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Dîlja, brigadă ce lucrează 
depășiri ale planului cu

Brigada lui Vasile Blag, de Ia sectorul II al I.M. 
în abataj frontal cu tăiere mecanizată, realizează lunar 
cite 400 tone cărbune.

In imagine, schimbul condus de Dumitru Perju, la

Din nou despre evacuarea producției
minei Bărbăteni

Intre Bărbăteni și Lupeni 
telefoanele zbîrniie de zor 
dar transportul cărbunelui 

mai puțin
• „Cel puțin 2 500 de tone cărbune le-am 

pierdut din cauza transportului între Bărbăteni și 
Lupeni" — declara, cu 3 zile înainte de înche
ierea lunii, directorul minei Bărbăteni.

• Capacitățile^ de transport în funcțiune au 
fost solicitate la maximum pentru nevoile proprii 
— ripostează șeful sectorului transport de la 
mina Lupeni.

Dacă am încerca să so
cotim numărul S.Q.S.-uri- 
lor lansate minei Lupeni 
de către vecina ei, mina 
Bărbăteni, în prpblema 
mulț discutatelor „goale", 
pe care mina dinții este 
datoare să le asigure celei
lalte, am afla că ele sînt 
„transmise" aproape zilnic. 
Incepînd cu luna mai, prin 
cîteva articole, ziarul nos
tru s-a făcut „părtaș" la 
rezolvarea acestei atît de 
controversate probleme în
tre conducerile celor două 
întreprinderi miniere. Cert 
este că, în chestiunea în 
cauză au intervenit schim
bări în bine. Respectiv, pe 
traseul de trapsport de la 
orizontul 650, ce pleacă de 
la puțul nr. 13 al minei 
Bărbăteni și pînă

cinta minej Lupeni, traseu 
si. pe care-1 parcurge cărbu

nele abatajelor Bărbăte- 
niului spre preparația Lu
peni, s-au efectuat antena- . 
jări și lucrări menite să 
asigure transportul fără 
„strangularea" producției. 
Este adevărat, o serie de 
probleme au dispărut. Se

A. HOFFMAN

25 640 tone 
cărbune din 

sectoare
două

In perioada care 
trecut din anul curent 
harnicii mineri de la 
sectoarele II și III ale 
minei Uricani au extras 
peste prevederi 25 640 
tone de cărbune. Cro
nica întrecerii socialis- 

aici evidențiază 
de frunte rezul- 
obținute de bri- 
conduse de Lau- 
Kelemen, Cons- 
Sorescu. Carol

te. de 
la loc 
țațele 
găzile 
rențiu 
tantin
Nagy și Traian Pop.

<Vă informă m
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Cu planul 
pe 9 luni 
îndeplinit

I. M. PAROȘENI

pe
cu
In
29

Minerii Paroșensuiui, 
adevăyați minerî-tehnici- 
eni, pricepuți în folosi
rea tehnicii noi, au ieșit 
învingători în lupta cu 
timpul. Ei au îndeplinit 
planul de producție 
9 luni mai devreme 
7 zile lucrătoare, 
dimineața zilei de
septembrie, producția 
extrasă suplimentar era 
de peste 18 000 tone 
de cărbune. Colectivul 
sectorului II, cel mai 
bun în această între
cere, a încheiat, planul 
pe primele 9 luni ale 
anului cu 
toare mai i 
sectorul I 
plimentar, 
septembrie, 
7 000 tone de cărbune.

9 zile lucră- 
devreme. Și a extras su* 

pînă în 29 
aproape

tități. tot mai mari de 
populația Văii Jiului. In 
urma creșterii cererii, a- 
tenției acordate calității 
și diversificării produse
lor solicitate de cetățeni, 
Fabrica de produse lac
tate din Livezeni și-a de
pășit sarcinile de plan cu 
923 mii lei în primele 8 
Iun; din acest an. (V.S.)-

CLASA DE SCHI. Ince- 
pînd cu acest an școlar, 
în cadrul C. S. Ș. Petro
șani îșî desfășoară acti
vitatea o clasă specială 
cu profil de schi. In pe
rioada de iarnă, copiii

Vernisajul Salonului 
de toamnă al umorului

Mîine, la ora 11, la Ca
sa de cultură din Petro
șani va avea loc vernisa
jul Salonului de toamnă 
al umorului care, la edi
ția a TII-a, are tema „Ca
ricatura anului 2001", 
manifestare artistică și 
educativă organizată de 
Comitetul județean de 
cultură și educație socia
listă, Consiliul de educa
ție politică și cultura so
cialistă al municipiului 
Petroșani și Uniunea Ar
tiștilor Plastici. Juriul ex-

Bogăția .nedezmințită a toamnei am căutat-o în 
aceste zile prin unitățile de alimentație publică. Spe
ram, și în bună parte speranța ne-a fost confirmată, 
că acest belșug îl vom regăsi într-o gamă sortimentală 

variată de preparate culinare. Totodată, am dorit să 
aflăm și să vă informăm și pe dumneavoastră, sti
mați cititori, despre ofertele unităților de alimentație 
publică, pînă la ora 10, tot în materie de preparate 
culinare, lată constatările noastre ;

Pînă ia ora 10, un raid prin unitățile de alimentație publică

Am găsit de toate, în afară de

DIMINEAȚA

,mi-
Omletă și 

cașcaval și 
s-au vorbit 
și șefii de 

ofere în a-

Un ceai? 
Găsiți la Lonea

...Dis-de-dimineață prin 
unitățile de alimentație 
publică din Petroșani și 
Petrila. Consultăm listele 
de bucate în căutarea 
cu lui dejun", 
cașcaval și... 
omletă. Parcă 
toți bucătarii 
unitate să ne 
ceeași zi numai omletă și 
cașcaval pane sau altfel 
preparat, dar... tot cașca
val. Să nu exagerăm. La 
„Dacia", unitate cu linie de 
autoservire, am găsit și 
iaurt, mămăliguță cu brîn- 
ză și smîntînă, piftii, pe 
lingă sărmăluțe, chiftele

I.F.A. Vîscoza. Deși 
este nouă în această 
întreprindere, răsuci • 
toarea Gica Apostol do
vedește dragoste Șl 
pasiune pentru meserie, 
fapt pentru care ea es
te apreciată de condu
cerea fabricii. 

vor învăță la cabana di
dactică a I.E.F.S., unde 
vor primj masă gratuit.

