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în fiecare organizație de partid, in toate colectivele de muncă

In cursul după-amlezii dc vi
neri, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului do Stal, a primit de
legația de activiști ai Partidului 
Comunist Chim/ condusă' da 
tovarășul IanR Ciun-pu, membru 
al C.C. il P.C. Chinez, secretar 
adjunct al Comitetului provinci

al Liaoning ol P.G. Chinez, mem
bru al Biroului Permanent al 
Comitetului revoluționar provin
cial, care, la Invitația C.C. al 
P.G.R., faco o vizita în tara 
noastră.

La întrevedere au participat 
tovarășii Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar

al C.C. al P.C.R., Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mlu Dobroscu, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv al C.G. ol P.C.R., Ștefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R.,

(Continuare In pag. > 4-a)

Conducătorul delegației guvernamentale 
economice din R. P. D. Coreeană

0 singură voință, o supremă preocupare: înfăptuirea neabătută, 
cu toată responsabilitatea a prețioaselor indicații și îndemnuri 

transmise de secretarul general al partidului în cadrul 
memorabilei vizite de lucru in Valea Jiului

O cerință de prim ordin pentru realizarea
producției in condiții de maximă eficiență
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Analiza exigentă a problemelor abordate 
în cadrul Conferinței pe tară a cadrelor de 
ducere din întreprinderi, centrale Industriale șl 
de construcții cîl și la Conferința Națională a 
P.C.R. din Iulie a.c., a relevat — pe lîngă rodnicia 
aplicării complexului program de perfecționare 
a orqanizării conducerii și planificării — necesi
tatea valorificării cît mai depline a rezervelor 
interne menite să contribuie la realizarea pro- 
ductei în condițiile de autoutilare și autodotare.

Cu prilejul vizitelor de lucru pe care le-a efec
tuat în diferite județe ale tării secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a interesat în mod special de felul cum o între
prinsă acțiunea de autoutilare șl autodotare în 
întreprinderile industriale și unitățile agricole a- 
rălînd necesitatea intensificării ei ca obiectiv ma
jor al îmbunătățirii activității economice.

In acest context, pentru a realiza slîlpi de 
rajnelri corespunzător condițiilor specifice 
Văii Jiului, în număr mat mare, de o ridicată 

.litate. «e impune crearea unei baze materiale 
lide în sfera căreia un rol aparte revine valori
ficării resurselor interne, prin urmare autodota-

H1

In lumina documentelor Con
gresului al X-lea și ale Confe
rinței Naționale a partidului, 
privind perfecționarea continuă 
a vieții sociale, prețioasele indi
cații pe care secretarul general 
al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a da! în 
cadrul recentei sale vizite făcu
te în mijlocul minerilor Văii 
fiului au vizat și o serie de 
deficiente încă existente în a- 
provizionarea cu produse ali
mentare a populației municipiu
lui. Avînd în vedere faptul că 
am primit Indicația de a solu
ționa In minimum de timp, toate 
problemele legate de aprovizio
nare, bună deservire șl îmbu
nătățirea calității unor produse, 
comitetul oamenilor muncii din 
cadrul O.C.L. Alimentara Petro
șani, cu sprijinul organelor de 
partid județene și municipale, 
a întocmit un plan de măsuri 
concret, care poate și trebuie să 
fie tradus îd viată cu maximă 
operativitate. La ce se referă, in 
special, acesta ? FSră a „intra" 
în detalii, ținem să asigurăm 
populația Văii Jiului că. în pe
rioada imediat următoare, vor fi 
lichidate în întregime „defecți
unile" în ce privește fondul de 
marfă (în sensul ca produsele, 
cunoscule cindva ca deficitare,

pa- 
ale 
ca
so-

rii, acțiune care trebuie să fie și de acum înain
te continuată cu perseverentă de către colecti
vul fabricii de slîlpi hidraulici din Vulcan, adu- 
cindu-șl astfel contribuția la mecanizarea șl in
troducerea tehnicii moderne in mineritul Văii 
Jiului, cerință expresă subliniată încă odată de 
secretarul general al partidului cu prilejul vizitei 
de lucru întreprinsă în bazinul nostru carbonifer.

Colectivul F.S.H. Vulcan a promovat cu suc
ces ahțiunea de autoutilare în scopul rezolvării 
unor cerințe stringente ale fluxului tehnologic. 
Un exemplu edificator în acest sens 11 constituie 
materializarea în unele obiective construite de 
la începutul cincinalului actual șl anume : atelie
rul do acoperiri galvanice, a cărui proces teh
nologic se desfășoară aproape în Întregime auto
mat, obiect proiectat dc inginerii Alexandru 
Scroban și Ștefan Kosztin, fiind executat de un

Gheorghe ClMPEAN 
secretarul comitetului de partid al F.S.H. 

