor s-au 
aflat aprobarea raportului di
rectorului B I.E. pentru 
1973 și 
gramelor 
le

anul 
adoptarea pro- 
de activitate a- 

biroului pe anii

1974 și 1975—1976. In cursul 
dezbaterilor au fost formulate 
și adoptate numeroase propu
neri privind crearea în ca
drul B I.E. a unui centru mo
dern dc documentare și infor
mare in domeniul învâțămîn- 
ttilui. precum și elaborarea u- 
nor studii comparative pri
vind reformele învâțămîntului 
din diferite țâri, evoluția me
todelor și tehnicilor pedago
gice, rolul cadrelor didactice 
în societatea contemporană.

CAIRO 25 (Agerpres). — 
Potrivit unor prime rapoarte 
primite din zona Canalului 
Suez, prima fază a dezanga
jării forțelor armatei israelie
ne a început, conform preve
derilor. vineri la ora 12,00. 
ora locală, in sectoarele Ada- 
biya. Djebcl, Ataka și in re
giunile din imediata apropiere 
a orașului Suez — a declarat 
un purtător de/ cuvint al 
O.N.U.

FI a arătat că, în cadrul 
primei faze a planului defini
tiv dc dezangajare a forțelor 
egiptene și israeliene. luni, 28 
ianuarie, toată regiunea dc la 
sud dc șoseaua Cairo-Suez, și 
centrul Suczului vor fi evacu
ate. Tot atunci, la Suez, ur
mează să-și înceapă activitatea 
un punct dc control al Națiu
nilor Unite, însărcinat să re
glementeze toate problemele 
cu caracter local care s-ar

putea ivi in timpul operațiu
nilor de dezangajare a forțe
lor.

Pe de altă parte, purtătorul 
de cuvint al O.N.U. a preci
zat că legătura dintre cartie
rul general al O.N.U. și arma
tele israeliene și egiptene va 
fi asigurată de cite un ofițer 
al celor două părți. De ase
menea, el a indicat că armata 
israeliană a remis Organiza
ției Națiunilor Unite planuri
le privind zonele minate.

Generalul Mohamed EI Gamassy despre 
modalitățile de înfăptuire a dezangajării

Semnarea protocolului privind 
formarea noului guvern al Turciei

CAIRO 25 (Agerpres1). 
La încheierea reuniunii 
joi, dc la kilometrul 101 de pe 
șoseaua Cairo—Suez, genera
lul ’ ’ ’ - — -
ful

de

Mohamed El Gamassy, șe- 
statului major al arma-

-------4--------

ANKARA 25 — Corespon
dentul Agerpres, Ion Badea, 
transmite: In clădirea Parla
mentului din Ankara a fost 
semnat, vineri la prînz, proto
colul coaliției intervenite in
tre Partidul Republican al 
Poporului și Partidul Salvării 
Naționale în vederea constitu
irii noului guvern turc. Ime
diat după aceea, a fost defi
nitivată lista cabinetului și 
supusă spre aprobare preșe
dintelui Fahri Koruturk. de 
către premierul desemnat Bu- 
lent Ecevit.

Protocolul reglementează ra
porturile și metodele de cola
borare ale celor două partide 
în exercitarea atribuțiilor gu
vernamentale, precum și lini
ile de bază ale politicii viito
rului cabinet pe plan intern 
și extern.

In domeniul politicii interne, 
protocolul anunță măsuri pen
tru adoptarea unei amnistii 
„care sâ cuprindă și delictele 
pentru idei și convingeri", re
darea drepturilor politice ce
lor implicați în activitățile re-

gimului Mcndcres reducerea 
viratei electorale dc la 21 la 
18 ani. cu excepția elevilor dc 
liceu, și măsuri pentru exerci
tarea dreptului dc vot de că
tre muncitorii aflați la lucru 
in străinătate.

Protocolul stipulează că 
..guvernul turc va promova o 
politică externă pașnică, ba
za-ă pe respectul principiilor 
dreptului internațional, care 
va avea ca țel independența 
Turciei". Guvernul Ecevit își 
propune, totodată, „să promo
veze relații prietenești cu toa
te țările din afara alianțelor 
sale’. îndeosebi, va construi și 
va promova relații strînse de 
prietenie cu țările vecine și 
din regiunile geografice apro
piate"

Se așteaptă ca. imediat du
pă aprobarea componenței gu
vernului de către șeful sta
tului. premierul desemnat 
Bulcnt Ecevit să prezinte pe 
noii membri ai cabinetului 
său in fața Parlamentului, 
probabil în cursul zilei 
simbătă.