întreaga 
ai căror

nă informăm

poziției — Radu loriescu, 
critic de artă. Matty As
lan, șeful subsecției de 
caricatură din biroul de 
grafică al U.A.P,, Pompi- 
liu Dumitrescu, membru 
al U.A.P., Ion Cîrjoi, 
membru al U.A.P., Vasi
le Chirculescu, președin
tele Comitetului munici
pal de cultură și 
ție socialistă — 
lecționat 41 de 
panți (din 68) și 
lucrări (din

în pagina a 3-a, 
despre Salonul de toamnă al umorului

educa-
a se

pari ici- 
77 de

173),

J

//.

marinate, fasole cu carne, 
ficat cu...

„Parîngul", unitate de a- 
limențăție publică de cate
goria I. Ceasul nu arăta 
încă ora 10 și... așteptăm, 
așteptăm ospătarii. De fapt, 
ospătarul, pentru Câ, fi
ind singurii clienți, nici nu 
era nevoie de mai multi. 
In sfîrșit apare și încep 
ofertele: grătare, mici... și 
nelipsita omletă. Ba chiar 
ni s-a spus că ar fi și „mi
cul dejun". Am fi dorit să 
ni-1 alegem singuri, după

!
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Trei femei dau 
la lopata, tar • 11 * * * 2 ai 
29 de bărbați absentează

IDEE APETISANTA.
De la 1 septembrie, după 

Icum se Știe, funcționează 
în localul de alimentație I publică Jiul din Lupeni
o linie de autoservire I pentru produse culinare.
Inîirmînd scepticismulI unora, bucătarul șef loa
ch im Albescu, împreună 
cu ajutoarele sale Euge
nia Toba, Ibolya Pop și
Carmen Narița mizează, 
după încasările zilniee de 
pînă acum, pe realizări 
de peste 200 000 lei lu-

nar. Și cînd te gîndești 
că înainte vreme la res
taurantul Jiul vînzările 
record al preparatelor 
proprii abia atingeau lu
nar 80 000 lei. (I.V.).

ÎNNOIRI. MODERNI
ZĂRI. La Spitalul din 
Petrila au fost efectuate 
o seamă de lucrări de 
reparații și modernizări. 
A fost amenajată pentru 
bolnavi o sală de mese
modernă și spațioasă, 
s-au executat zugrăveli, 
vopsiri și faianțări. (D.C.).

PRODUSELE LACTA
TE sînt solicitate în can-

Părinții din 
Vale a Jiului, 
copii doresc să practice 
acest sport al curajului, 
sînt invitați, în zilele de
2 și 3 octombrie a.c. să 
se prezinte cu copiii la 
Școala sportivă din Pe
troșani pentru selecție* 1 
(C.D.).

Zi de lucru ca oricare alta. Prin birourile Intre- 
• prinderii miniere Bărbăteni a început să circule un 
: tabel, un fel de convocator pe care se culegeau sem- 
ș naturi, semnături de iuare la cunoștință și eonfor- 
! mare. Scurt și cuprinzător — cei apți pentru subteran 
: în subteran, ceilalți la suprafață. Toate bune și 
; frumoase. In fond oricine, oricine este apt, poate 
: pune mina Pe-- lopată, pikamer sau tîrnăcop. Inginer 
i sau tehnician fiind, nu-i strică din cînd în cînd să-și 
■i mai amintească și de unealta pe care foarte multi 
iau folosit-o și înainte de a obține diploma din bu- 
jzunar sau din rama de pe perete. E bine să-și mai 
j aducă aminte omul de „greblă". Dacă și producția o 
cere, ciștigul este dubiu, iar dacă șt oamenii sînt 
„de nădejde" atunci treaba merge strună.'

Printre alții, o ingineră, o tehniciană șl o subin- 
gineiă, TREI FEMEI deci, au mers să dea la lopată; 
erau convinse că munca lor este folositoare. Un 
gest care, chiar dacă a fost urmarea unui ordin, 
merită aplaudat, deși, la drept vorbind, nu știm dacă 
nădejdea minei pentru nivelarea planului sta In cele 
trei femei sau dacă nu li s-ar fi putut găsi o altă 
muncă mai folositoare, mai pe măsura „aptitudini
lor" lor fizice. Dar asta-i cu totul altceva. Ceea ee. 
vrem să spunem este că dacă trei femei au putut 
să pună mina pe lopată, de ce 29 de bărbați în
putere, în ziua respectivă — 27 septembrie —, au
lipsit nemotivat ? Iar dintre ei 20 erau tocmai de la
sectoarele productive pentru care cele trei femei
planau planul. Șl uite așa, pentru că pe 20 de 
bărbați apți de subteran mina nu putea conta, și-a 
pus nădejdea, pentru executarea lucrării respective, 
in trei femei.

Dorin GHEȚA
...... ............    J
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Președintele
R. P. Bangladesh 

va vizita 
țara noastră

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii So-< 
cialiste România, și a to
varășei Elena Ceaușescu, 
președintele Republicii 
Populare Bangladesh, Zi- 
aur Rahman, împreună 
cu doamna Ziaur . Rah
man, va efectua o' vizită 
oficială de prietenie in 
România, în prima parte 
a lunii octombrie 1978.

lista de bucate (eventual 
scrisă în mai multe, limbi 

>' de largă circulație !),. dar 
nu erau trecute decît... 
omletă și cașcaval. Insis
tăm: „ceai, cafea’eu lapte, 
unt, dulceață, geirf'. nu a- 
vcți Răspunsul vine 

. prompt : „Avem, dar tiu 
sînt trecute pe listă". Să fi 
fost o problemă atît de 
grozavă să completeze lista 
cu produsele pe care le a- 
veau si le puteau oferi 
clienților ?