Vulcan
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Ci

a Republicii
Cînd oamenii spun că se poate

la telefon... 
Costinaș!
el. Uite, tovarășe 

președinte, despre ce-i vor
ba...

Președintele sindicatului mi
nei Lonea, IO AN ȘILINCA, 
zimbește :

— Formidabil omul ăsta. 
Noi ii zicem „Birzăunele". 
Dacă nu dă cîteva telefoa
ne de acolo, din mină în
seamnă că... Nu știu dacă el 
cunoaște conducerea minei, 
dar ea îl cunoaște. Aprig, ar
țăgos chiar, dar și uriul din
tre cei mai buni șefi de bri
gadă pe care îi avem.

De altfel e vechi, are 17 
ani în mină, numai ca șef de 
brigadă...

...L-am așteptat pe DUMI
TRU COSTINAȘ la ieșirea 
din șut. E obosit. Ne așezăm, 
undeva, pe o bancă!

— Cum a fost azi ?
— La fel ca ieri. Destul de 

greu. Lucrăm la suitorul De- 
for. înclinare mare, 63 de

— Alo,
— Tot
— Tot

grade, acolo e o surpare — 
40 de metri — ne dă bătaie 
de cap. Dar luna asta o dăm 
gata. Și încă 5 ml de betona- 
re. Luna asta stăm bine. Du
pă socoteala mea cam 150 
la sută, la realizarea pla
nului.

...Pe primele 8 luni ale a- 
nului brigada lui Costinaș a 
realizat planul în proporție 
de 116 la sută.

— N-avem probleme; cîș- 
tigăm bine. Oameni buni. 
Și dacă scrii de mine, scrie și 
despre șefii mei de schimb. 
De TRAIAN BOTA, DAN 
TĂNASESCU, MARIN IO- 
VĂREL și dc ION GRECU... 
și de COST1 CĂ MUNTEANU. 
Și de...

— Ce zice conducerea de 
brigadă ?

— Ce să zică ? Zicem noi,

Lucian STROCHI
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Tovarășul Nicolae Ccaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului cJc Stat al Republi
cii Socialiste România, îm
preună cu tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Mi
niștri, a primit, vtncri, 22 sep
tembrie, pe tovarășul Zăng Zun 
Thek, membru supleant al Co
mitetului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii c’in Coreea 
vicepreședinte al Cabinetului de 
Miniștri al R.P.D. Coreene, pre
ședintele părții coreene în Co
misia interguvernamentală con
sultativă în probleme!" relați
ilor economice și Iciinico-ști- 
ințifice dintre Republica So
cialistă România și R.P.D. Co
reeană, conducătorul delegației 
guvernamentale economice ca

re se află in tara noastră.
Au participat tovarășii Ion 

Pătan, membru supleant al Co
mitetului Executiv a) C.C. al 
P.C.R. vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele 
părții române in Comisia inter- 
guvernamentală consultativă, 
Ștefan Andrei, secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, precum și 
Radu Constanți nescu, vicepre
ședinta al Comisiei guverna
mentale de colaborare și coo
perare economică și tehnică.

Oaspetele a fost însoțit de 
Li Ghi Sen, vicepreședinte al 
Comitetului pentru relații eco
nomice externe, Bang Ki long, 
adjunct al ministrului comer
țului exterior, membri ai dele
gației, precum și Kang Tăng 
Săp, ambasadorul R.P.D. Co
reene la București.

Cu prilejul întrevederii, con

ducătorul delegației guverna
mentale coreene a transmis to
varășului Nicolae Ceaușcscu din 
partea tovarășului Kim Ir Sen 
calde urări prietenești, de să
nătate și fericire, împreună cu 
urările do noi succese adresate 
poporului român în opera dc 
construire a socialismului în 
țara noastră.

Mulțumind pentru salutul și 
urările adresate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a transmis la 
rinduj său tovarășului Kim Ir 
Sen un mesaj de cordialitate și 
prietenești urări dc noi suc
cese în construcția socialismu
lui în R.P.D. Coreeană.