Dezbaterile 
de politică 
generală în 

Dieta japoneză
TOKIO 25 — Coresponden

tul Agerpres. Paul Diaconu, 
transmite : Vineri s-au în
cheiat dezbaterile de politică 
generală în Dieta japoneză. 
Primul ministru, Kakuci Ta
naka, a declarat, răspunzînd 
interpelărilor deputaților par
tidelor din opoziție, că guver
nul său va lua măsuri efecti
ve, în baza legislației existen
te. împotriva marilor compa
nii care recurg la sporirea ar
tificială a prețurilor, fiind ho- 
tărît să pună sub control spi
rala inflaționistă. Ministrul de 
finanțe, Takeo Fukuda, a pre
cizat, la rîndul său, că vor 
trebui să fie adoptate unele 
sancțiuni economice împotri
va firmelor care vor obține 
profituri anormale, speculind 
dificultățile actuale.

Referindu-se la unele
poete ale politicii economice 
a guvernului, ministrul co
merțului internațional și in
dustriei. Yasuhiro Nakasone, 
a arătat că organismele guver
namentale lucrează la elabo
rarea unei noi structuri a in
dustriei japoneze, pentru a re
duce consumul de energie 
de resurse.

toi egiptene, a făcut o decla
rație. în cadrul căreia s-a 
referit la modalitățile de în
făptuire a dezangajării care 
au făcut obiectul unui acord 
intervenit între șefii de stat 
major ai armatelor egipteană 
și israeliană.

Conform acordului încheiat 
sub auspiciile Națiunilor Uni
te— a spus ol —. retragerea 
forțelor israeliene de pe lito
ralul occidental al Canalului 
Suez și dc pe liniile pe care 
le ocupă in prezent în Sinai 
începe vineri, la ora 12.00 
(ora locală), și se va încheia

la 5 martie, ora 6.00 (ora lo
cală). Gamassy a preci
zat că retragerea for
țelor israeliene din Sinai pină 
la noua linie de reamplasare 
a lor se va desfășura in 12 
zile, urmînd ca această ope
rațiune să se încheie la 5 mar
tie. Șoseaua Cairo—Suez va 
fi deschisă traficului la 29 ia
nuarie. ora 9,00 (ora locală), și 
se va afla provizoriu sub con
trolul armatei egiptene, ur
mînd ca ea să fie trecută in 
competența autorităților ci
vile.

STRASBOURG 25 (Ager
pres) — La Strasbourg s-au 
încheiat, vineri, lucrările ce
lei dc-a 25-a sesiuni a Adună
rii consultative a Consiliului 
Europei, organism care gru
pează parlamentarii din 17 
țâri vcst-curopene Adunarea 
a adoptat două rapoarte prin 
care se recomandă crearea, 
înainte dc 1 aprilie 1974, a 
unei agenții spațiale a țâri
lor respective, așa cum s-a 
decis. în luna iulie a anului 
trecut, la Bruxelles. Celălalt 
raport aprobat se referă la 
crearea unei fundații vest-eu- 
ropene de știință, menita să 
contribuie la cooperarea ști
ințifică între statele membre.

Pe de altă parte, la înche
ierea reuniunii Comitetului 
miniștrilor din cadrul Consi
liului s-a dat publicității un 
comunicat care relevă câ au 
fost aprobate două rezoluții. 
Primul document se referă la 
rolul viitor al Consiliului Eu
ropei. subliniind câ activitn-

tea interguvernamentală a 
Consiliului se va concentra a- 
supra unor probleme de ordin 
social și economic. Cel de al 
doilea document conține o 
invitație privind creșterea o- 
ficacității măsurilor do luptă 
împotriva terorismului inter
național.

Schimburile de vederi în 
privința conferinței gencial- 
curopenc asupra securității și 
cooperării au relevat impor
tanța acestei reuniuni in 
viața Europei, evidențiindu-se 
dorința participanților de -i și 
conjuga eforturile in vederea 
găsirii unor soluții fructuoase 
și pozitive.