La ..Mignon", bănuiți și 
dumneavoastră 
oferit... omletă 
Ca de altfel și 
și... ca să nu 
vorba doar la

ce ni s-a 
și cașcaval, 
la „Carpați" 
mai lungim

Lonea, Ia

Raid realizat de
Dorin GHEȚA,

Constantin IOVANESCU

(Continuare în pag. a 2-a)
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Policalificarea muncitorilor 
preocupare constantă 

a comitetului sindicatului
Ș'

Cir

A

-ix

<•»

Sub conducerea comite
tului/ de partid, comitetul 
sindicatului de la T,.M. Lo
nea, în colaborare eu Con
siliul oamenilor muncii 
manifestă o preocupare 
constantă_ .pentru califida- 
erea și policalificarea per
sonalului muncitor din 
subteran. in grupele sindi
cale, în rîndul șefilor de 
brigadă, al minerilor și e_ 
lectrolăcătușilpr s-a des
fășurat în acest an o am
plă activitate de mobiliza
re, de lămurire a celor ca
re mai manifestau rezer
ve față de policalificare, 
despre importanța acestei 
acțiuni în perspectiva dez
voltării gradului de meca
nizare a lucrărilor miniere, 
dotării minei cu noi și mo
derne utilaje, de ' mare 
productivitate, Rezultatul 
■acestei acțiuni nu a 'îhtîf- 
ziat. Pînă la sfîrșițul • trk 
mestrului III, a c'resbut 
ponderea lucrătorilor cali
ficați, pe toate schimburi
le, comparativ cu aceeași 
perioadă din anul trecut, 
63 de muncitori dobindind 
meseria de mineri I și II. 
Printre absolvenți se nu
mără Teodor Dascălu, 
Gheorghe Timofte, Grigo- 
re Mîndruț, Ionel Ol iniei, 
care în prezent dovedesc 
la locul de muncă mai mul
tă pricepere, intervenind 
cu competență în rezolva
rea problemelor de abataj

In a dbua jumătate a 
anului, a crescut 'conside
rabil numărul eursanților 
la școala de calificare. S-au 
organizat trei clase pentru 
mineri, îți care sini înscriși 
95 de cufsanți, o clasă 
cu 30 electricieni de mină 
și o clasă cu 25 de lăcă
tușii "Un număr de 22 de 
electrolăcătuși au absolvit 

’ și cursurile de mineri. La 
rîndul lor 35 de mineri,. în
deosebi șefi de schimb și 
de brigadă, au învățat la 
cursurile de policalificare 

. meseria de electrolăcătuși.
-Nu înthnplător, conside

răm noi, rezultatele cele 
mal bune. în realizarea sar
cinilor de plan și a anga
jamentelor asumate în în
trecerea socialistă, le obțin 
tocmai formațiile conduse 
de șefi de brigadă și de 
schimb care au absolvit 
cursurile de policalificare. 
Printre aceștia se numără 
loan Cojocarii, Ioan Cioară, 
Grigore Biro, Petru Ne
grea, Ioan Petroș, Gheor
ghe Vilan, Roman Pui, Du
mitru Luca, Constantin I- 
vănuș, Gherasim Pui și al
ții. Sînt argumente care 
ne îndeamnă să sprijinim 
cu tot ce se cere acțiunea 
de, policalificare.

Aurel NEGRU, 
președintele comitetului 

sindicatului <le la 
I.M. Lonea
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între Bărbăteni și
(Urmare din pag. I)

mențin însă aspecte cri
tice, neajunsuri de natură 
organizatorică grevează a- 
supra activității fiecărei 
zile, a fiecărui schimb la 
I. M. Bărbăteni.

—■ Cel puțin 2 500 tone
Bărbă- 

septembrie, 
stagnărilor

Lupeni

Instantaneu din. ma
gazinul cu autoservire 
nr. 15 din cartierul Car- 
pați — Petroșani, o uni
tate bine aprovizionată 
cu produse alimentare.

Foto : I. LEONARD

La 1 octombrie

Ziua
internațională

a muncii

fi

s

Șeful de echipă Victor Rapolțan împreună cu lă
cătușii Nicolae Duna și W ilhelm Arody de la mina 
Vulcan execută o anexă pentru îmbinare la stîlpii 
dc înaltă tensiune. Foto : Gh. OLTEANU

din minusul minei 
teni 
sînt datorate 
pe traseul de transport (cel 
amintit — n.n.) — ne-a 
declarat cu trei zile înainte 
de încheierea lupii, directo
rul I. M. Bărbăteni, ing. 
Dimițrie Simola.

Fără îndoială că nerea- 
lizările din această lună la 
I. M. Bărbăteni nu au 
cauză unică, deși reală, 
transportul deficitar Pe ga
leria spre Lupeni. Totuși, 
această cauză este.

...„Locul de muncă e 
foarte bun. ; Am putea 
produce miilt mai mult 
dacă Lupeniul ne-ar asigu
ra ritmic goale — susținea 
șeful de schimb Vasile 
Nicola, din brigada con
dusă de. Nicolae Oprea, sec
torul I al I. M. Bărbăteni, 
sector servit cu vagbnete 
pe traseul dinspre Lupeni. 
La rîndul său, maistrul mi
nier Ștefan Popa, din ace
lași sector, ne-a convins 
prin notațiile din carnetul 
personal, că în numeroase 
zile șj din această lună, 
buncărul dintre orizontul 
700 și 650, cu o capacitate 
de circa 250 vagbnete 
(producția pe două schim
buri a sectorului!), a stat 
plin, oprind activitatea în 
abataje . din pricină că 
mina Lupeni nu a trimis 
la timp vagonetele goale.