In cursul întrevederii a fost 
exprimată satisfacția pen
tru relațiile strînse de prie
tenie și colaborare dintre 
Partidul Comunist Român și
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Scrisoarea de salut a C.C. al P.C.R.,
Consiliului de Stat

și Consiliului de Miniștri adresată 
tovarășului Ion Gheorghe Maurer, 

cu prilejul împlinirii a 70 de ani

lipsind parțial sau total să se 
găsească din abundență — de 
exemplu, carnea care va Intra 
în unitățile noastre va fi împăr
țită astfel, conform cererii de 
consum: 40 la sută carne
proaspătă de vită, 40 la sută 
carne proaspătă de porc și doar 
20 la sută — produse congela
te), intrarea ritmică in retea a 
tuturor produselor contractate 
și repartizarea lor judicioasă pe 
localități $i unități. De aseme
nea, ne vom strădui să îmbogă
țim permanent acest fond do 
marfă, prin depistarea de noi 
resurse de mărfuri necesare și 
aducerea lor în Valea Jiului 
(ouă, ape minerale etc.) S-a re
făcut, de comun acord cu fur
nizorii locali, graficul — orar 
de livrare către unitățile noas
tre a produselor de pîine, lapte 
șl carne, pe care ne vom stră
dui să-1 
pentru a nu mal da naștere, în 
viitor, la discuții neprincipiale, 
la nemulțumiri.

Ne anqajăm. în aceeași ordi
ne de idei, să facem în așa fel 
ca preparatele „Gospodina", 
mult căutate de consumatori, să 
aibă „stand" permanent în mn- 
qazinele noastre iar unitățile 
„Alimentara" din cadrul punc
telor forestiere, izolate oarecum

pe timp de iarnă, nu vor mal 
duce lipsă nici unui produs ali
mentar.

Din alt punct de vedere pri
vind lucrurile, no vom înteți e- 
forlurile pentru igienizarea și 
modernizarea unităților cu amă
nuntul, respectarea întocmai a 
regulilor generale de comerț 
(în special a bunei deserviri, în 
care sens se va impulsiona mun
ca polilico-ideologlcă, pentru 
înțelegerea perfectă, de către 
toți salariațij organizației noas
tre comerciale a preceptelor e- 
ticii lucrătorului din comerțul 
socialist).

Comitetul oamenilor muncii, 
conducerea O.G.L. Alimentara 
îndrumate de către organizația 
de partid, se angajează să ia 
toate măsurile posibile pentru 
ca întreaga aclivitale în ce pri
vește aprovizionarea șl deservi
rea populației Văii Jiului cu 
produse alimentare, să cunoas
că un sensibil salt înainte, să 
nu mal înregistreze „puncte al
be". scăderi inadmisibile, să co
respundă integral cerințelor mi
nerilor, tuturor oamenilor mun
cii din municipiul Petroșani.

Linia activă de front pentru

Mult iubite tovarășe Maurer,
Ne este deosebit de plăcut ca, la împlinirea 

vîrstei de 70 de ani, să-ți aducem un fierbin
te salut tovărășesc din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, a Con
siliului de Stat si a Consiliului de Miniștri, 
să te felicităm din toată inima și să-ți adre
săm cele mai hune urări de sănătate, viață 
lungă și fericire.

Dorim, cu arest prilej, să dăm expresie inal 
tei sttme și prețuiri deosebite pe care ți le 
poartă partidul șl întregul popor pentru în
delungata și rodnica activitate desfășurată în 
mișcarea revoluționară, pentru hotărîrea și 
pasiunea cu care te-al devotat slujirii nobile
lor idealuri de libertate șl progres ale națl 
unii noastre, cauzei înfloririi șl prosperității 
României. Patriot șl revoluționar înflăcărat, 
profund atașat celor mal vitale interese ale 
poporului roman — al cărui fiu de nădejde 
ești — al participat activ încă din anii grei 
al Ilegalității, Ia lupta proletariatului din țara 
noastră, a Partidului Comunist, pentru înlătu
rarea regimului burghezo-moșieresc de exploa
tare șl asuprire, pentru făurirea unei lumi mai 
bune, mal drepte pe pămîntul patriei. Prin 
ardoarea și abnegația cu care ți-al pus cu
noștințele șl puterea de muncă în slujba a- 
cestel mărețe lupte ai dat un Înalt exemplu 
de înțelegere a marilor comandamenle ale 
dezvoltării revoluționare, progresiste 
demonstrînd prin înlreaga-ți activitate 
mul intelectualității noastre nu poate 
decît acela pe care merg în strînsă 
clasa muncitoare, țărănimea, masele 
toare din România — drumul arătat de Parti
dul Comunist Român în rîndurlle căruia al In
trat și In care ai văzul întruchipat tot ceea ce 
are mai înaintat, mal demn și 
conștiința acestui popor.