In privința relațiilor dintre 
țările respective și Statele U- 
nite. documentul menționează 
că miniștrii urmăresc îndea
proape discuțiile cari' se des
fășoară în prezent între cele 
două părți. In cadrul reuniu
nii au fost analizate, do ase
menea. relațiile statelor mem
bre ale Consiliului cu eelelal- 
te state de pe continent.

R. S. Ceho
slovace

as-

de

CAMBODGIA

Bombardament masiv
asupra pozițiilor lonnoliste 

din Pnom Penh

Declarația comună Și

peruanopanameza ----- 4------

Greva celor peste 1OOOOO 
de muncitori bolivieni 

continuă
LA PAZ 25 

Greva celor 
de muncitori 
clanșată 
tâmînii 
protest 
autorităților dc la La Paz de 
a majora prețurile la unele 
produse alimentare de bază și 
față de politica economică a 
guvernului, continuă. In prin
cipalele orașe ale tării, situa
ția se menține încordată, a- 
vind în vedere hotărîrea mun
citorilor de a continua greva 
pînă la satisfacerea revendi
cărilor formulate și refuzul 
autorităților de a le satisface.

Deși un purtător de cuvînt 
guvernamental a declarat că 
situația internă este calmă, a- 
genția Prensa Latina aprecia-

la 
în 

față

(Agerpres). — 
peste 100 000 
bolivieni, de- 

începutul săp- 
semn de

de hotărîrea

ză că starea de încordare se 
menține, noi sindicate alâtu- 
rindu-se greviștilor sau decla- 
rîndu-și sprijinul față de aceș
tia.

Șeful statului, generalul 
Hugo Banzer, a avut m ulti
mele zile intense consultări 
cu comandanții principalelor 
garnizoane din țară, exprimîn- 
du-și speranța că „la momen
tul oportun forțele armate și 
partidele membre ale coaliției 
dc dreapta Frontul Popular 
Naționalist vor susține guver
nul". Pentru a împiedica de
monstrațiile și pentru a men
ține ordinea, patrule militare 
străbat in permanență artere
le principale ale centrelor, in
dustriale.

PNOM PENH 25 (Agerpres). 
— Forțele patriotice cambod
giene au efectuat, în noaptea 
de joi spre vineri, cel mai ma
siv bombardament asupra po
zițiilor lonnoliste din Pnom 
Penh din întreaga perioadă 
de atacuri cu rachete și pro
iectile de artilerie care a de
butat în ultima decadă a lunii 
trecute.

In cursul acestui atac, mai 
multe zeci de obuze au atins 
în plin o serie de obiective 
lonnoliste. unul dintre pro
iectile căzînd chiar in zona 
palatului prezidențial al lui 
Lon Noi.

PNOM PENII 25 (Agerpres). 
— Vineri seara, patriotă cam- 
bodgieni au bombardat din 
nou obiective ale inamicului 
din orașul Pnom Penh, infor
mează agenția France Presse. 
Este pentru a doua oară con
secutiv cînd patrioții atacă, în 
timpul nopții, obiective lonno-

liste din capitala țării. Agen
ția menționează că artileria 
administrației lonnoliste a in
trat in acțiune, fiind sprijinită 
de elicoptere.

★

CAMBODGIA 25 (Ager
pres). — Un bilanț provizoriu 
al pierderilor trupelor lonno
liste în perioada 15 decembrie 
1973 — 15 ianuarie 1974, trans
mis de agenția khmeră dc in
formații, arată că au fost scoși 
din luptă peste 10 500 de mi
litari ai regimului de la Pnom 
Penh. In aceeași perioadă, for
țele patriotice de eliberare au 
distrus 73 de blindate, au 
doborît 18 aparate de zbor 
și au scufundat 50 de ambar
cațiuni și nave de diferite 
tipuri și tonaje, au capturat 
peste 3 400 de arme. între 
care și tunuri grele, precum 
și o foarte mare cantitate de 
muniții.

