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— Ce pregătiri 
rea noului sezon

a/i iacul în vede- 
turistia ?

— Cunoscută fiind popularitatea 
de care se bucură punctele turis
tice ale munților ce înconjoară Va-
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două pa-

Iși înfrumusețează orașul

SBUCHEA

stîlpii pen- 
căminuiui
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va 
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Zilele primăverii au adus cu ele zorul pe șantierul de moderni
zare a șoselei de pe defileul Jiului. Clișeul înfățișează pe zidarii Crizea 
Iosif șl Cîrlea Ioan lucrînd la înălțarea parapetului din piatră pe mar
ginea drumului.
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bor- 
Fie-

Nicu
corespondent

CULTURA. ARTA 
@ EDUCAREA ESTETICA ÎN ȘCOALA.

CENTENARUL NAȘTERII „VESTITORULUI FURTU
NII" MAXIM GORKI.

® TEATRUL ABSURDULUI.

ANUL XX 
(XXV) NR 5732

29 martie

4 pagini
30 bani

n
•<» b

eaoiil roșu

I iniile paralele ale microraionuliu Tudor Vladitnirescu din Lupeni.

„Vă rog .să-mi dufi drumul I 
Nu telefonați la miliție. Am 
crezul că... n-uni știut că... nu 
mai fac, vă rog iertafi-mă...

Intr-o cameră auxiliară a 
„Autoservirii" di : Piața Vic
toriei Petroșeni. o femeie a- 
dusă cu for[a din stradă, unde 
se refugiase după sustragerea 

cutii de sar- 
a

din rafturi <i unei 
dele (7,50 lei) și 
chete de cacao 
(15 lei ambele) 
implora îngădu
ință, cerea să 
fie „eliberată" 
pentru că 
greșit.

Cum
timplat ? Obiș
nuite a fi perma
nent „cu ochii-n 

patru", inlrucîl cunoșteau tai 
tul că mai există clien/i ten
tat i de „mirajul’ sclipitor al 
„exponatelor" ce pot fi însușite 
și gratuit, lucrătoarele de la 
această mare unitate comer
cială au observat-o imediat pe 
hoață. Și, din stradă, înainte 
ca aceasta s-o ia la 'sănătoasa, 
au adus-o „pe sus" în unitate. 
Transformate ad-hoc in anche
tatori penali, „tetele cu hala
te" au început apoi canonada 
de blamare a gestului necivf- 
lizat.

Cu o zi înainte, un cetățean 
u încercat să „slrecoare"-n

bliziuiar un litru de rom. 
înainte, unor tinere le-a 
sal gura apă" după niște 
cane cu jeleuri sau gem. 
care... cu preferințele lui.

Poate-ar trebui să notăm aici 
și numele hoaței. Dar nu a- 
ceasla e important. Atrage a- 
lenfia altceva : lipsa totală de 
injelegere a rolului îmbunătă
țirilor care s-au adus servirii 

mai prompte a 
oamenilor mun
cii. prin îniiin- 
larea magazine
lor cu autoser- 

Această 
de înlele- 
esle, în 

maniiesta- 
scăzutului 

grad de civiliza
ție. Considerind 

hemeralopia sau or-eronat că
bul găinilor ar ii cuprins pe 
foaie lucrătoarele de aici, „vul
pile" istefe iși permit să în
cerce sustragerea unor măriuri 
din magazin, fără a-și da sea
ma că prin gestul lor repro
babil lovesc în salariul celor 
care-au lost puse să ie dea ex
plica/ii asupra locului unde 
pot găsi mai repede ceea ce 
le trebuie și nu să le supra
vegheze fiecare gest I Dar sînt 
prinse. Si făcute cu ou și 
o/et. Halal vulpi 1 Și cînd 
qindeșli că istețimea este 
atribut pozitiv al omului...

cu 
le 
un

Mai multă atenjie camăfiiî 
lucrărilor miniere
de deschidere și pregătire

cuînlocuirea susținerii de lemn 
susținere metalică a lucrărilor mi
niere dc deschidere și pregătire, im
pune ca la alegerea tipului de ar
mare să se țină seama de durata și 
scopul lucrării respective. In acest 
fel, pe lînqă economii de material

lemnos, se realizează o reducere 
substanțială a lucrărilor de întreți
nere. Această reducere moi este Insă 
condiționată șl de calitatea săpării 
și susținerii inițiale.

La mina Lupeni, ca de altfel și 
la celelalte mine din bazin,

totdeauna se alege tipul de susținere 
corespunzător caracteristicilor lucră
rii și o rocilor înconjurătoare. Ca 
urmare, monografiile de armare au 
fost de multe ori nepotrivite condi
țiilor de lucru, din care cauză cali
tatea unor lucrări a fost slabă, tl-

neorl, fMclndu-se abateri di 
ioct, n-au 
dlrdcțla lucrării, fapt ce a 
asemenea după sine un 
muncă suplimentar, 
dierfta neajunsurilor. Iată 
sxcniple <1.* acest fol de la 
peni :

Sectorul XI investiții a
Ia orizontul 783, galerie transversală 
spre noua mină Bărbălenl. Din cauza 
nerespectăril pantei de către briga
da condusă do Niță Nicolae, șl a 
unul control superficial efectuat la 
această lucrare de către maiștrii mi
neri Toniuș Nicolae, Dndoacă Pan- 
tillmon șl Șerban Petru, galeria a 
necesitat — după terminare — lu
crări de rectificare a pantei. Acest

la pro
test respectate panta șt 

itras de 
volum de 

pentru reme- 
clteva e- 
inina Lu-

0 CONSFĂTUIRE
în noul sezon turistic UTILA

Interviul nostru

Dr. Bruno Plllerinauo, membru al 
conducerii Partidului Socialist dm 
Austria, șeful Grupului parlamentai? 
al socialiștilor austrieci, președin
tele Internaționalei socialiste, care a 
făcut o vizită în tara noastră la 
vilația Institutului român pentru 
lațlile culturale cu străinătatea, 
părăsit joi dimineața Capitala, 
dreptlndu-se spre patrie.

instalați: 
pentru producerea 
sifonului

Sosită pe neașteptate, primă
vara, ca nici un alt anotimp, 
îndeamnă la drumeție. împre
jurimile municipiului Petroșeni 
oferă iubitorilor de excursii ne
numărate locuri unde să-șl pe
treacă în mod plăcut timpul 
liber, o zi de odihnă. Ca o 
salbă. Valea Jiului este încon
jurată de cabanele : Buta, Cim- 
pn lui Neag, Straja, Vulcan, 
Rusu, Paring, lunca Plorii, 
Voevodu.

Pentru a cunoaște pregătirile 
care s-au făcut și se fac acum 
la început de sezon la aceste 
cabane, ne-am adresat tovară
șului Necala Radu, șeful sec
torului cabane turistice din 
municipiul Petroșeni, sector 
care aparține de întreprinderea 
județeană 
Deva.

lea Jiului, am luat din timp o sea
mă de măsuri menite să asigure vi
zitatorilor condiții optime 
și hrană.

Astfel, față de sezonul 
capacitatea de cazare In 
crescut cu 90 de locuri prin unele 
amenajări ce le-am făcut. Cabanele 
Lunca Florii și Voevodu au fost do
tate cu mobilier și cazarmament nou, 
în valoare de 120 000 lei.

de cazare

de iarnă, 
cabane, a

— Ce surprize pregătifi iubitori
lor de drumeții ?

— In punctul Lia din masivul Re
tezat, la o distanță de cca. două ore 
de cabana Buta, vom amenaja un 
camping de 40 de locuri, creîndu-se 
astfel condiții favorabile turiștilor 
de a se simți cit mai bine in timpul 
drumeției prin Retezat. Trebuie să 
menționez că la cabanele Rusu, Citn- 
pu lut Neag șl Lunca Fiorii, au fost 
instalate aparate de radio șl televi
zoare.

(Continuare in pag. a 3-a)

Miercuri 27 martie, în sala mică a Casei de cultură din 
Petroșeni, a avut loc o consfătuire pe tema rolului maistrului 
iu producție.

La această consfătuire organizată de Consiliul sindical 
municipal Petroșeni ai U.G.S.R. și conducerea C.C.V.J. au 
fost prezentate trei materiale care au tratat: „Rolul șt con
tribuția maistrului miner în organizarea producției și a 
muncii in abatajele cameră la mina Vulcan", „Rolul și contri
buția maistrului in organizarea producției șl a muncii in aba
tajele frontale la mina Lupeni", și „Roiul și contribuția 
maistrului minor în organizarea lucrărilor de înaintare la 
mina Dîlja".

Pe marginea lucrărilor prezentate s-au purtat discuții 
utile de către maiștri mineri de la minele din bazin care au 
participat la consfătuire.

te încheierea consfătuirii a luat cuvintul tovarășul in
giner Tltus Piinișoară, secretar ai Comitetului municipal Pe
troșeni al P.C.R. Vorbitorul a subliniat importanța rolului 
maistrului în producție, dind prețioase îndrumări în acest

La T.A.P.L. Petroșeni au sosii 
10 instalații pentru fabricarea 
sifonului, procurate din fon
duri afectate micii mecanizări. 
In cursul lunii aprilie, aceste 
instalații vor fi montate la 
zece unități de alimentație 
publică — restaurante și bu
fete — din Petroșeni, Lonea, 
Petrila, Aninoasa, Vulcan, Lu
peni șl Uricani. Unitățile care 
vor fi înzestrate cu asemenea 
instalații urmează să deser
vească' pe solicitanți cu sifon 
și pentru consum la domiciliu.