Am străbătut traseul res
pectiv împreună eu mai
strul de transport Carol

în luna

■I

Kacso și ne-am convins la 
fața locului, inclusiv la 
„cabina" minei Lupeni de 
unde sînt dirijate trenurile 
spre Bărbăteni, că preve
derile stipulate în minuta 
încheiată între cele două 
întreprinderi miniere nu 
sînt respectate. Dovadă : în 
schimbul I al zilei, spre 
puțul 13 fuseseră trimise 
doar două trenuri de va- 
gonete (circa 100), față de 
cel puțin trei trenuri pe 
schimb cîte sînt necesare 
pentru ca în 24 de ore 
mina Bărbăteni să pri
mească cele 650 vagonete 
stabilite. Iată de ce, la 
începutul schimbului II, se 
aștepta cu buncărul plin 
în timp ce mina înregistra 
un nou minus...

In discuția cu factorii 
din conducerea I. M. Lu
peni, aceștia apreciau că 
Bărbăteniul nu este „ținut 
în loc" datorită deficien
țelor pe orizontul 650. Fap
tele însă contrazic, această 
afirmație. Adevăr pe care, 
dovedind ceva mai mult 
discernămîht, a trebuit să-I 

, recunoască și tovarășul 
Mircea Suba, șeful .secto
rului transport de la I. M. 
Lupeni.

— Mina Lupeni a produs 
în luna septembrie, zil
nic, cu circa 500 tone mai 
mult decît în cele .prece
dente. Capacitățile de 
transport în funcțiune au 
fost, așadar, solicitate la 
maximum pentru nevoile 
proprii. Am făcut < u greu 
față sarcinilor și din cau
za concediilor, fiind ple
cați deodată 
mecanici de 
Un alt grup 
torită cărora 
servit greoi
punctului nevralgic de pe

traseul „Ileana" unde, din 
cauza neglijenței, „plinele" 
din sectorul l al I. M. Lu
peni ajung pe linia ma
gistrală și închid călea 
spre Bărbăteni. Peste 50 la 
sută din trenurile care- nu 
ajung la timp la Băfbă- 
teni stau aici. - Pe de . 
altă parte, la preparație, 
garniturile „de Bărbăteni", 
pentru că nu intră la cîn- 
tărire automată, așa cum 
se petrec lucrurile pentru 
cărbunele ,,d0 Lupeni", 
stau prea mult timp nego- 
lite, constituind o piedică 
pentru întreg procesul din 
„gara" minei Lupeni.

Iată deci, care este, la 
ora actuală, adevărata față 
a lucrurilor. Se impune, 
prin, urmare, ca transpor
tul dinspre I. M. Lupeni să 

organizai, 
le are deo- 
Lupeni față 

minele care 
din propriul 

cea de la

prea multi 
locomotivă, 

de eauze da- 
puțul 13 este 

se datoresc

fie mai bine 
Obligațiile < e 
cariidătă mina 
de una din 
s-au dezvoltat 
ei perimetru, 
Bărbăteni, trebuie „respec
tate ' Firește că — sperăm 
cît mai curînd — I. M. Băr
băteni ya încheia lucrările 
proprii de deschideri pe 
care le execută direct spre 
preparație, pe o nouă ga
lerie de coastă. Pînă atunci, 
însă, sprijinul Lupeniului 
le este indispensabil, și po
sibil totodată de realizat. 
Cu o condiție însă : ca 
transportul minei Lupeni 
să fie ireproșabil organizat, 
incit să poată 
fără greutate și sarcinilor 
ce-i revin față de I. M. 
Bărbăteni. C. M . V . J. 
să intervină cu fermitate 
pentru a rezolvă, o dată 
pentru totdeauna, proble
ma transportului cărbune
lui de la I. M. Bărbăteni.

La 1 octombrie, 
propunerea 
Internațional 
cii (C.I.M.), organism a- 
filiat la UNESCO, . se 
sărbătorește Ziua inter
națională a muzicii. In 
țara noastră, instituțiile 
de concert au. inclus, în 
cadrul activității lor, o 
serie de manifestări de
dicate acestei zile. Filar
monica „Gecrge Enes-i 
cu" a programat, astfel, 
joi și vineri, două con
certe ale Orchestrei sim
fonice dirijate de Mircea 
C'ristescu, avînd ca so
listă pe violonista Mi- 
haela Martin, laureată a 
concursurilor internațio
nale de la Glasgow, Lon
dra, Moscova Și Sion. 
Programul a fost alcă
tuit din Preludiu și fu
gă (Toccata) de Constan- 

Concertul 
vioară , și 
Mozart și 
de Dmitri

Ia
Consiliului 

al muzi-

răspunde

blică — linie de autoservi
re, ' restaurante de catego
ria a H-a, restaurante de 
categoria I — din Petro
șani și Petrila. Ce ne pot 
oferi ele la vremea prîn- 

■ zului _?
Nu putem să nu In general, privind lu- 

crurile, cam același fel de 
mîneare. Două, trei ciorbe 
și ici, colo cîte o supă sau

unitatea nr. 331 „Cotnari" 
am întîlnit pe lista de bu
cate ceai cu lămîie.

Nu dăm sfaturi comerei- 
enților, că doar își cunosc 
meseria. I’ . ' 
■ne întrebăm însă și r" ! 
întrebăm, în același timp : 
e normai Ca - pînă la oră 
10 să nu existe un ceai, 6 ’ 

, cafea cu lapte, unt, dul
ceața. gem, cornuri sau 
alte produse de patiserie, 

. prod11:;<•' labtate, ' ahcl,? de- 
eîț •iaurtul,'și adelă doar la 
o singură unitate ? Nu pot 
fi 'găsite scuze pentru a- 
cesțe lacune : Că „știți ! nu 
trec. La noi au căutare măi 

, mult grătare, miriuturi..." 
nu au’ojustificare. Ar avea 
etunci cînd s-ar încerca 
sau aceste’ produse ar lexis-' 
ta într-o cantitate Pricit de 
mică. Dar chiar dacă e- 
xistă așa cum ni s-a spus 
pe iei, pe colo, de ce nu 
sînt trecute' pe lista de bu- 

' cate Pe care, o oferim cli
entului ?