LIMA 25 (Agerpres;. — 
Peru și Panama exprimă o- 
poziția popoarelor și guverne
lor lor față de măsurile eco
nomice și politice cu caracter 
coercitiv, adoptate împotriva 
actelor suverane ale popoare
lor care luptă pentru autode
terminare. suveranitate și con
trolul asupra bogățiilor lor 
naturale — se subliniază în 
declarația comună peruano- 
panameză. semnată de către 
președintele Perului. Juan 
Velasco Alvarado și șeful gu
vernului panamez. Omar Tor- 
rijos Herrera, la încheierea vi
zitei pe care acesta a între
prins-o la Lima.

Declarația, difuzată la ra- 
dioteleviziunea peruană, afir
mă că cele două țări resping 
orice manifestare a politicii 
imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste pe continentul 
latino-american și menționea
ză incâ o dată dezacordul lor 
față de politica de 
Cubei.

Peru și Panama 
mă. de asemenea, 
de a lupta pentru
unui sistem de securitate co
lectiv. care să protejeze și 
să asigure autonomia procese-

izolare a

iși expri- 
hotărîrea 

„stabilirea

lor naționale latino-america- 
ne, orientate spre dezvoltarea 
integrală și prin eforturi pro
prii. Ele se pronunță pentru 
restructurarea sistemului dc 
relații interamerican. pentru 
apărarea tezei privând stabi
lirea apelor teritoriale la li
mita dc 200 mile marine".

Referindu-se la procesele 
revoluționare aflate în curs 
în cele două țări, declarația 
relevă hotărîrea guvernelor 
respective de a construi noi 
structuri interne, libere și 
democratice, care să asigure 
participarea popoarelor lor la 
viața politică, la administra
rea bogățiilor naturale.

Guvernul peruan și-a expri
mat ‘ sprijinul hotărit pentru 
respectarea drepturilor legi
time ale Republicii Panama 
asupra așa-numitei „zone a 
Canalului Panama" Totoda
tă. partea panameză sprijină 
în întregime inițiativa perua
nă privind înghețarea achizi
ționărilor de armament de 
către țările din regiune, pen
tru ca aceste state să poată 
să dispună de resurse sporite 
pentru accelerarea dezvoltării

MISIUNEA
„SKYLAB-3“

C AMER A DEPUTAȚILOR 
DIN CIPRU a adoptat o mo
țiune in care invită pe genera
lul Grivas să desființeze gru
purile sale ilegale și să denun
țe violența. Numeroși depu- 
tați au cerut totodată dizol
varea celorlalte grupuri tero
riste care acționează în insu
lă.

HOUSTON 25 (Agerpres). 
— Astronauții misiunii „Sky- 
lab-3-- au început vineri ulti
mele lor două săptămini de ac
tivitate spațială. Momentul a 
fost însoțit de depășirea sin
gurului record de durată ce 
mai rămăsese in vigoare, și a- 
nume cel deținut de astronau
tul Alan Bean, care in cursul 
misiunilor „Apollo-12" și „Sky- 
lab-2“ însumase 69 de zile, 15 
ore, 45 minute și 36 secunde 
de ședere în spațiu. In urmă 
cu zece zile. Carr, Gibson și 
Pogue, care se află la primul 
lor zbor spațial. întrecuseră 
recordul de 59 zile pe care îl 
stabilise echipajul precedent 
din cadrul programului. Pînă 
acum, cei trei astronauți au 
efectuat peste 1 000 dc rotații 
in jurul Pămîntului, parcur- 
gind aproximativ 45 milioane 
kilometri.

Programul zilei a inclus o 
nouă operațiune de detectare 
a resurselor terestre, precum 
și înregistrarea pe peliculă a 
unor ultime imagini ale come
tei Kohoutek.

IN CADRUL UNUI MITING 
desfășurat vineri la Tokio, re
prezentanții a peste 60 de 
partide politice, grupări și or
ganizații sindicale și de masă 
au hotărit înființarea Consili
ului de legătură împotriva in
flației.

miniștri in guvernul de Unita
te Populară și Alberto Jerez 
fost senator democrat-creștin-

CEL MAI MARE PRODU
CĂTOR DE AUTOMOBILE 
DIN LUME, firma americană 
„General Motors", a anunțat 
că pină la 1 aprilie, va proce
da la concedierea, pe diferite 
termene, a unui număr de 
circa 75 000 dintre salariații

18 ore pe o banchiză 
de gheață

serviciul comercial normal 
înainte de vara anului 1976.