Transportoare 
acționate 
centralizat

La începutul acestei săplă- 
ini, in cadrul acțiunii de or

ganizare rațională a produc
ției, la mina Uricani a fost 
terminată centralizarea — la 
un tablou de comandă — a 
pornirii și opririi, de la dis
tanță, a 8 transportoare din 
4 abataje plasate in blocul V/f 
sud, din sectorul I al exploa
tării.

Drept urmare a aplicării a- 
cestei măsuri a test posibilă 
economisirea a trei posturi 
schimb, iar economia ce se 
obține numai in acest an 
ridică la 10 300 lei.

Acțiuni de interes 
obștesc

Dimineață de primăvară. In fața 
sediului Comitetului orășenesc U.T.G. 
Lupeni sînt prezenți peste 100 de 
tineri. „înarmați" cu greble, lopeți, 
tîrnăcoape, pornesc spre parcul „6 
August* și fosta grădină de vară.

In scurt timp cele două „șantie
re" ale muncii patriotice sînt cu
prinse de freamătul tineresc. Ute- 
ciștii string frunza și crăcile uscate 
din parc, adună pietrele și încarcă 
molozul din fosta grădină de vară. 
Iar o mașină face dute-vlno con
tinuu, transportîndu-le.

La ora 12, după 4 ore de muncă, 
parcul „6 August" e complet prime
nit : aleile măturate, zonele verzi 
curate, arbuștii șl arborii „tunși" de 
uscături. Iar terenul viran, de la 
fosta grădină de vară, parcă e al
tul : curat, gata pregătit pentru a-șl 
primi 
najat

Cel 
panțl 
cută,

mute „șantierul" în altă parte a o- 
rașului. Tinerii Rîmbu Viorica, Pur- 
cărin Ion, Husar Albina, Jura Ele
na, Marcu Iosif, Rotaru Vasile, Co
vrig Ioan, Lucaci Eva, Amariel Au
rel, Oaier Aurora și mulți alții vor 
să-șl facă localitatea în care locuiesc 
cît mai frumoasă.

Comitetul executiv al Con
siliului popular al comunei U- 
nirea, din apropierea orașului 
Hațeg, preocupat de organi
zarea unor acțiuni de interes 
obștesc, a mobilizat cetățenii 
la acoperirea localului școlii 
din. Unirea, la împrejmuirea 
școlii din satul Tuștea,- tot în 
acest sat, în vederea construi
rii unui pod peste rîul Gal
bena s-a transportat materia
lul necesar și s-au bătut pilo
nii de susținere. In satul Făr- 
cădin, aparținător comunei U- 
nirea, s-au plantat 
tru împrejmuirea 
cultural.

SUB MASCA UNUI ADEVAR
INUIT

micii oaspeți (aici va fi ame- 
un loc de joacă pentru copii), 
peste 100 de uteciști, partlci- 
la acțiunea de duminica tra- 
sini deciși ca în curînd să-șl

In situațiile de plată pentru vop
sirea ușilor și ferestrelor Ia blocu
rile din cartierul Sohodol din Vul
can s-au inclus operațiuni neexecu
tate de echipa de vopsitori. Verifi- 
cîndu-se la fata locului aceste lu
crări, s-a constatat o pagubă pentru 
recuperarea căreia răspunderea a 
fost stabilită în sarcina vinovaților: 
normatorul Bulzan Dumitru, maistrul 

Ilie, tehnicianul Crăciun An-

toanele șl șefa de echipă Ștefan 
Livia. Faptele fiecăruia au făcut o- 
bieclul unui voluminos dosar de an
chetă. Despre vinovăția muncitoa
rei Ștefan Livia, șeful sectorului, 
Sicloșan Sima, ne spunea:

„Vina ei a constat în faptul că 
nu a sesizat includerea în raport a 
lucrărilor neexecutate de ea și de 
cele două colege de muncă. La sflr- 
șitul fiecărei luni, volumul de lu-

COLOCVIU UNIVERSITAR
LA AMIENS

Sub titlul „Pentru o școală nouă, 
pregătirea cadrelor și căutări în do
meniul educației", la Amiens s-a 
desfășurat rerent un colocviu uni
versitar. organizat de către „Asocia
ția de studii pentru dezvoltarea cer
cetării științifice", ia care a parti
cipat un număr de 500 pedagogi, 
profesori, sociologi, precum și direc
tor; ai departamentelor din Ministe
rul Educației Naționale și Ministe
rul Culturii. Printre personalitățile 
care au asistat Ia acest colocviu au 
figurat Robert Mallet, rectorul Uni
versității din Amiens, Pierre Laurent, 
secretar general în Ministerul Edu
cației Naționale, matematicianul An
dri: Lichenrovilz membru al Insti
tutului și profesor la College de 
France, Louis Cros, inspector gene
ral în invățămînt, Louis Legrand, 
directorul Serviciului de 
pedagogice dii 
Național etc.

Tema colocviului a fost studierea 
perspectivelor învătămintului în a 
doua jumătate a secolului XX. Au 
test studiate totodată metodele cc

vor trebui folosite pentru ridicarea 
nivelului de pregătire în toate gra
dele de învătăniînt. O comisie însăr
cinată cu elaborarea propunerilor 
privind formarea cadrelor a definit 
următoarele principii majore: nece-

Corespondență 
de peste hotare

cercetări
Institutul Pedagogic

sitatea unei formalii superioare pen
tru toate cadrele didactice; asigura
rea în afara formației inițiale a unei 
perfecționări permanente a cadrelor 
didactice, adică perfecționarea lor și 
tinerea la zi a cunoștințelor nece
sare; organizarea în perioada de for
mație inițială, adică fie la școala 
normală, fie la universitate, a unor 
stagii de învățămînt, denumite „sta
gii de responsabilitate" care vor fi

precedate, bineînțeles, de o pregă
tire profesională minimă. Unificarea 
corpului didactic (actualmente cor
pul institutorilor și corpul profeso
rilor sint două categorii distincte), 

in raportul Comisiei de educație 
artistică și culturală în pregătirea 
cadrelor s-a arătat, printre altele, că 
„educatorii trebuie să fie formați și 
sprijiniți în ldeea că decalajul tem
porar între evenimente și valorifi
carea. lor culturală sau educativă 
nu constituie in mod necesar o ga
ranție de obiectivitate pentru învă- 
țămînt și că un proces educativ e- 
chilibrat cere discutarea și . confrun
tarea opiniilor pornind de la exami
narea lucidă a prezentului".

Pe marginea acestui colocviu, Mi
nisterul Educației Naționale a anun
țat crearea unul Comitet de înnoire 
pedagogică, care se va ocupa cu 
studierea propunerilor în ce pri
vește formarea și perfecționarea ca
drelor didactice.

G. DASCAT.
Corespondentul Agerpres la Pdri' O floare intru dori Ia sera din PetroșenL.

crări care se recepționează este ma
re; maistrul și normatorul nu pot cu
prinde toate locurile de muncă pen
tru a verifica calitatea și cantitatea 
lucrărilor. De aceea, fiecare șef de 
echipă trebuie să dea dovadă de o 
înaltă conștiință profesională, aju- 
tînd prin corectitudinea sa la sta
bilirea reală a situațiilor de plată. 
Șefa de echipă Ștefan Li via nu a 
procedat așa. Mai mult decît atlt, 
calitatea lucrărilor a lăsat de dorit, 
așa după cum au constatat de fapt 
organele de control. In clteva apar
tamente ușile și ferestrele nu au 
fost vopsite de două ori".

Pe baza unor astfel de aprecieri, 
susținute de maistrul și de norma- 
torul în cauză, s-a stabilit vinovă
ția muncitoarei Ștefan Livia, care a 
ajuns „vinovatul principal". I se im-

I. MUSTAȚA

(Continuare In pag. a 3-a)
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Unitate de legume 
și fructe 
deschisă la Petrila

„8 Martie" 
noul

Ieri, in cartierul 
din orașul Petrila, în 
complex comercial, a fost des
chisă o unitate pentru desfa
cerea legumelor și fructelor. 
Unitatea a fost dotată cu mo
bilier modern și este bluB'-a- 
provizlonată.

Azi la ora 8 temperatura 
aerului la Petroșeni a tost de 
zero grade, iar la Paring de 
plus 1 grad. In cursul zile; de 
ieri maximele au fost de plus 
18 grade la Petroșeni și plus 
7 grade la Paring. Grosimea 
zăpezii la Paring : 63 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE: Vreme frumoasă, 
și călduroasă. Cerul mai mult 
senin. Vint slab din sectorul

I,
I
I
I
I

NOI UTILAJE PENTRU INDUSTRIA MINIERA
întreprinderile constructoare 

do mașini au introdus in fa
bricație noi utilaje pentru in
dustria minieră. La uzinele de 
specialitate din Bala Mare, de 
exemplu, s-a realizat un cul- 
butor electric rotativ, pentru 
descărcarea semiautomată a 
vagonetelor cu minereuri In 
silozurile de depozitare.

Motoperforatorul, fabricat de 
colectivul uzinelor „6 Martie" 
din Zărneștl, utilaj necesar mi

nerltor la lucrările de exploa
tare și prospectare, este dotai 
cu motor termic, se poate fo
losi șl la alte lucrări de pe 
șantiere, cum ar fl: demola
rea, săparea de șanțuri și 
gropi, ocarlsarea rocilor, ame
najări rutiere și feroviare.