în 23 septembrie — n.n), 
și cu această ocazie am 
constatat și o altă ciudă
țenie : în 30 august s-au 
pregătit trei porții de supă 
de varză. Seara nu a ră
mas în stoc nici una ! Pro
babil „au trecut", ne-am 
zis în gînd -—dar... a doua 
zi în stocul inițial erau 4 
(patru) porții. Minune eu-

pe gra- 
cîrnăciori olte- 
eare se găseau 

suficiente și

LA PRINZ :

Ce ne oferiți ?
Poftim lista...

i Ora prînzului. Aceleași 
"unități de alimentație pu

rată, nu altceva 1 Sau pro
babil, că Ie rnai adusese 
un client o porție !

In rest, la alte unități 
deși de diversificare nu 
prea putem vorbi, Jucfu- 

. rile stau ceva mai bine. 
La linia de autoservire 
„Dacia" se găseau mîncă- 
ruri calde, proaspete și de 
bună calitate. Același lu
cru la „Carpați" — bu
cătărie recunoscută pentru 
calitatea produselor —, la 
„Minerul" (unde am întîl- 

,supă de nit și meniul de cruțare, 
varză" în data de 1 sep- • pe lîngă meniul pensiune),' 
tembrie (raidul l-am făcut la „Parîngul", la „Caprioa-

o cremă. Dc ce oare doar 
atît ? Explicația seamănă 
cu cea prezentată anterior 
ca două picături de apă : 
„Știți, supele la noi : riu 
prea trec, mai mult cior- 

. bele și în special cea de 
burtă". .

— Ați încercat și. alt
ceva ? — întrebăm res
ponsabila Gafi a BIrzu de 
la „Mignon".

— Da. Cum să nu, să vă 
arăt.

Răsfoim împreună planul 
meniu și găsim

ra“ (specializată 
tare, mici, 
neșți etc., 
in cantități 
proaspete). Cam la fel, la 
„Cotnari" și „Transilvania", 
ultimele trei din Petrila — 
Lonea. Doar în ceea ce 
privește diversificarea, re
petăm, cam același lucru 
— pui cu mujdei, cu ciu
perci, ostropel, fasole cu 
carne, cotlet sau friptură 
de porc la tavă, și bineîn
țeles — grătare, mici, 
năeiori oltenești, ficat, 
nichi ș.a.m.d. Carne, 
ne și iar carne.

Așa că, produse există, 
bucătari pricepuți se gă
sesc. Doar la „fantezia cu
linară" mai trebuie „um
blat" și poate chiar la o 
eventuală specializare, cît . 
de cît, a unităților, dar nu 
numai în ceea ce privește •, 
specialitatea . casei sau a 
bucătarului, ci într-o gamă 
mai largă de produse culi
nare. Pentru că nu an 
rost să inergem, de exem 
piu, la „Transilvania" 
dacă găsim același ostropel, 
să zicem, ca la 
„M i g n o n", dar dacă 
ar fi și „altceva" și „mai 
altcumva pregătit" poate 
drumul. nu ar Ii Jipsit .de 
interes.

I
■ Ti întilnești adesea în 
autobuze. Mulți fac na
veta spre școală. Une
ori gălăgioși, sau „con
centrați" asupra unui 
caiet nici nu „observă" 
că lîngă ei mai sînt per
soane în vîrstă sau 
copii în brațe.

tin Silvestri, 
nr. 3 pentru 
orchestră de 
Simfonia l 
Șoștakovici.

In îhtîm.pinareâ Zilei 
internaționale a muzicii 
și alte formații muzica
le, care .activează în di- 
feriteCorașe ale țării 
noa ;tre, au consacrat 
concerte simfonice și 
camerale, sub bagheta 
dirijorilor lor perma
nent: sau a unor oas
peți, cu participarea u- 
nor. valoroși soliști. Re
pertoriul concertelor re
unește lucrări din crea
ția românească, 
în primă audiție, 
cum .și 
bi’e din 
sală.

unele 
pre- 

păgini remarca- 
nîuzica univer-

(Agerpres)

„ Cum se simt (sau cum | 
nu se simt !) cei, doi ti
neri din fotografie, care 
zîmbesc cu dezinvoltu
ră, atunci cînd lîngă ei 
stătea în picioare, lup- 
tîndu-sc să-și țină echi
librul, o femeie ce le 
putea fi mamă sau bu

nică ? Un lucru este 
cert: nici unul nu-și |
prea face griji că cine- . 
va i-ar putea întreba de | 
cei „șapte anj de acasă", j
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Dumitru Negrea — București

ȘALONULDE TOAMNA

AL UMORULUI

„CARICATURA
ANULUI 2001“
„Caricatura anului 2001" este, 

după părerea mea, una din cele 
mai inteligente și profund-pate- 
tice idei cu care un om își poate 
bâte capul în anul 1978, pe 
Terra, adică pe pămînt. Mă 
bucur la fel de profund că a- 
ceastă idee — cum se va ride, 
din ce și, mai ales, dacă se va 
mai surîde în 2001 — aparține
unor futurologi români, și anume 
unor caricaturiști.

Despre caricatură și caricatu
riști se spun multe vorbi super
ficiale, ba chiar neroade. „O vi
ziune caricaturală" este, înde
obște, ceva urît, sumar și deloc 
glorios. Nu e prea frumos — în 
lumea ce-și zice cultă și citită — 
să ai o viziune caricaturală,, după 
cum, în literatură, nu e recoman
dabil să posezi „o viziune repor
tericească". Reporterii și carica- 
turiștii :— alături de textierii de 
muzică ușoară și fotbaliști — fac 
parte din categoriile cele mai ur
gisite de prejudecățile lumii. E 
mult mai bine să fii inginer, 
tractorist, soacră. Idealul este
tic e, bineînțeles, să fii poet, 
dramaturg — poet în pictură, 
dramaturg al ideii plastice etc., 
niciodată caricaturist, niciodată 
poet în caricatură, dramaturg al 
unei viziuni caricaturale. Ce 
tristețe au prejudecățile, băieți! 
Cită prostie în tristețea p're jude
căților, stimați cetățeni !