AUTORITĂȚILE MEXICA
NE au împărțit peste 80 000 
ha țăranilor din Sierra Guer- 
rense, localitate aflată la 400 
km sud dc capitală, anunță 
agenția Prensa Latina.

JOI, a fost lansat in Uniu
nea Sovietică un nou satelit 
al Pămîntului din seria Cos
mos, purtind numărul 629, in 
vederea continuării cercetării 
spațiului cosmic. Agenția 
TASS menționează că apara
tura instalată la bord 
onează normal.

INTR-UN RAPORT PUBLI
CAT LA ROMA de Organiza
ția Națiunilor Unite pentru A- 
limentație și Agricultură 
(F.A.O.), se arată câ. în ulti
mul an. in cele șase state a- 
fricane din zona sudică a Sa- 
harei (Sahel Jlovitâ de secetă 
au murit 3,5 milioane vite, in 
valoare de 400 milioane do
lari.

STUDIOURILE „EL- 
STREE1-, de lingă Londra, ur
mează să înceapă. în luna mar
tie. filmările pentru realiza
rea transpunerii cinematogra
fice a cunoscutului roman 
..Crima din Orient-Expres". al 
celebrei autoare britanice de 
romane polițiste Agatha Chris
tie.

funcți-

FRAN- 
avlonul

OFICIALITĂȚILE
CEZE au anunțat că 
dc construcție franco-britani- 
că „Concorde" nu va intra în

Și

Și

Wâdlo LOTO

SIMBATA 26 IANUARIE

ANICETO RODRIGUEZ, 
fost secretar general al Parti
dului Socialist din Chile, de
ținut de autoritățile militare 
pe insula Dawson, a fost eli
berat — s-a anunțat oficial, 
la Santiago de Chile, infor
mează agențiile France Presse 
și Associated Press. Anterior, 
au mai fost eliberați Carlos 
Briones, Pascual Barraza, foști

IN CURSUL ULTIMELOR
DOUA ZILE, elicoptere ale ar
matei libaneze, în colaborare 
cu Crucea Roșie, au întreprins 
numeroase acțiuni de aprovi
zionare cu medicamente, ali
mente și păcură a populației 
din localitățile montane blo
cate de avalanșe de zăpadă.

STOCK HOLM — O suede
ză. in vîrstă de 73 de ani, 
a fost salvată, miercuri. în 
apropierea localității Urnea, 
după ce se aflase timp de 
18 ore pe o banchiză de 
gheață în nordul litoralului 
suedez. Ea a fost găsiră la 
aproximativ 10 kilometri de 
punctul în care părăsise, in
voluntar. uscatul. în mo
mentul cînd stratul de ghea
ță pe care se afla s-a rupt, 
fiind îndepărtat de țărm de 
valurile înalte și de vîntul 
care sufla cu o deosebită pu
tere.

Epuizată fizic, mai mult 
de emoțiile acestei neprevă
zute călătorii, septuagenara 
a fost internată de urgență 
în spital.

Urme ale omului 
zăpezilor

. 23. 28, 80. 68.58.8.67.87. 
Fond de premii: 549 709

UN PURTĂTOR DE CU
VINT al Ministerului Aface
rilor Externe de la Islamabad, 
a anunțat că guvernul pakis
tanez a adresat o notă de răs
puns guvernului indian la me
sajul acestuia în legătură cu 
normalizarea relațiilor dintre 
cele două țări.

HIROSHIMA — O echipă a 
universității din Hiroshima, 
care s-a întors 
tr-o expediție în 
malaia, a adus 
prezentînd urme 
considerate a fi 
zăpezilor — Yeti. Unul din

recent din- 
Munții Hi- 

fotografii 
pe zăpadă, 
ale omului

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Ultimele 6 minut--: Re
publica: Cînd legendei- mor; 
PETRILA: Tecumseh: LO- 
N’l \ — Minerul: 
lo: ANTNOASA: Conspirația: 
VULCAN: Infailibilul Raf
fles: LUPENI — Cultural:
Cu cărțile pe față: Muncito
resc: Tu, eu și micu] Paris; 
URICANI: Ordonanța Sle-
menko.