Noile utilaje sint realizate 
la nivelul exigențelor cerute 
de tehnica înaintată.

(Agerpres)



2
VINURI 29 MARTIE 1Vfl8

Dacă pâminlui dacă stelele ruginesc,

nu-fi șterge

urmele pașilor, ini Unesc pe

dacă noaptea potecile înălțimilor

II se dăruie

tură teamă dacă izvorul

nu se tulbură
dacă cind te

scalzi In el

dacă munții
și dacă lupilor Ic caii

lac icgâmtnl dinții cind

•>r sil Ic mușle,

tău, alunei poli glnrli io nemurire.

STEAGUL ROȘU

ANA LUI MANOLE
Meșfcrc Mano/e,

schimbâ-li straiul Ana iubea...

cernit. și zidurile minuslirii

Ana nu pe line le-a iubit. înghitind-o,

De teamă a-nirunlal au iertat-o.

relele pâmfnlului. Meștere Manoie,

Se voia întiia schimbă-ji straiul

sâ nu-i afli cernit,

gindurile, Ana nu pe line le-a iubii.

să nu simfi

mpârlășilă.

RADU SELEJAN
(din volumul „Corlurile ncli- 
nișlei" în curs de apariție)

minciunii dragostei

u n om care a asislnl la prefa
ceri alb de mori, la eveni
mente atit de numeroase caro 

a văzul rldicîndti-se, pe ruinele Ru
siei țariste si capitaliste, primul stal 
socialist din lume, parlicipind el în
suși la această măreață operă, eslc 
— neîndoios o personalitate Intere
santă. Maxim Gorki — reprezen
tantul cel mai do seamă ol arici pro
letariatului" 
primul 
care n 
lor sale idealul 
muncitoare.

Despre copilul 
dolescontul care 
pasiune șl însuflețire, despre „uni
versitățile” 
nu lc-a urmai nicicînd nu 
sista. Eslc prea cunoscuta 
celuia care subscria la 
cuvinte ale lui Cehov „în 
cu n-am avut copilărie", 
bicunoscute și romanele 
grafice „Copilăria mea”, 
pîni' și „Universitățile mele

Creația marelui scriitor 
reprezintă — după cum 
cu adcvăral un moment d<

(V. 1. Lenin) a fost 
scriitor al literaturii ruse 

afirmat în paginile scrieri- 
dc viată ol clasei

pe care Maxim Gorki 
vom în
viata o- 

giăiloarelc 
copilărie 
sînt ar- 
autobio- 
„la stă-

proletar 
;c știe — 

cotitură

istoria artistică a omenirii. Pre- 
mai

în 
blind ceb 
ale scriitorilor 
dezvollîndu-lo 
rrealor, Gorki 
ca un rînb'irel

valoroase tradiții 
ruși dinaintea sa, 
și prelucrînihi-le 

s-a Impus la început 
romantic al erolsinu-

ma", în piesa „Dușmanii" șl-n crea
ția perioadei sovietice : întreprinde
rile Arlamonov. Viola lui Kllm Sam- 
gbin, Egor Bullciov șl alții, ele.

Pe cîl de diferite au fost speciile 
literare In rare și-a încercat cu atit

Centenarul nașterii „vestitoru 
lui furtunii”

MAXIM GORKI
Ini și ol hipici pentru eliberarea 
omului, apoi ca nn vehement critic 
al societății capitaliste. Metoda do 
creație a realismului socialist cu ră
dăcini vădite în creația altor scrii
tori ruși și occidentali, și-a găsit 
continuarea și prezenta din plin in 
operele gorkieno, în romanul „Ma

succes condeiul Maxim Gorki, pc- 
atîl de variate și de bogate au fost 
și temele pe care Ie-a tratat în 
operele sale. In creația Iul și-a a- 
lirmat din plin personalitatea prole
tariatul, muncitorul rus, iar miin- 
<a a devenit una din temele predi
lecte. Gorki a cîntat lupta eroică,

revoluționară a proletariatului șl n 
înfățișai drumul maselor spre liber
tate. A zugrăvit procesul dispariției, 
piolrii Inevitabile a capitalismului, 
înfătișlnd în paginile operelor sale 
o galerie de tipuri variate șl carac
teristice do „stăplni" al lumii ce 
apunea. A deschis destinele intelec
tualității ruse înlr-o epocă do răs
cruce, de alegere de drumuri ca cea 
din preajma revoluției și a arătat 
trezirea Ia o viată conștientă, de 
luptătoare a femeii ruse. A procla
mat adevărul vieții noi, libere și fe
ricite, Instaurate prin eroismul coti
dian al „oamenilor mici", prin 
„munca lor maro' participînd cu în
suflețire la construirea culturii so
cialiste. Pe bună dreptate spunea 
EI6nry Barbusse: „In epoca noastră, 
Gorki este o făclie măreață, «are 
luminează noi căi lumii întregi".

Croația acestui titan al culturii so
vietice - 
împlinit,
secol — a străjuit și străjuiește dez
voltarea literaturii 
mai o relei ruse) din secolul XX.

Expuneri
în fața
tinerilor

de la a cărui
acum, în 28

ruse (și nn nu-

V. T.

Comitelui municipal Petroșeni a) 
U.T.C. în colaborare cu conducerea 
bibliotecii Casei de cultură a sindi
catelor din Petroșeni a stabilit un 
plan comun de acțiuni ce se va 
desfășura pentru tineri, în întreprin
deri. In acest scop, se vor prezenta 
expuneri pe diverse teme, în cadrul 
unor acțiuni cultural-educative or
ganizate de comiletelc 
întreprinderi.

In fata tinerilor 
produse lactate I. 
piu, s-a prezentai 
kiierisantii despre 
l.iviu Rebreanu.

Acțiunea e In
rare.

Fabrica de 
de exom- 

< expunere 
și opera Iul

I
Dc unde nc procurăm

publicațiile literare?
apare 
redus 
doaT

Să fii la curent cu noutățile din 
toate domeniile de 
o cerință a vieții moderne de azi. 
Dar este oare un lucru posibil de 
realizat ? Numărul de publicații 
crește de la o lună la alta, fiecare 
specialitate îșl are revistă proprie.

Literatura Insă, constituie forumul 
unde limbajul nu tine seama de spe
cialitate, de profesiune. Este foru
mul frumosului. Zilnic apar în li
brării noi cărți de poezie, proză, 
teatru sau critică literară. Revistele 
de literatură s-au înmulții, ca și nu
mele celor care le susțin. Iubitorii 
de literatură se înmulțesc și ei pe zi 
ce trece. Bibliotecile sînt djn ce în

activitate — este
ce mai solicitate. Multe reviste li
terare nu se mai găsesc la chioșcuri 
chiar a doua zi după apariție. Gei 
îndrăgostit! de literatură se abat 
des la punctele de difuzare a pre

sei, solicită diverse reviste literaro 
care apar în întreaga tară. Uneori 
insă, răspunsul pe care-1 primesc 
solicitantii este nesatisfăcălor. Un e- 
xemplu : Sîntem la sfîrșitul lunii 
martie și numerele 1 și 2 ale re
vistelor Orizont, Steaua și lașul li-

Ierar n-au apărui încă in Petroșeni. 
Viața Românească a apărut doar 
în ianuarie. Revista Tribuna 
pe la noi în „tiraj" atît de 
îneît fiecare chioșc primește
cile un exemplar sau două. Cererile 
sînt însă inai mari.

Gauza acestei stări de lucruri nn 
poate fi decît una : Difuzarea presei 
din municipiul Petroșeni nu se în
grijește îndeajuns de iubitorii lite
raturii ! O mai Înaltă preocupare în 
deservirea populației, o prezentare 
mal oportună a noutăților la chioș
curile șl magazinele de specialitate, 
o mai bună cunoaștere de către vîn- 
zători a revistelor care apar, a da
telor de apariție, ar putea constitui 
măsuri care să ducă la îmbunătățiri 
substanțiale în această direcție.

Municipiul Petroșeni are multi Iu
bitori de literatură. Și-l păcat să fie 
frustati de publicațiile care-i inte
resează.

Barbu LăutaruIII
1
II

și... faima muzicii
populare românești

Lăutarii, exponents cei mai vechi 
ai profesionismului muzical, au pur
tat din generație în generație, pe 
calea cîntecului, istoria nedreptăți
lor sociale și a luptelor de veacuri, 
au înveselit poporul la nunti, bote
zuri și petreceri, au uimit prin di
băcia lor înnăscută pe străinii în tre
cere sau aflati pe meleagurile noas
tre, au dus faima cîntecului și jocu
lui românesc pînă departe peste ho
tarele tării, au păstrat prin mijloci
rea baladelor și doinelor haiducești 
conștiința trează a maselor dornice 
de libertate.