In calitate de reporter, de om 
care iau apărarea fotbaliștilor ’să ne facem 
români, fir, și în pofida eviden-
țelor, ba chiar ca tînăr care știu 
pe dinafară admirabile texte de 
muzică ușoară ca ■ „Mame, nu 
vă dați copiii să se fâcă clovn i- 
artiști...", mă simt precum Don 
Quijotte față de toți comedian- 
ții lumii — frate cu caricaturiș- 
tii extrem dg talentați și dăru- 
iți ai salonului de toamnă umo
ristică de la Petroșani și-mi în
gădui să rog populația vizita
toare să se uite bine, bine, bine 
la ceea ce vede în această ex
poziție. E o explozie de poezie, 
cu idei dramatice . de poveste 
bună și iar de poezie, cum nu 
găsești la fiece pas și nicicum 
în grămezile de studii, eseuri și

articole savante pînă peste poate, 
despre ce va fi cînd va fi șocul 
viitorului și alte șocuri după care 
nu-ți mai vine să trăiești nici 
pînă în 1980.

Fiindu-mi teamă că ai noștri 
caricaturiști, oricît îi stimez, nu-s 
chiar imuni la ceea ce mari pro
zatori și mari poeți nu suportă
— făcînd crize caricaturale de 
nervi atunci cînd nu sînt citați 
în lungile pomelnice de merite și 
premii — nu vă voi spune înco
tro anume să vă îndreptați pri
virile, care tablouri să prefe
rați, cine-i mai cu har și haz. 
Dacă n-aș fi suspectat de ama
bilitate — sentiment cu totul 
neplăcut între oamenii cu umor !
— Y-aș spune să nu șcăpați din 
vedere niciun tablou, toate fiind 
importante dintr-un singur și 
suprem punct de vedere, mai 
presus de orice estetică : toți 
caricaturiștii noștri afirmă și im
pun, credința că în anul 2001 se 
va mai ride pe lumea asta, oricît 
ne-arn computeriza și ordona în 
ordinatoare. Cîrtițele von merge 
eu lampă în frunte prin cori
doarele lor, arborii vor purta 
Pe trunchiurile lor retezate re- 
trovizoarele mașinilor sfărîmate, 
va fi cum va fi, „vom muri și 
vom. vedea" — vorba suprarea
listului dus — dar vom mai rîde 
în 2001, vom mai surîde. Lumea, 
deci, încă va fi bună de trăit. 
Iar cit timp se va rîde, putem

ideile și proiectele
cele mai profunde. Nimic nu se 
compară cu speranța pe care o 
poate întreține un surîs omenesc. 
Doar cel ce-a încetat să mai zîm- 
bească se po-ate considera mort, 
incapabil să mai prindă anul 
2000. E adevărat, că de la 2000 
la 2001 va mai fi mult de mers, 
dar cel care iubește lumea, pînă 
la caricatura ei, știe a descoperi 
în adîncul tuturor ideilor sănă
toase acel haz din care luăm 
puterea de a nu încuraja. Ca
ricatura e cea mai respectuoasă 
formulă — respectuoasă față de 
inteligență, se înțelege — pentru 
a murmura omului, fără a-l' bate 
la cap, să aibă curaj în fiecare 
zi. ■,"■■■

Radu COSAȘU

Constantin Ciosu — Bacău

Nicolae Moeanu — Tîrnăvem
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Convorbiri româno-americane

încheierea reuniunii anuale
B.I.R.DF.M.I.

TV,

re- 
a

care
nea-

pe

naționale 
sociale", 
istoric 
lumină,

WASHINGTON 29 (Ager
pres). — Cu .prilejul par
ticipării la lucrările a- 
dunării anuale a F.M.I. și 
B.I.R.D., tovarășul Paul Ni- 
pulescu, viceprim-ministru, 
ministrul finanțelor, a 
avut o întrevedere cu

Michael Blumenthal, mi
nistrul finanțelor al S.U.A. 
In timpul întîlnirji au fost 
abordate aspecte ale dez
voltării raporturilor eco
nomice și în domeniul fi
nanțelor între România și 
S.U.A. '

Lucrările 
sesiunii O.N.U Prezente

9
românești

EMENT
FILME

"T
Ti

WASHINGTON 29 (Ager
pres). — La Washington 
au luat sfîrșit lucrările 
celei de-a XXXIII-a reu
niuni anuale a Fondului 
Monetar Internațional
(F.M.I.) și Băncii Inter
naționale pentru Recons
trucție Și Dezvoltare 
(B.I.RÎD.).

Dezbaterile din cadrul 
reuniunii anuale F.M.I. 
— B.I.R.D. au scos în re
lief opțiunea majorității 
covîrșitoare a 
membre — țări 
mijlocii, în curs de 
volta re, nealiniate — 
tru adoptarea unor 
șuri hotărîte privind 
chidarea decalajelor 
nomice și a stării de

statelor 
mici și 

dez- 
pen- 
mă- 
li-

ece-
sub-

dezvoltare, pentru 
structurarea radicală 
vieții economice și politice 
internaționale prin edifi
carea unei no; ordini, e- 
conomice și politice mon
diale.

Paralel cu aprecierile 
pozitive privind activită
țile desfășurate de F.M.I. 
și B.I.R.D., un mare nu
măr de state, între care și 
România, au relevat nece
sitatea ca aceste două or
ganisme să joace un rol 
mai activ în reglementa
rea echitabilă a probleme
lor monetar-v.alutare in
ternaționale, In sprijini
rea unor state pentru de
pășirea unor dificultăți e- 
conomice și financiare.