5,00 Buletin de știri; 5,20 
Dragi mi-s cîntecul și jocul; 
6.00 Radioprogramul dimi
neții; 8,08 Matineu muzical;

8.30 La microfon, melodia 
preferată: 9.00 Buletin de 
știri; 9,30 Miorița: 10,00 Bu
letin de știri: 10,05 Cîntece 
si jocuri din Dobrogea; 10.30 
Din țările socialiste; 11.00 
Buletin de știri; 11,15 Aten
țiune șoferi, atențiune pie
toni: 11,35 Te cintâm. fru
moasă Românie: 12,00 Discul 
zilei: 12.30 Intilnire cu melo
dia populară și interpretul 
preferat: 13,00 Radiojurnal;
13.30 Radiodivertisment mu
zical: 15.00 Buletin de știri: 
16,00 Radiojurnal: 17,00 Ști
ință. tehnică, fantezie: 17,25 
Muzică populară: 18.00 Ore
le serii; 20.00 Zece melodii 
preferate; 20,50 La hanul 
melodiilor; 21,30 Revista șla
gărelor; 22,00 Radiojurnal;
22.30 Maratonul dansului; 
24,00 Buletin de știri; 0,03— 
6,00 Estrada nocturnă.

O viață pentru o 
dee. Gh. K. Constan- 
tinescu.
Film serial. Pistruiatul 
(episodul IV).
Teatru scurt. Omul de 
catifea, de Adrian 
Munțiu.
Muzică populară. 
Telecinemateca (relua
re).
Telex.
Caleidoscop cultural- 
artistic.
Imagini din Australia. 
Familia.
Cîntece și dansuri în 
interpretarea ansamblu
lui folcloric „Busuio-

cur al Căminului cul
tural din Murgeni — 
Vaslui.
Teleglob. Itinerar in
dian.
1001 dc seri. Băiatul 
de pe afiș.
Telejurnal La cotele 
anului XXX
Intruchipînd Partidul. 

Emisiune de versuri 
cîntece. 
Teleenciclopedia. 
Film serial. Brett 
Danny.
Dc dragoste și dor. 
Telejurnal. Sport.

Extragerea a II-a:
48. 11. 71. 31,63,13,39, 14.29.

Fond dc premi: 659 320 
lei.

Fond general de premii: 
1 209 029 lei.

Valorile temperaturii 
registrate în cursul zilei 
ieri:

Maximele: Petroșani 
grade; Paring —1 grad.

Minimele: Petroșani —2 
grade; Paring — 10 grade.

Stratul de zăpadă la Pa
ring: 60 cm.

în
de

+ 4

Redoctio și odminisirația ziarului • Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon ; 11662,

La tragerea Loto din 25 ia
nuarie 1974 au ieșit cîștigă- 
toare următoarele numere:

Extragerea I:

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE: Vremea în 
general călduroasă cu cer va
riabil. Se vor semnala ninsori 
izolate. Vintul va sufla po
trivit cu intensificări tempo
rare.

PRAGA 25 — Corespondentul 
Agerpres, C. Prisăcaru, trans
mite : „In 1973 a continuat 
dezvoltarea pozitivă a econo
miei naționale" — se relevă 
in Comunicatul Direcției fe
derale de statistică a R. S. 
Cehoslovace, dat publicității 
la 25 ianuarie. In document se 
arată că anul trecut venitul 
național a crescut. în compa
rație cu 1972. cu 5,2 la sută, 
volumul producției industria
le cu 6,3 la sută.

1973 a fost un an record 
pentru agricultura cehoslova
că. Ca urmare a extinderii 
mecanizării, chimizării și e- 
lectrificării. a introducerii în 
cultură a unor soiuri de ma
re productivitate, a unor rase 
dc animale selecționate, vo
lumul global al producției a- 
gricole a sporit, în comparație 
cu 1972, cu 4,2 la sută.

Volumul comerțului exte
rior a fost anul trecut cu 12,6 
la sută mai mare decît reali
zările anului precedent.