Despre lăutari George Enescu spu
nea : să le mulțumim că ne-au păs
trat muzica, această comoară ce abia 
acum o prețuim numai dînșii ne-au 
dezgropat-o, au trecut-o și au dat-o 
în păstrare 
grijă' sfînlă ce o an pentru ce. le 
mai scump f

Termenul c 
suri diferite 
Provenit din 
impămîntenil la noi o dată cu pă
trunderea primelor influente occi
dentale și înseamnă cam același lu
cru cu cuvîntirl „scripcă", de unde 
lăutarilor 11 se mai spune și sciip- 
rari. Cîl privește originea și mediul

de 
au

Vă

pe lume : cîntccul ! 
de lăutar a avut înțelc- 

de-a lungul secolelor.
1 cuvînlul lăută el s-a

din tatii in fiu, cu acea

Discuri

spiritele alese" — cum

Prof. Ironim MUNTEAN

ce 
de 
de

GASA DE CULTURĂ.» 
NOAPTEA.

trebuie sporită doar

ÎN ȘCOALĂ

CULTURA ARTA la afirma- 
plan mon*

al nostru

recomandăm

mpacării. 
Mielul turbat. Rețeta fericirii, 
Siciliana, Adam și Eva. Fii cu
minte. Cristofor, Sfinhil Mitică 
Blajinii. Opinia publică 
într-un cuvint „Comedii" 
Aurel Baranga. Cunoscute 
tilorilor noștri, o parte 
montările teatrului local, 
altă parte de pe micul ecran, 
textele comediilor lui Baran
ga — reproduse, in recentul 
volum, după manuscrisele li
terare originale, sub riguroa
sa - ipraveghere a autorului 
— oferă oricind o lectură 
d< i "bit de atractivă.

* O nouă ediție a unui ro
man de Jules Verne: „Cele 
cinci sute de milioane ale Be- 
gumei"! Cheia romanului i 
peste granite și peste timp, 
Jules Verne lansează ud apel 
la unirea tuturor forțelor care 
înțeleg să se pună în slujba 
omenirii și a vieții.

• O culegere de inteligente 
notafii eseistice - „Biletul de 
control !" de Dumitru Popescu 
a apărut în Editura tinerelu
lui. Sînt cuprinse aici toate 
spiritualele „Opinii" 
cate-n ziarul „Scînteia", 
nul 1967

• Taraful fraților Gore 
orchestră tipică pentru n 
ca lăutărească de petrecere — 
îl acompaniază pe... Victor 
Gore in melodiile „Pleac-o 
neveslică-n lume", „Lie, lie, 
ciocîrlie", „Adu calu' să mă 
duc" și „Spune mamă ce-i cu 
tine', cu multă finețe și pa
siune. Despre solist — o „vo
ce" care... calmează șl trans
pune ia meditație.

• Gică Petrescu, apreciatul 
nostru Artist emerit, a impri
mat recent o suită lncîntătoa- 
re de melodii „bătrîneșli". 
„La margine de București* 
este intitulat discul, care cu
prinde, printre altele: „Dra
goste, poveste veche", „In 
seara cind ne-am întîlnii", 
„De ce m-ati dus de lîngă 
voi", „Eu știu c-ai să mă-nșeli 
chiar mîine*. Nu-1 scăpati!

• Un recital folcloric cit s 
poate de valoros! Emil Gavriș 
clntfi cu atîta temperament 
„Cine-a făcut crișma-n drum" 
șl „Ce stai mindro supărată'. 
Incit... nu pofi să nu „repeți” 
discul. Vă recomandăm să-l 
cumpărați urgent, dacă nu-1 
aveți.

EDUCAREA ESTETICA
Se știe că numai o instruire ex

tinsă și profundă a sensibilității asi
gură gustul de apreciere competen
tă. Pentru o însemnată parte a ti
nerilor drumul competentei gustului 
trece prin școală, locul unde sensi
bilitatea nativă se Înarmează cu un 
bagaj de norme și principii care u- 
șurează procesul receptării frumosu
lui, omniprezent în viată, într-o 
multitudine de forme. Că sensibili
tatea este un element nativ o con
firma numeroase „voci” autorizate, 
dintre care cităm pe Eugen Lovi- 
nescu care in „Memorii" afirmă: 
gustul este element strict individual, 
congenital șl inalienabil, care deși 
se poate dezvolta, după mediile în 
care trăiește, trebuie mai întîi să 
existe, pentru a deschide drumul po
sibilităților ulterioare". Simpla pre
zentă a sensibilității în stare embri
onară nu asigură însă implicit și o 
orientare sigură ființei umane în 
raporturile ei cu frumosul. Această 
sensibilitate
„frecventînd frumosul și lăsîndu-ne 
călăuziți de
zicea George Călinescu referindu-se 
la gustul criticului profesionist, dar 
enuntînd o teză la fel de valabilă 
și pentru amatorul de frumos.

fn școală frecventarea frumosului 
și călăuzirea după spiritele alese 
trebuie să se desfășoare Intr-un 
proces complex și organizat. Una 
din componentele fundamentale ale 
sistemului de educație estetică’ este 
și literatura.

Ca ramură dc bază in sistemul 
artelor, avînd ca obiect de studiu 
frumosul prins In imagini artistice 
cu ajutorul cuvintelor, literatura 
mediază hotarilor procesul sporirii

receptivității estetice, contribuie Ia 
creșterea sensibilității pe baza că
reia percepția frumosului este ușu
rată. .

Cultivarea sensibilității în școală 
;e asigură, cred, în primul rînd prin 
ntermediul literaturii, atit prin pon

derea ei în sistemul educației (nu
mărul de ore afectat studiului ei 
este ridicat) cîl mai ales prin spe
cificul obiectului de studiu al aces
teia. Nu ne rămîne decîi să pledăm

Ecou la ancheta 
„Receptivitatea 

estetică*

■entru levluriJ, ca unica posibilitate, 
•a cazul literaturii, de mărire a 
yiistuliii pentru frumos.

Este nobila sarcină a profesorului 
de literatură, care mijlocește desci
frarea valorilor incluse în textul li
terar, de a ști să trezească pasiu
nea pentru • citit. Important este 
și cum citim ? Aceasta depinde 
autoritatea gustului profesorului 
literatură.

Ritmul trepidant al vieții noastre 
moderne, uluitoarea bogăție a apa
rițiilor editoriale nu numai că face 
imposibilă lectura totală. Solicitarea 
abuzivă a sensibilității, prin lecturi 
neselective, riscă să ducă la tocirea 
ei, la diminuarea puterii de recepție 
a frumosului' adevărat (uneori com-

promis chiar de false opere). Numai 
operînd cu criterii de riguroasă se
lecție, directionînd lectura de la 
antici spre- moderni prin clasici, a- 
sigurăm o evoluție armonioasă gus
tului în /mare, prin lectură.

Tentația literaturii de aventuri, 
specifică tineretului, trebuie canali
zată spre capodoperele genului, i 
acela aparlinînd unui Jules Vern 
excluzînd maculatura de tip Winn 
ton, etc.

Intre modalitățile t 
stau profesorului la 
procesul multilateralei 
neretului, este și ora 
Aceasta poale deveni 
elevii din liceu) o cale hotărltoare 
In formarea convingerilor estetice, 
a însușirii principiilor fundamentale 
ale unui sistem axial cu care se 
pot aprecia valorile estetice.

O tematică variată : „Frumosul co
tidian", „Frumosul in comportare', 
Frumusețea relațiilor zilnice", „Fru

musețea limitei*, discuții pe margi
nea unor spectacole teatrale și ci
nematografice vizionate în colectiv, 
audiții muzicale și comentarii perti
nente pe marginea lor, analiza unor 
capodopere ale picturii și sculpturii 
— sînt factori ce influențează creș
terea sensibilității tinerelului, 
condiția ca dezbaterilor să li se 
gure o înaltă competentă. Și credem 
că ar fi lot atit de imperioasă In- 
\ itarca unor specialiști la orele de 
educație estetică.

In acest sens și cercurile de lite
ratură existente în licee, ar trebui 
să devină adevărate focare de ira
diere a gustului competentei.

eficace care-i 
lndemînă, în 

i educări a ti
de diriqen|ie. 

i (mai ales la

4 I
I

în
?l-a 

de

De peste un deceniu asistam, pe plan mondial, Ia naște
rea unei mișcări teatrale de o noutate surprinzătoare, cunos
cută sub numele de teatrul absurdului.

Constituit inițial ca o formă de protest împotriva sclero
zei prin care ar trece teatrul traditional, teatrul absurdului 
a cunoscut o amploare fără precedent, înscriind printre re
prezentanții săi cel mai de seamă pe dramaturgii Samuel 
Beckett. Eugen lonescu, Fr. Diirrenmatt, J. Gen£t, A. Ada
mov ș. a.

Ca șl literatura absurdului, teatrul de care ne ocupăm 
pornește, în principal, de la preceptele filozofiei existenția
liste, care consideră că viata este absurdă deoarece lumea 
ar fi irațional constituită. Albert Camus, unul din promotorii 
existențialismului, susține în eseul intitulat „Mitul lui Slsif 
că omul este condamnat să săvîrșească toată viața fapte 
absurde, așa precum miticul Slslf fusese pedepsit de Zeus 
să reia la Infinit operația inutilă de ridicare a unei stinci 
uriașe pe o culme. Materialismul dialectic respinge insă a- 
ceastă concepție tragică asupra condiției umane, oferindu-l 
în schimb o concepție optimistă, care consideră că omul 
poate cunoaște legile naturii și societății ș> ’ noate folosi 
oricind in favoarea sa.

Id dicționar, termenul absurd este definit ca fiind simi
lar cu ceva „contrar gfndlrli logice legilor naturii, bnnului 
simț san uzului comun". Teatrul absurdului are în centrul 
său omul dominat de angoase, complexat în fața unui uni
vers misterios, reacționfnd haotic Ia Impulsurile lumii exte
rioare. Cercetătorul occidental Martin Eslln, definește teatrul 
absurdului ca fiind o mișcare ce „exprimă anxietatea și dls-

PANORAMIC TEATRAL

perarea care izvorăște din recunoașterea faptului că omul e 
înconjurat de întinderi de întuneric, că el nu-și poate 
niciodată cunoaște adevărata natură și rostul și că nimeni 
nu-i poale oferi reguli de comporlamenl qafa confec
ționate".