NAȚIUNILE UNITE 29 
(Agerpres). —

Necesitatea dezarmării și, 
în primul rînd, a dezar
mării nucleare,, lichidarea 
subdezvoltării și făurirea 
noi| ordini economice in
ternaționale, eradicarea 
ultimelor rămășițe ale co
lonialismului, rasismului 
și politicii de apartheid 
au fost principalele teme 
care și-au găsit 
în majoritatea 
ilor din cadrul' 
lor de politică
eare au continuat 
Adunarea 
O.N.U. Au luat 
reprezentanții R.P. 
go, Finlandei, R.P.
ne, Austriei, Perului, 
landei, Indoneziei, 
dorului. Portugaliei 
R.P. Chineze.

oglinclirea 
intervenți- 
dezbateri- 
generala, 

joi, în 
Generală a 

cuvînt'.il 
Cor>- 
Polo-

Is-
Et.ua- 

ȘÎ

Record

î

Sultanatul Brunei își va dobîndi 
independența în 1983

nordul Insulei 
rea Britanie 
pînă în 1983,

t

MOSCOVA 29 (Ager
pres). — La 29 septem
brie, laboratorul ști
ințific orbital sovietic 
„Saliut-6“ a împlinit ,in 
an de activitate un 
spațial circumterestra. 
După cum a declarat 
Konstantin Feoktistov, 

cosmonaut-constructor

LONDRA 29 (Agerpres). 
— La Foreign Office a a- 
vut loc parafarea trata
tului .care prevede obți
nerea, în 1983, a indepen
denței depline a Sultana
tului Brunei — fost . pro
tectorat britanic, situat în

Bornco. Na
va menține, 
un rol con

sultativ în domeniul 
parării Brunetului și 
continua să se ocupe, 
nă la aceeași dată, de 
lațiile externe ale 
natului.

a- 
va 

pî- 
re-

sulta-

ROMA 29 (Agerpres). 
— In cadrul ciclului 
de manifestări consa
crate celei de-a 60-a a- 
niversărj a formării 
statului național uni
tar român, în edituia 
italiană „Mondo Ope- 
raio" a apărut lucra
rea prof. dr. Rances- 
co Guida intitulată 
„România 1917 — 1922 : 
Aspirații 
conflicte 
noscutul 
pune în
sind documente
vremii, lupta 
înfăptuirea statului na
țional unitar pe 
au dus-o toți fii 
muluj românesc d,

si 
Cu- 

iialian 
folo- 

ale 
pentru

întregul teritoriu 
patriei.

Tot în Italia, 
egida Clubului italian 
de turism, a apărut un 
ghid turistic dedicat 
României. Editat 
excelente condiții 
fice, ghidul prezintă 
publicului italian ima
ginea unei țărf CH un 
bogat trecut istoric, re- 
levînd că încă din se
colul I înaintea erei 
noastre „Burebista a 
reunit sub sceptrul său 

toate entitățile dacice 
de pe teritoriul <le mai 
tirz.iu al Valahiei, Mol
dovei și Transilvaniei".

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Gentleman Jim; 
Republica; Rîul care 
urcă muntele ; Unirea: 
Brigada specială.

LONE A : Mama.
ANINOASA i F a 

play :
VULCAN : Rătăcire.
LUPENI — Cultural : 

Melodii, melodii; Mun
citoresc : A cincea pe
cete.

URICANI :
de vișină.

1 r

ORIENTUL MIJLOCIU
spațial
de aparate cosmice, din 

cele 365 de zile pe or- ' 
bită „Saliut-6" a 
luat peste 200 de 
pilotat de diferite 
ehipaje. Stația a 
pășit perioada de
în regim automat al c- 
ricărui laborator spa
țial.

evo- 
zile 

e- 
de- 

zbor

!
3

l

TEL AVIV 29 (Ager
pres). — Premierul Me- 
nahem Begin a avut vi
neri în prezența mai mul
tor membri ai cabinetului 
israelian convorbiri ca 
Alfred Atherton, amba
sador itinerant al S.U.A. 
în Orientul Mijlociu, â- 
flat în vizită Ja Tel Aviv 
în cadrul turneului pe ca
re îl efectuează în zonă.

Curbă ascendentă a preturilor 
în Piața

BRUXELLES 29 (Ager
pres). — Costul vieții în 
țările membre ale C.E.E.

comuna

MINISTRUL AFACERI
LOR EXTERNE AL 
U.R.S.S., Andrei Gromîko, 
a avut la New York 0 no
uă întrevedere cu secreta
rii de stat al S.U.A., Cyrus 
,Vance, în cadrul căreia — 
informează agenția 
— s-a continuat examina
rea problemelor privind 
limitarea înarmărilor stra
tegice ofensive. De aseme
nea, au fost abordate pro
bleme ale încetării totale 
a experiențelor cu arme 
nucleare, precum . și alte 
chestiuni referitoare 
limitarea înarmărilor.

LA ALGER A FOST 
SEMNAT un acor.d comer
cial pe termen lung între 
Algeria și R.P.D. Coreeană.

POPULAȚIA REPU
BLICII DEMOCRATICE 
AFGANISTAN este de 
15 108 000 locuitori, anun-_ 
ță ziarul „Kabul Times", 
citind date furnizate de 
Biroul Central de Statis-

tică. Din întreaga popu- 
TASS lație, 12,14 la sută locu

iesc în localități urbane, 
76,28 la sută în localități 
rurale, iar restul duc o 
viață nomadă.

LA VIENA AU FOST RE
LUATE, la 28 septembrie 
negocierile privind redu
cerea trupelor și armamen
telor și măsuri adiacente 
In Europa Centrală.

GUVERNUL BRITANIC 
A APROBAT oficial joi, 
cumpărarea filialei en
gleze a firmei . „Chrysler" 
de către gr.ipul francez 
,,Peugeot-Citroen“, a anun
țat ministrul industriei, 
Eric Varley.

LA ZURICH S-A DES
CHIS JOI, Congresul a- 
nual al Internaționalei Li

la

berale. La lucrări, care 
se vor încheia sîmbătă, 
participă peste 200 de de
legați reprezentând parti
de liberale din țările mem
bre ale C.E.E., Canada, 
Spania, India, Israel, ță
rile scandinave și Elveția.

LA DACCA S-AU DES
FĂȘURAT CONVORBIRI 
între reprezentanți ai gu
vernului și o delegație a 
țărilor C.E..E. aflată în vi
zită în R.P. Bangladesh. 
In cadrul convorbirilor 
fost abordate o serie 
propuneri eu privire 
promovarea comerțului 
1979 între Bangladesh 
țările Comunității 
mice Europene. .•

PREȘEDINTELE COMI
SIEI PIEȚEI COMUNE Roy 
Jenkins, a sosit la Atena, 
într_o vizită oficială de 
două zile, la invitația gu
vernului grec. După cum se 
știe. Grecia a prezentat o 
cerere de aderare la C.E.E.

a crescut în luna august 
cu 0,4 la sută, în raport 
cu luna precedentă.