Convorbiri
Indira Gandhi

Sirimavo
Bandaranaike
DELHI 25 — Coresponden

tul Agerpres, Ion Puținelu, 
transmite : In cadrul convor
birilor oficiale care se des
fășoară la Delhi între primul 
ministru indian, Indira Gan
dhi, și primul ministru al gu
vernului din Sri Lanka, Siri
mavo Bandaranaike, a fost 
discutată problema convocării 
unei conferințe extraordinare 
a țârilor nealiniate, în vede
rea examinării situației crea
te prin sporirea prețurilor la 
petrol și limitarea posibilită
ților dc procurare a acestui 
produs dc pe piețele tradițio
nale — informează presa din 
capitala Indiei.

1

membrii expediției, Hiroshi 
Matsushima, a observat a- 
ceste urme, la 6 ianuarie, pe 
un pisc din lanțul Annapur
na din Nepal, la o înălțime 
de 2 500 de metri. Urmele e- 
rau dispuse pe o lungime de 
circa zece metri, după care 
dispăreau între ghețuri. Fie
care urmă avea dimenisunile 
de 19 pe 16 centimetri și e- 
rau identice cu urmele des
coperite mai înainte de ex
pedițiile altor țări.

Urme ale omului zăpezi
lor, fără ca el să fi fost vă
zut vreodată, au fost desco
perite pentru prima oară în 
anul 1921.

Ciclonul „Wanda"
CANBERRA. — Ciclonul 

..Wanda" a afectat puternic 
regiunile de coastă alo sta
tului australian Queensland, 
din nord-estul continentului, 
unde inundațiile au provocat 
daune evaluate la 27 milioa
ne de lire sterline. Vaste zo
ne din acest stat și din nor
dul statului New South Wa
les se află sub apă, revăr
sarea a patru rîuri avînd ca 
efect In Queensland nașterea 
unei veritabile mări inte
rioare.

SPORT ■ SPORT
NEW YORK 25 (Agerpres). 

— Tn sferturile de finală 
turneului internațional 
nin de tenis de la Mission 
Viejo (California), campioana 
americană Billie Jean King a 
eliminat-o în două seturi : 
6—4. 7—5 pe tînăra sa compa
trioată Kris Kremmer. Intr-o 
altă partidă. Chris 
(S.U.A.) a învins-o cu 
6—4 pe 
(S.U.A.).

In celelalte două „sferturi*, 
Rosemary Casals (S.U.A.) va 
juca cu Nancy Gunter (S.U.A.), 
iar Kerry Melville (Australia) 
o va întîlni pe Francoise Durr 
(Franța).

Evert
6—2. 

Barbara Downs

ZURICH 25 (Agerpres). — 
Astăzi și mline, pe pîrtia de 
la St. Moritz (Elveția), se vor 
desfășura campionatele mon-

diale de bob rezervate echi
pajelor de patru persoane. La 
actuala ediție a competiției 
și-au anunțat participarea 
sportivi din 12 țări, 
care și România.

Echipajul României 
condus de cunoscutul 
pion lori Panțuru.

printre

va fi
cam-

NEW YORK 25 (Agerpres). 
— In optimile de finală ale 
turneului internațional de 
tenis de la Philadelphia nu au 
mai fost înregistrate surprize, 
favoriții 
scontate. . . ___
Rod Laver l-a întrecut cu 
6—4. 6—2 pe compatriotul său 
Ross Case, americanul Arthur 
Ashe a dispus cu 6—2. 7—6 
de jucătorul sovietic Alek
sandr Metreveli, iar olande-

obținînd victorii 
Asul australian 

întrecut

zul Tom Okker l-a învins cu 
7—5, 6—1 pe americanul Ha
rold Solomon.

In turul trei al probei de 
dublu, perechea Ion Țiriao 
(România) — Adriano Panat- 
ta (Italia) a întrecut cu 6—4, 
4—6, 6—4 cuplul
Brian Gottfried — 
kton.

american 
Dick Stoc-

(Agerpres;.MOSCOVA 25 ...
— La Moscova, in cadrul sfer
turilor de finală ale turneu
lui candidaților la titlul mon
dial de șah. a fost reluată 
partida a patra a meciului 
dintre marii maeștri interna
ționali sovietici Anatoli Kar
pov și Lev Polugaevski. în
treruptă la mutarea a 41-a. 
Jucind foarte precis finalul, 
Anatoli Karpov a obținut vic
toria după 49 de mutări.
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