In teatrul absurdului, gindirea discursivă, bazată pe ra- 
namenle logice este abandonată fn favoarea antomatisme- 

ior, a noțiunilor golite de sens sau înzestrate cu sensuri 
noi. Personajele sînt puse fn imposibilitate de a comunica 
deoarece limbajul lor este depreciat. Asistăm la o adevărată 
explozie a limbajului obișnuit, minat cu bună știință pentru 
a sublinia absurdul vieții și pentru a obține efecte, de multe 
ori de un comic Irezistibil. Această dezintegrare a limbaju
lui, care sugerează imposibilitatea comunicării intre oameni, 
constituie una din trăsăturile de bază ale teatrului $1 litera
turii absurdului, alături de dispariția conflictului șl a carac
terelor.

Teatrul absurdului îșl revendică strămoșii încă din an
nihilate și pină în zilele noastre. Astfel sînt considerați ca 
precursori mimii antici și medievali, bufonii de curte, clovnii, 
etc. Comicul absurd este depistat in operele lui Shakespeare, 
Rabelais, Swift, Laurence Stern, G. Bernard Shaw ș, a. La 
noi, mulțl cercetători au semnalat existența comicului ab
surd in unele opere ale lui Anton Pann, Ion Creangă, 1. I.. 
Caraglale, dar mai ales în scrierile lui Urmuz.

Cu toate limitele sale, teatrul absurdului cuprinde multe 
opere valoroase care au făcut școală. Astfel de opere au 
scris și lonescu șl Beckett și Diirrenmatt. Dar despre aceștia, 
și despre al|l reprezentanți ai teatrului absurd, cu altă. 
ocazie.

Constantin PASCU

proveniență a lăutarilor, acestea 
variat de-a lungul veacurilor fie 

după regiuni, fie după condițiile is
torice. Le tară, în general, au domi
nat, în epoca feudală, lăutari pro
venit! din pătura țărănească, iar la 
orașe erau așa zișii „lăutari profe
sioniști" provenili în majoritate din 
țigani. Cert este însă că elementul 
ce-a răspîndit și păstrat în forma 
cea mai originală muzica populară, 
este elementul țărănesc. Marii lău
tari români — care încep să apară 
după anul 1780 — se remarcă prin 
arta . lor, intrînd în istoria muzicii 
noastre ca mari virtuoși. Cîteva suc
cese . internaționale la expozițiile de 
la Paris, unele turnee în străinăta
te precum și o serie de angajamen
te în marile centre muzicale ale 
lumii (Paris, Londra, Petersburg, 
Moscova ș.a.) au dus, începînd cu 
sfîrșitul veacului trecut, 
rea lăutarilor români pe 
dial.

Cel mai mare lăutar
este fără îndoială Barbu Lăutaru, 
nn nume ajuns legendar în mișca
rea muzicală românească din vea
cul trecut. Cînd s-a născut acest 
talent exceptional și care este nti« 
mele lui adevărat nu se știe precis, 
După un studiu biografic făcut da 
Gh. Ciobanu se cunoaște că a trăft 
80 de ani, cam între anii 1780—1860. 
Meșteșugul muzical l-a învățat 
familie, Iar practica muzicală 
făcut-o în taraful tatălui său,
unde a moștenit și comoara preți
oasă de cîntece moldovenești din 
jurul Iașilor, pe care nimeni nu le-a 
știut cînta mai armonios decît el. 
Mai tîrziu, excepționalul lăutar și-a 
alcătuit un taraf propriu, colindind 
tîrgul Iașilor, rîștigîndu-și un ma
re renume și bucurîndu-se de 
o mare popularitate. In anul 1804 
a fost ales staroste al lăutarilor ie
șeni, fiind recunoscut de toți ca un 
neîntrecut cîntăret.

Prețuirea de care se bucura tara
ful său reiese dintr-o serie de do
cumente care atestă solicitarea for
mației sale pină și la curțile dom
nești.

Cu ocazia vizitei marelui compo
zitor ungur Franz Liszt în Moldova, 
virtuosul lăutar moldovean l-a Im
presionat pe marele compozitor prirt 
execuție Ireproșabilă a muzicii lău
tărești. a baladelor și doinelor, din 
care de altfel Liszi s-a inspirat mal 
fîrziu cînd a scris „Rapsodia română 
pentru pian". Se. zice că la această 
înlîlnire s-a petrecut un fapt oare
cum ieșit din comun. După ce tara
ful lui Barbu Lăutaru a executat 
cîteva bucăți de o rară frumusețe 
Fr. Liszi a spus: „Barbule, tu m-al 
făcut să cunosc muzica ta acum am 
să te fac s-o cunoști și tu pe-a 
mea". Zicînd aceasta s-a așezat la 
un clavir și a început să cinic mal 
întîi un preludiu apoi improvizînd, 
prin extraordinara lui inspirație, cî
teva
de altfel un marș national maghiar. 
RidicîndU-se de la clavir l-a întrebat 
pe lăutar:

— Barbule, lăutarule, ce zici ele 
ai eastă melodie ?

— E așa de frumoasă, stăpîne, 
l-a răspuns Barbu, incit dacă-mi dai 
voie am s.T-ncerc să ți-o cînt si eu. 
Liszt zîmbi cu un aer de neîncre
dere făcînd semn cu capul că pri
mește. Intr-un săptăminal francez a 
apărut, peste cîteva zile, un articol 
unde se spune că Barbu Lăutarii a 
reprodus period cele 
compozitor pe clavir, 
tratît pe marele Liszt
]-« îmbrățișat călduros mai ales di 
ceea ce cîntase el nu era cunoscut, 
ci era o Improvizație do moment.

Barbu Lăutaru este primul mare 
artist popular al nostru. Deși i-a 
lipsit cultura muzicală, a reușit să 
impună creația noastră populară so
cietății din acea vreme, creînd gus« 
tul pentru arta națională șl înăl- 
țînd-o la rangul de muzică auten
tic.., servind-o drept izvor de inspi
rație compozitorilor de muzică cultă.

fraze muzicale care alcătuiau

cîntate de
uiinindu-l în-

încîl acesta

Prol. Ttaiah TĂMAȘAN
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Pe drumul Vulcan
Dealul Babii

• DIALOG PRIN SCRISORI

Cufundat în întuneric, nltat do lu
me, năpădit de necazuri — așa era 
pe vremuri cătunul Dealul Babii, ne 
«crle tovarășul Scorel loan din par
tea locului. Nici lumină, nici maga
zin, nici școală. Copiii băteau drum 
de 7 km pînă la Vulcan, pentru a 
învăța carie.

Dealul Babii. deși e un sătuleț cu 
abia 100 de fumuri, are acum tot ce 
fl-a dorit: lumină electrică, școală 
nouă, cămin cultural, un magazin 
alimentar șl — ca o dovadă a aten
ției cu care stnt rezolvate proble
mele cetățenilor de aici — un an- 
tobuz face de trei ori pe zi curse 
între salul lor și orașul Vulcan.

Dacă oamenii din Dealul Babii ar 
Ii întrebați ce-l frămintă mai mult 
acum, majoritatea ar răspunde: sta
rea drumului care-l leagă de Vul
can. Șl e llresc, deoarece aproape 
foți bărbații din sat lucrează fie la 
mina Vulcan, fie la alto unități din 
această localitate.

Iar starea drumului Ie creează 
greutăți mari. De la un cap la al
tul. numai gropi. In Crividla gropile 
alternează cu grămezile de cenușă 
depozitate în mijlocul drumului de 
către cetățeni In timpul Iernii.

Suferințele drumului nu se rezumă 
Insă la atit. Străduințele șoferului 
Fopescu Petrică de pe autobuzul

l.G.O. de a ajunge la timp în stații 
șl, totodată, de a feri mașina de ho- 
purl se lovesc de urme ale unor tre
buri făcute doar pe jumătate sau de 
neglijențe. In această parte a Văii 
Jiului au fost executate citeva ga
lerii de probă șl pămînlnl rezultat 
a fost depo7l(at chiar In drum. In 
cursul iernii s-a adns aici cea. 100

mc piatră «jpncasală pentru reface
rea drumnhil. Dar in loc ca accaslă 
piatră sa tic lăsată în qrămezi mid 
acolo unde trebuie, ca a lost depo
zitată la Crividla. Acum piatra tre
buie încărcată din nou In mașini șl 
transportată unde trebuie, lucru ca
re putea II îăcut foarte bine rlc la 
începui, fără cheltuieli în plus.

Intr-o altă scrisoare trimisă redac
ției, nn grup dc cetățeni din Dealul 
Babii arală că ci sini gala să pună 
mina șl să repare drumul. Ie Irc- 
bnte doar cîtcva autocamioane bas
culante cu care să transporte piatra.

— A venit primăvara șl drnmul 
așteaptă să fie reparat.

Ca o dovadă că primăvara a 
sil, In plicul adresat redacției 
fnsl puși sl clțiva... ghiocei.