Rata niedie de creștere a 
prețurilor în C.E.E. a fost 
în perioada august 1977 — 
august 1978 de 7,3 Ia su
tă. Cele mal mari scum
piri de prețuri au 
înregistrate în Italia 
11,7
9,5 la sută, în
— 9,4 la sută,
— 8,2 la sută, 
rea Britanie —

AMMAN 29 (Agerpres). 
— La Amman s-a anun
țat oficial că regele Hus
sein al Iordaniei va efec
tua în zilele următoare vi
zite în Arabia Siudită, 
Kuweit, Bahrein, Qatar și 
sultanatul Oman.

încetarea din viață 
a papei loan Paul I

fost

la sută, în Franța — 
Danemarca 
în Irlanda 
și în Ma- 
8 la sută.

CETATEA VATICANU
LUI 29 (Agerpres). — Pa
pa loan Paul I a încetat 
din viață. Decesul, sur
venit în timpul nopții de 
joi spre 'vineri, se dato
rează unei crize cardiace 
— a precizat purtătorul 
cuvînt al Vaticanului.

de

au 
de 
Ia 
în
Și

Econo-

Petroșani
ANUNJĂ

DESCHIDEREA CURSULUI DE PREGĂTIRE

Institutul de mine

PENTRU ADMITERE

Cursul începe la data de 1 octombrie 1978

și se va ține în fiecare duminică, între orele

9-13, la sediul institutului.

Informații suplimentare la telefon (957)

4 25 80, 4 25 81, interior 179, între orele 7-8 a.m.

înscrierile se fac la secretarul șef al insti-

tuiului, între orele 7-8 a.m.

Inundații catastrofale
în India

DELHI 29 (Agerpres). — 
Aproximativ trei milioa
ne de locuitori sînt afec
tați de inundațiile care s-au 
produs în zona marelui o- 
raș indian Calcutta, ca re
zultat al ploilor torențiale, 
considerate a fi cele mai 
puternice de la începutul 
secolului.

tinderea minieră 
Aninoasa

scoate la concurs
DOUĂ POSTURI LUCRĂTOR GESTIONAR 

(primitor-distribuitor) LA DEPOZITUL DE 

MATERIALE Șl PIESE DE SCHIMB.

Condițiile de încadrare și retribuire, conform 
Legii nr. 22/1969 și Legii nr. 57/1974.

Cei interesați se

nizare - personal

întreprinderii.

pot adresa biroului orga-

învățămint - retribuire al

REDACȚIA Șl AOMINISTRAȚIA, Petroșani, str. Republicii, nr. 98, telefon 4 16 62 (secretariat), 4 24 04 pecjii).

Intf-un alt stat indian, 
Bihar, creșterea nivelului 
unor cursuri de apă a pro
vocat dificultăți în zona 
marelui complex siderur
gic de la Bokaro, iar în 
statul Uttar Pradesh ape
le revărsate au inundat 
peste 200 de sate, dintre 
care aproape 100 au fost 
părăsite de locuitori. •

Autoritățile au inițiat 
ample acțiuni de ajutorare 
a populației sinistrate.
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Sîmburi i

12,05 Ro- 
î Putere
Reluarea

Pu-

12,00 Telex, 
man- foileton 
fără glorie, 
episodului 5. 12,55 
blicitate. 13,00 Curs de 
limbă spaniolă. 13,25 
Muzică distractivă.' 14,05 
Documentar - artistic > 
Cănoiști pe rîu de 
munte — Producție a 
studiourilor canadiene. 
15,00 Stadion. 16,30 
Agendă culturală. 17,00 
Tragerea de amortiza
re ADAS. 17,15 Clu
bul tineretului la Bă- 
neasa. 18,15 Septembrie 
1978 i—- Cronica eveni
mentelor politice in
terne și internaționale, 
18,35 Antologia filmu
lui pentru ’ copii și ti
neret. 19,30 Telejur
nal. 20,00 Teleenciclo- 
pedia. 20,40 Publicita
te. 20,45 Film serial l 
Om bogat, om sărac. E- 
pisodul 16. 21,35 Intîl- 
nire 
rul.
22,20 
dial 
lin - 
selecțiuni 
de la Roma.

cu satira și umo- 
22,10 Telejurnal.
Campionatul mon
de volei mascu-
- Turneul final— 

înregistrate
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Rezultatele tragerii 
loto din 29 septembrie 
1978 : .

Extragerea
4 84 90 64

| Extragerea ’
111 49 47 62

1 : 86 78
2 85

a Il-a i

14 52 37

89

87
63
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Fond de cîșliguri :

1 131 347
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Mica publicitate
PIERDUT carnet de stu

dent pe’ numele ' Sirian 
Constantin, eliberat de 
Institutul de mine Petro
șani. Se declară nul. (578)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe nuinele Dănea- 
să Remus, eliberată de 
I. U. M. Petroșani. Se de
clară nulă. (580)

Pește posibil. Totodată, 
mulțumim tuturor celor 
care au fost alăturj de noi.

Ii vom păstra veșnică 
amintire. (581)

ANUNȚURI DE FAMILIE

Familia îndurerată mul
țumește celor care au fost 
alături la pierderea scum
pului lor soț, tată, bunic

POPA AUREI, 
această cale aducem 
mulțumiri medicilor 
Spitalul Lupenj pen-

Pe
calde 
de la 
tru tot ce au făcut ome-

Soția, familia Nyulas 
mulțumește pe această 
cale tuturor celor care 
au fost alături de ei la 
marea pierdere suferită 
prin dispariția celui 
care a fost cel mai 
scump soț, tată, frate și 
bunic

NYULAS KALMAN
Amintirea lui va că

mine veșnic în inimile 
noastre. (579)

HP ARUL : Tipografia Petroșani, sir. Republicii, ar. 6Z