Un.~ arqumenl în plus pentru a 
ne determina să dam glas prin ziar 
dorinței cetățenilor din Dealul Babii 
de fi fi ajutați să pună In ordine dru
mul care înteqrează cătunul lor în 
viața trepidantă a Văii Jiului.

so- 
an

Mai multă afenfie calităfii

lucrărilor miniere

de deschidere și pregătire
(Urmare din pag 1)

CABANELE
în noul
sezon
turistic

(Urmare din pag 1)

' — Cum vedeți in viilor dezvolta
rea punctelor de interes turistic din 
Împrejurimi ?

— In acest sens vreau să amin
tesc despre lărgirea și moderniza
rea spațiului de cazare în masivul 
Paring, unde se află în perspectivă 
construirea unei cabane cu o capa
citate de 150 locuri. Deosebit de 
Important șl de >til va fi nentru 
ronfortul turiștilor telefericul care 
se va construi la Paring, tocmai cu 
scopul să ușureze accesul la cota 
1800 m. Acestea sînt necesare cu 
atit mai mult cu cil masivul Paring 
oleră condiții excelente pentru spor
turile de iarnă.

lucru a condus la creșterea prețu
lui de cost a metrului de galerie.

Din cauza nerespectării proiectu
lui de execuție, galeria de legătură 
a puțului Ștefan cu putui Carolina, 
la orizontul 400, a necesitat de ase
menea rectificări, care puteau fl e- 
vitate, dacă lopograful Polak Arnold 
îșl făcea conștiincios datoria.

Galeria direcțională 
stratului 8, blocul 7. sectorul IX, 
unde lucrează brigada lui 
Gheorghe, a început să se degra
deze înainte de vreme. Aceasta de
oarece panta este mai mare decît 
a fost prevăzută, canalul pentru 
scurgerea apelor nu s-a betonat, cu 
toate că era necesar acest lucru (ga
leria fiind plasată într-o zonă de 
șisturi cărbunoase și marne).

Preabatajele săpate în stratul 3, 
blocul 4, sectorul V, de către bri
găzile conduse de minerii Pop Con
stantin. Aftincăi Petre și Onișor 
Dobrc, necesită un volum mare de 
lucrări de întreținere. Aceasta se da- 
toreșt.-> faptului că n-a fost respec
tată distanta dintre armături, banda- 
jarea nu s-a făcut cu jumătăți de 
lemn (cum prevedea monografia) cl 
cu seînduri. iar golul de după ban
daje n-a fost umplut cu steril.

Exemplele enumerate dovedesc cu 
prisosință r ă orice abatere de la 
proiect ori de la monografie, con-

din culcușul

Maxim

Irolul superficial al maiștrilor la lo
curile de muncă, aduce după sine 
compromiterea unor lucrări miniere, 
cheltuieli suplimentare, întîrzierea 
punerii în funcție a acestor lucrări.

Față de aceste stări de lucruri 
nepermise, cu repercusiuni negative 
asupra procesului de producție, a- 
supra realizării planului, conducerea 
minei Lupeni a luat o serie de mă
suri. S-a dispus introducerea susți
nerii metalice In toate preabatajele 
din stratul trei, In zonele unde stra
tul cunoaște o zona anormală; ban- 
dajarea lucrărilor miniere să se facă 
cu jumătăți de lemn; lucrările mi
niere să se plaseze în roci cu re
zistentă mecanică mare, tinîndu-se 
seama de durata de funcționare a 
lucrării, de scopul ei, cum și de in
fluenta rocilor In care se sapă; ale
gerea celui mai corespunzător pro
fil de săpare; sistemul de susținere 
ales să corespundă scopului și du
ratei de funcționare a lucrării mi
niere respective; respectarea întoc
mai a proiectelor de execuție.

Tn urma acestor măsuri, activitatea 
la lucrările miniere a început să se 
îmbunătățească. Trebuie în continua
re acordată importanta cuvenită ca
lității lucrărilor de investiții subte
rane, preocupare care Ia mina Lu
peni să se Integreze în activitatea 
de zl cu zi a celor care suprave
ghează și coordonează procesul mun
cii în subteran.

ȘTIRI.REPORTAJE - din tară
.-    . . .. . ’  Mn

A lot n r o in ii n o a s c ă „Cel mai bun
de p e I r o / i e r e cîntec pionieresc

— In ce privește căile de acces 
există noulâfi său se ridică pro
bleme ?

— In general, caile de acces la 
cabane nu sînt încă amenajate co
respunzător si in special drumurile 
carosabile. Ca exemplu pot da : dru
mul înspre cabana Rusu, care ar 
necesita reparații urgente, fiind greu 
practicabil. Intenționăm să marcăm 
și mai bine potecile din mediul alpin 
pentru a ușura și mai mult accesul 
și orientarea turiștilor inspre frumu
sețile munților noștri.

De asemenea, trebuie să arăt că 
avem necazuri cu noile drumuri șl 
amenajări în construcție.

Astfel, este necesar ca I.C.O. Pe- 
troșeni să înceapă lucrările de a- 
menajare la Lunca Florii și să con
tinue lucrul la Cîmpu Iul Neag, do
cumentația șl finanțarea 
chlse.

De asemenea, lucrările 
șl podul peste Jiu
Cîmpu Iul Neag șl cabana cu ace
lași nume, date în antrepriză la I.C.F. 
Deva, au fost sistate din cauza „lip
sei" de lemn.

Urgentarea acestor lucrări se im
pune cu acuitate. In continuare, vom 
căuta să aprovizionăm cît mai bine, 
cu toate cele necesare cabanele, în 
așa fel ca în noul sezon numărul 
turiștilor care ne vizitează 
cît mal mare, să aibă tot ce 
bule pentru a se simți bine 
rările din munții noștri.

la drumul 
între comuna

să fie 
le tre- 
pe că-

Cind in anul 1962, in analele lio
tei maritime românești se înscria 
numele nuvclm ..Prahova" și „Plo
iești". sc semna propriu-zis actul de 
constlUrirc o liotei, românești dc pe
troliere. Dc la această dată, noi pe
troliere sub pavilionul romanesc au 
acostat la danele portului de reșe
dință. Constanta. înscrise la registrul 
britanic Lloyd, ele au lost construi
te de către Șantierul naval Udevalla 
— Suedia, precum și de Urma japo
neză ,,Hilachi-7.osen" din Innoshima

Naviglnd pe mări șl oceane, na
vele transportă milioane dc tone de 
produse petroliere In cursele ce le 
lac in mod curent pe rute ce leagă 
portul Constanta cu Rotterdam, Ham
burg, Oslo sau Londra, iar cu oca
zia unor transporturi speciale ajun- 
gfnd plnă In Golful Persic, India șl 
Ceylon.

Creșterea șl dezvoltarea liotei ro
mânești de tancuri petroliere este 
rezultatul elaborării unui Important 
plan ale căror prevederi sini In 
prezent in curs de aplicare. El osie 
menit să satisfacă In condiții mal 
bune traficul lot mai intens de pro
duse petroliere. In acest sens, șan
tiere 
vor construi pentru Navroni încă 6 
nave cu o capacitate de 50 000 Idw

navale de renume din lume

flecare. La lei ca și cele existente 
In prezent, navele vor II prevăzute 
cu un tnall grad de automatizare cu 
comanda centralizată a întregului 
echipament tehnic. Ele vor avea, de 
asemenea, Inslala/li de aer conditio
nal șl cabine pentru fiecare membru 
al echipajului. Conform proiectelor, 
ele vor puica naviga in condiții bu
ne atit pe oceane cit și pe mările 
continentale.

Astfel, liota românească de petro
liere va avea In următorii ani o ca
pacitate de peste o jumătate de mi
lion de lone. Acest spor de capaci
tate a ridicai pe lingă alte proble
me și începerea executării unor Im
portante lucrări porluale la Constan
ta. Ele cuprind construcția noului 
port de acostare pentru tancurile pe
troliere transoceanice, precum și a- 
menajarea unul dig dc legătură cu 
danele din portul vechi. Constanta 
va deveni și in accaslă privin/ă, unul 
din marile porturi ale Europei.

Acestea ar Ii cfleva aspecte des- 
nre stadiu! actual și dezvoltarea lio
tei de petroliere, factor 
In extinderea legăturilor 
ale României cu tot mai

al anului'* și tinerelul

vremea,

important 
economice 
multe fări.

l’este 100 de lucrări au sosii pe 
adresa Consiliului National al Orga
nizației Pionierilor, pentru concursul 
Intitulat „Cel mal bun cîntec pionie
resc ol anului".

Parliclpanții - 
Compozitorilor 
compus pentru 
artistică anuală 
tecc de școală, 
de tabără, scrise 
voci. Pentru cele mai valoroase Ii 
crări, juriul, format din personalități 
ale vieții muzicale și literaro, va a- 
corda următoarele premii : un pre
miu I în valoare de 12 000 Ici, un 
premiu 11 în valoare de 10 000 Ici, 
un premiu Ill In valoare de 7 500 leJ 
șl trei mențiuni <i rîte 4 000 de lot 
fiecare.

Cîntecul distins cu premiul 1 „Cel 
mal bun cîntec pionieresc al anului" 
— va intra, conform regulamentu
lui Festivalului cultural artistic al 
pionierilor și școlarilor, în reperto
riul obligatoriu al formațiilor corale 
pionierești în anul 1968—1969. La 
recomandarea juriului, cîntecele pre
miate, precum și un număr de lu
crări valoroase vor ii tipărite și di
fuzate în rîndul pionierilor și șco
larilor.

— membri ai Uniunii 
sau amatori, — eu 

i această competiție 
i imnuri, marșuri, cîn- 
, de drumeție, de foc 

pentru una sau două 
Iu*

Cum va II 
lăzi ?

0,10 Pentru copii 
școlar.

10.45 Din cronica 
șcșli.

11.15 Emisiunea pentru sale.
12.45 Concert simfonic.
După amiază : Transmisiuni 

sportive : FOTBAL.
17.30 Cintâ soliștii și orches

tra de muzică populară 
a Ansamblului de cin- 
tace și dansuri „Clpriun 
Porumbcscu" din Su
ceava.

18,00 Curierul Artelor 
alune de aclualilatc tea
trală, muzicală și plas
tică.

18.30 Magazin 111.
19.30 Telejurnalul dc seară.
19,50 Desene animate
20,00 „Cosmin, fiul zimbrului" 

(serio a Ill-a).
20.35 Varlelâ(i de-nlii aprilie
21.35 Film artistic: „Cu tnfii 

acasă" — producție o 
studiourilor italiene.

23.15 Telejurnalul de noapte
23.30 Telesporl.
23.45 Închiderea emi'iunii.

--- 0----

Sistem nou de calcul
și evidență
a cheltuielilor
de produefie

GH.
actor la Aqerpres

AGIU

Imagine din portul Galați.

Un grup de economiști pioieșteni, 
în colaborare cu specialiști de ia 
Institutul de cercetări foraj extracție 
din Gîmpina au pus la punct un nou 
sistem de calcul și evidentă a chel
tuielilor de producție pe sonde, cu 
ajutorul mașinilor de centralizat și 
calculat de tip „Ascota". La schela 
Boldești, de pildă, au fost calculate 
cheltuielile de producție pe schelă 
in numai trei zile fată de 12—15 
zile cît dura această operație după 
procedeele obișnuite.

Se prevede ca noul sistem infor
mational să fie aplicat anul acesta 
și în alte schele de petrol din tară. 

(Aqerpres)
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[j 20,00 Film serial: Thierry 

Fronde.

I
I
i
I

vielii osia-

emi-

MARȚ] 2 APRILIE
17.30 Pentru cel mici:

Ecranul cu păpuși: „Pa
gini din istoria risului". 

18,00 T.T.T.
Teletehnica pentru lofi.

18.30 Curs de limba franceză 
fleet ia a 10-a).

19,00 Pentru tineret.
„Vd place muzica ?"

19.30 Telejurnalul de seară.
la

SUB MASCA UNUI
ADEVAR TĂINUIT

(Urmare din pag 1)

pută ca ..lipsită fiind de conștiința 
profesională care I se cerea, a In
dus în eroare atit maistrul cît și nor- 
matorul sectorului".

Acesta să fie adevărul ? Înainte 
de a relata argumentele muncitoa
rei, care, în mod curios, nu au fost 
sesizate de organul de control, o 
mică precizare este absolut necesa
ră : <ele două colege de muncă ale 
muncitoarei sînt Popa Maria, solia 
maistrului si Bulzan Paraschlva, so
ția normatorului, adică a celor doi... 
induși în eroare de către Ștefan 
Llvia.

Și acum faptele.
Muncitoarea acuzată se destăinuie:
„Lucrez ca vopsitoare de catego

ria a V-a la acest sector din anul 
1962. întotdeauna m-am străduit să 
dau lucrări de calitate corespunză
toare și să-mi fac datoria, fapt pen
tru care am fost declarată fruntașă 
în Întrecerea socialistă. In luna mal 
1966 a fost angajată ca muncitoare 
necallficală și tov. Popa Maria, solia 
maistrului. De la această dată, lucru
rile au mers mai bine; aproviziona
rea cu scule și materiale nemal con
stituind o problemă pentru mica 
noastră echipă. Nu după mult timp, 
în aceeași echipă, a fost repartizată 
șl tov. Bulzan Paraschiva, soția nor
matorului.

In aceste condiții, nu ne mai miră 
afirmația șefei de echipă care, în con-O.C.L. ALIMENTARA

tinuare, declară : „De la această da
tă pe lingă aprovizionarea cu ma
teriale și scule mai bune am simtlt 
și o îmbunătățire la salariu. Nicioda
tă gu am fost la curent cu calculele 
făcute de maistru șl normator In 
birou, deși la sflrșitul lunii semnam 
raportul lucrărilor executate".

La solutionarea cazului, pentru a 
se justifica de ce s-au introdus în 
calculul salariilor lucrări neexecu
tate, ceilalți răspund :

Normalorul Bulzan Dumitru: „Nu 
am fost chemat la recepția lucrări
lor. Acestea s-au plătit pe baza ra
portului maistrdlui semnat de șefa 
de echipă".

Maistrul Popa llie : „Nu m-am pu
tut deplasa la recepția 
fiind ocupat la alte locuri 
Recepția s-a executat de 
nlcian împreună cu șefa 
care a semnat raportul".

Cu aceste justificări, care au con
stituit argumente veridice și au stat 
la baza unei decizii de imputare șl 
de stabilire a vinovăției unui mun
citor, să încercăm să cîntărim fap
tele, trecînd peste filele- dosarului 
de anchetă.

1. Muncitoarea Ștefan Llvia se fa
ce vinovată pentru că echipa con
dusă de dînsa nu a executat lucrări 
de calitate corespunzătoare (nu n 
vopsit toată suprafața de tîmplărie 
în citeva apartamente). Calitatea lu
crărilor executate de maistru și nor
melor nu a fost pusă în discuție.

2. La stabilirea vinovăției s-a adus 
ca argument lipsa de conștiința pro
fesională a acestei muncitoare rare 
chipurile, trebuia să spună : „tova-

rășe șef să vedeți, noi nu am exe
cutat decit aceste lucrări șl aceste 
operațiuni Iar unele sînt de calitate 
necorespunzăloare". La conștiința 
maistrului nu s-a făcut nici un a- 
pel, deși avea obligația să supra
vegheze lucrările și să întocmească 
raportul de lucru, raport tn care 
cantitățile înscrise să fie cele efec
tiv executate, șl pentru care poar
tă întreaga răspundere. S-a Întrebat 
cineva de ce acest raport de lucru 
nu a reflectat adevărul tocmai la e- 
chipa unde lucra șl soția maistru
lui ? De conștiința normatorului, de 
asemenea, nu și-a
minte. Normalorul „nu 
mat la recepție", deși pentru aceasta 
nu avea nevoie de o chemare spe
cială, participarea la recepție 
obligatoriu In atribuțiile Iul. 
nou aceeași întrebare: de ce 
Ia această echipă ?

8. Considerată vinovată ca 
lalti doi. 1n jurul șefei de 
s-a 
cepul nu a înteles-o, dar care, în
cet, încet și-a profilfit tot mai preg
nant adevărata nuanță: persecuția. 
Pentru vinovăția, 
deși era singure 
cvilfi de categoria 
ființat echipa pe

SÎMBATA 30 MARTIE

PROGRAMUL I

Pro-
5,15

5,00 Buletin de știri ; 5,05
muzical de dimineață ;

Program muzical 
limineată ; 5,30 Buletin de știri ; 

Jurnal agrar; 6,00—8.25 
și actualități; 8,25 

: poetic; 8,30 La microfon, 
i preferată ; 9,00 Buletin 
; 9,05 La microfon,

muzică populară; 20,30 Arii din o- 
perete; 20,40 Program de romanțe; 
21,00 La balul de sîmbătă seara; 
22,00 Radiojurnal. Sport. Buletin 
meteorologic ; 22,20 Formația Iancy 
Kordssv; 22,30 Moment poetic;
22,35 Alegeți ritmul preferat; 24,00 
Buletin de știri; 0,05—6,00 Estrada 
nocturnă. Buletine de știri și meteo- 
ruliere la orele 1,00; 2,00 și 4,00.

adus nimeni a- 
fost che-

ANUNȚĂ
cît mai

20,26 Album de poezie
20.45 Scară dc teatru : 

„Fundul O” de Ivcs 
miaque.

22.45 Telejurnalul dc noapl< 
23,00 închiderea emisiunii.

Ja-

MIERCURI 3 APRJL1E I
| După amiază : Fotbal. I

17.30 Pentru cei mici: ‘
Ala-Bala: ..Cine indrâz- s
neșle ?".

18,00 In direct...
Parametri tehnici supe- | 
riori. &

18.30 Curs de limba engleză | 
(lec/ia a 10-a).

19.30 Telejurnalul de seară. î! 
: muzică popu- -

I
I
I
I
{19,30 Teiejurnah 

-20,00 Soliști de 
r Iară.
| 20,15 Translocator.

I.... ..21,00 Avanpremieră.
21,15 Telecinemateca: Inter-

. mezzo.
■ 22,45 Telejurnalul de noapte.

23,00 Închiderea emisiunii.

lucrărilor, 
de muncă, 
către leh- 
de echipă

intrlnd 
Și din 
tocmai

și cel- 
echlpă 

real o atmosferă pe care la în- 
t nu

o dată siabilită, 
vopsitoare califi- 
a V-a, I s-o des- 
care o conducea, 

fiind repartizată într-o 
zugravi. Printre altele, a lucrai și 
ca muncitoare necalificată la trans
port de seîndură, șl la scos de cuie. 
Intr-una din zile, neprimind de lu
cru, a stat în curtea sectorului, tre- 
inurînd de frig în timp ce munci
toarea Popa Maria, necalificată, lu
cra mai departe ca vopsitoare.

Din dosarul de constatare a aba
terilor celor doi tehnicieni de la sec
torul I.L.L. Vulcan lipsește • ultima 
filă. Adică tocmai aceea care să pre- 
zinte adevărata fată a faptelor. Cre
dem că cei competent! nu vor înîîr- 
zia cu completarea el.

echipă de

bune 
lației 
re, în

vederea unei 
aprovizionări a popu- 
cu produse alimenta- 
ziua de 31 martie a c.

toate magazinele 
alimentare

vor îi deschise
intre orele ?-12

gram
Gimnastică; 5,25 
de di!
5,50 
zică 
ment 
lodia 
știri;
preferata ; 9,90 Unda veselă; 10,00 
muzică ușoară de Sergiu Malagam- 
ba; 10,10 Curs de limba spaniolă; 
10,30 Ciclul „Să înțelegem muzica"; 
11,00 Buletin de știri; 11,03 Revista 
revistelor economice; 11,15 Recital 
de operă Zenaida Pally; 11,30 Me
lodii distractive; 12,00 
ușoară; 12,22 Intîlnire cil 
populară și interpretul 
13,00 Radiojurnal. Buletin

PROGRAMl I II

Mu- 
Mo- 
me- 

de 
melodia

Muzică 
melodia 

preferat; 
meteoro

logic; 13,20 Parada soliștilor și a 
orchestrelor de muzică ușoară; 14,15 
Cîntă orchestra de muzică populară 
din Caransebeș; 14,35 Muzică
ușoară interpretată de Luminița Do- 
brescu și Serglo Endrlgo; 15,00 Bu
letin de știri. Buletin meteo-rutier; 
15,05 Melodii populare interpretate 
de Vasile Cănănău ; 15,15 Muzee șl 
expoziții; 15,25 Muzică ușoară ;
15,45 Pagini din operete; 16,00 Ra
diojurnal. Sport. Buletin meteorolo
gic; 16,20 Muzică ușoară; 16,30 
Roza violurilor; 16,55 Valsuri cele
bre; 17,15 Atențiune, părinții; 
18,00 Buletin de știri; 18,05 Calei
doscop muzical; 18,30 Știință, teh
nică. fantezie; 18,50 Cîntă Traian 
Lăscut Făqărășanu; 19,00 Radioga- 
zeta de seara; 19,30 O melodie pe 
8dresa dumneavoastră ; 20,00 Bule
tin de știri ; 20,05 Radiomagazin
sportiv ; 20,17 Noi înregistrări de

Con-
10,30

JOI 4 APRILIE î
17.30 Pentru preșcolari:

Filmul: Poly și secretul | 
celor șapte stele. r

18,00 la ordinea zilei. ’
Organizarea știinjifică <> I 
producției și a muncii. J

18.30 Curs de limba germană j
(lecjia a 10-a). s

19,00 O ilustrată dc io... Bara- |
jul de pe Valea Uzului, i 

19,10 „Mult e dulce și Iru- r
moașă..." — emisiune de i 
limbă română.

19.30 Telejurnalul de seară j 
20,00 Film serial: Wikingii |

(scria l).
20.30 Reportaj '68 : Popas

Gori.
20,50 „întrebări ia care 

răspuns... întrebări 
care nu s-a r

NOTA

de rugină
Fiind inaptă pentru „curse", i s-au întocmit ac

tele de „deces". Mai precis formele de casate. 
Dar mașina dărăpănată continuă să „zacă" in 
incinta lubricii de produse lactate Livezcni (cum 
se vede in clișeul nostru). Nu s-a încumetat ni
meni s-o ducă de aici. Conducerea F.P.I.. , mo
tivează" că nu are cum s-o . transporte la 
l.C.M. (I). Culmea ironiei! La cifiva metri senilă 
întreprinderea de colectare a metalelor, iar in 
curtea labricii de produse lactate ruginesc sule 
de lone de tier vechi (obiectivul aparatului lo- 
togralio n-a putut surprinde lot haosul de la 
fabrică). Conducerea labricii „motivează"... 1 
metalul se transformă in rugină din cauza.. r 
ginei depuse pe spiritul gospodăresc din labrn

iar

_ I

Vivaldi;
Cornel Popescu; 

12,00 
me- 
mu- 
Pra- 
Me-

Slat ia 351 m : 6,45—7,00 Agendă 
bucureșteană; 7,00 Cînlece vesele 
de dimineață; 7,10 Tot înainte (emi
siune pentru pionieri); 7,30 Buletin 
de știri; 7,35 Buletin meteo-rutier; 
7,39 In ritm de polcă ; 7,45 Melodii 
populare interpretate la diferite in
strumente ; 8,00 „Excursie pe porta
tiv" — muzică ușoară ; 8,30 Buletin 
de știri; 8,35 Din muzica popoare
lor ; 9,30 Melodiile anotimpurilor; 
10,00 Buletin de știri; 10,05 
certe de Antonio 
Gintă orchestra
10.45 Prelucrări din folclor;
Buletin de știri. Buletin
teorologic; 12,07 Varietăți 
zicale; 12,45 „Pe Valea
hovel' 
lodil de Vaslle 
Mălineanu; 13,80 Știința In 
păcii; 13,40 Din cele mai cunoscute 
melodii populare; 14,00 Radiojur
nal. Sport. Buletin meteo-rutier; 
14,08 Concert de prînz; 15,00 Selec- 
tiuni din operete; 15,90 Muzică 
ușoară; 16,00 Cîntă Maria Lătăretu;
16.45 Muzică ușoară interpretată de 
orchestra Casei de discuri Eleclre-

Radiojurnal. Buletin 
17,15 Muzică ușoară;

18,00 Pa-

de știri.
; 12,07
12,45 „Pe

- muzică ușoară; 19,00 
Veselovski și H. 

slujba

cord; 17,00
meteorologic ;
17.30 Folclor orășenesc;
gini alese din muzica ușoară; 18,55 
Buletin de știri; 19,00 „Album so
nor cu dedicație" — muzică ușoară;
19.30 Scriitori la microfon; 19,45
Muzică; 19,50 Noapte bună, copii; 
20,00 Transmisiunea concertului or
chestrei simfonice a Filarmonicii de 
stat „George Enescu". Dirijor Mi
hai Brediceanu ; In pauză Buletin 
de știri; 22,30 Album folcloric;
23,00 Radiojurnal ; 23,07 Muzică de 
jazz; 23,30 ,,De la Euridice și Me- 
lisande" — duete de dragoste din 
opere în montaj muzical-literar: 
Desdemona — Othello. Emisiune de 
Georgeta Du|u ; 24,00 „Carnavalul
notelor" — muzică de dans; 0,55
Buletin de știri; 1,00 Din nou dans; 
1.55—2.00 Buletin de știri. Buletin 
meteo-rutier.

i
Simbătă 30 martie

PETROȘENI — 7 Noiembrie: De 
trei ori București; Republica: Lor
dul din Alexanderplatz ; PETR1LA i 

'Cum să furi un milion; LONEA — 
Minerul : Reîntoarce r^a lui SurcouJ; 
7 Noiembrie : Rio Cont hos; VUL
CAN Pr... sonii distrat; LUPENI 
— Cultural: Sindbad marinarul ; 
Muncitoresc: 101 dahn<i|ieni. .

i
i
i
i
i
i i 
l
i
i
i
I
* încă".
[ 21,30 Telegiob.

t ’

, I
.... !
răspuns I

I
de Bra- |

I 
I
I

s-a 
la

21,50 Studioul mic : 
„Analfabetul" 
nislav Nușici.

22,20 De la Giotto la Brâncuși 
(încheierea ciclului).

. 22,45 Telejurnalul de noapte. 
| 23,00 închiderea emisiunii.

I
I
I joe .
fl 18,00 Drumuri

emisiune turist 
fi 18,30 Curs de limba

fia u 10-a).
I 19,00 Tinerel, tinerele. 
' 19,30 Telejurnalul de s. 
| 20.00 Studioul Muzical. 
’ 20,40 Tainele Drofesiun

I
I

VINERI 5 APRILIE
17,30 Pentru cei mici:

Cioplitori In lemn.
Filmul 
mate 
Joe".

I

, < •

„Aventurile lui I

I
I
I
I
I
I
I
I

di- | 
fer- »

I
1
i
I
I
I 
I 
J
I
I
I
l

iri și popasuri 
emisiune turistică.

1 rusă i
ția a 10-a).

(lec

10,30 Telejurnalul de seară.

20,40 Tainele profesiunilor.
21,00 Reflector
21,15 Film ștlinfifico-iăntaslic 

„VInzătorul de aer".
23,00 Tete jurnalul de noapte.
23,10 Închiderea emisiunii.

SÎMBATA 6 APRILIE
I După-

I
I
I
6,p î5
I
I
I
I
I
I
i
I

i-amiazâ — Transmisiuni 
sportive: Fotbal. In < 
vizia nafională și sfer
turile de linală ale Cam
pionatului european : 
Bulgaria — Italia 
't ransmisiune de la S>. 
liu
Pentru tineretul școlar. 
„Baltagul" dc Miltuii 
Sadoveanu (II).

19.45 Telejurnalul de seară. 
20,00 Tele-enciclopcdia.
21,00 Intîlnire cu...

Aslă-scară, baritonul 
Octav Enigărescu.

21,15 Film serial : Evadatul. 
22,0!
22,3!
22.45 Tclcspori
23,00 Premiul Fuit.vizJunif. 

Transmisiune <le la lon
dra.

0,45 închiderea emisiunii.

Invitație iu dans 
Telejurnalul de noupte.