In anii de după Eliberarea țării

a țării, 
că dru- 
fi altul 
alianță 
muncl-

entuziasm și înflăcărare, alături de ceilalți to
varăși din conducerea partidului și statului, 
pentru Instaurarea și consolidarea puterii 
populare, pentru edificarea orinduirii noi, so
cialiste. In muncile de înaltă răspundere ce 
țl s-au încredințat, prin activitatea desfășura
tă, îndeosebi după Congresul al IX-lea al par
tidului, ai adus o contribuție deosebit de pre
țioasă la elaborarea șl înfăptuirea in practi
că a politicii noastre Interne și externe, la so
luționarea cu succes a complexelor probleme 
ale dezvoltării economice, culturale și sociale 
a țărji. la afirmarea tot mai puternică a rolu
lui conducător al Partidului nostru Comunist 
în întreaga societate. In spiritul profundului 
Internaționalism ce caracterizează politica 
partidului și statului nostru, ai acționai neo- 
bosil pentru dezvoltarea prieteniei șl colabo
rării cu țările socialiste și cu celelalte state 
ale Înmii, pentru întărirea solidarității cu par
tidele comuniste și muncitorești frățești, cu 
forțele antiimperialisle de pretutindeni, pen
tru promovarea nobilelor idealuri ale păcii șl 
înțelegerii între popoare.

Apreciem In mod deosebit pasiunea cu ca
re muncești în prezent pentru transpunerea în 
viață a vastului program stabilit de Congre
sul al X-lea șl de Conferința Națională a par
tidului în vederea edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate, a accelerării pro
gresului material șl spiritual al întregii țări. 
Iți dorim în continuare multă putere în mun
că șl multă sănătate spre a putea încununa cu 
noi șl noi succese activitatea rodnică pe care 
o desfășori în fruntea guvernului României 
socialiste și în conducerea partidului nostru, 
pentru progresul șl prosperitatea patriei, pen
tru bunăstarea și fericirea întregului popor.

La sărbătoarea împlinirii a 7 decenii de via
ță, îți transmitem, scumpe tovarășe Ion Gheor
ghe Maurer, un călduros și din inimă „La 
mulțl _al I"

mai valoros

ai militat cu

AL
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Un rodnic schimbDialog la înălțime.

FOTO: Ion LEONARD

de experienjă
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CONSILIUL DE STAT AI 
REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMÂNIA

un spor 
în produc- 
acest spor,

COMITETUL CENTRAL 
PARTIDULUI COMUNIST 

ROMAN

din Ministerul 
șl Tclecomunica- 
Vor participa a- 
cadre de specla-

respectăm întocmai.

șan- 
vola 
bun 

îndreptat 
meserie,

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL 

REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

anul viitor se află

Cazlmir DAVIDOVICI 
director al O.C.L. Alimentara 

Petroșani

Aurel Vasile este un 
nume conoscul la Șan
tierul Valea Jiului al 
T.C.M.M. Acest nume 
se leagă, îndeosebi, de 
o echipă de dulgheri a) 
lotului de construcții 
Petrila.

Comunistul Aurel Va
sile a devenit cunoscut 
și apreciat pe șantier, 
pe parcursul a cîtorva 
ani, nu prin ceva ieșit 
din comun, ci prin statu
tul moral față de mese
rie, de tovarășii săi de 
echipă și de oamenii 
din jur.

Cind a venit pe 
tierul Valea Jiului 
să ajungă doar un 
dulgher. S-a ' ’ 
spre această 
fără rezerve. Sînt de a- 
tunri 13 ani...

Aici, pe șantier, 
simți într-adevăr că su
doarea palmei tale n-a 
curs degeaba. Aici, ' pe 
șantier, poți mingiia cu 
ochii profilul unei con
strucții — cofrate de 
mina ta — ieșind la I- 
veală, apoi, suplă, ca 
zina ivită din ap-j, din

poveștile copiilor. De 
aceea imi place să fiu 
eu însumi satisfăcut, în 
tot ce realizez, înainte 
de a-i satisface pe alții.

Aurel Vasile, imi vor
bește cu convingere și 
cu patos. Id mijlocul 
celor cinci oameni ai 
echipei sale, el și-a de
finit personalitatea. Mai 
ieri a efectuat impreu-

slatiei de întoarcere a 
funicularului de steril 
Petrila. Cu tovarășii 
mei de echipă ridicăm 
stUpil, de 14 metri înăl
țime, pentru montarea 
grinzilor de rulare ale 
podului. Lucrăm cu co
fraje demonlabile și în
registrăm și 
considerabil 
tie. Pe lingă

în mîini sigure...
Peste nici un deceniu, Valea Jiului va trebui să ajungă 

la o extracție de circa 7 milioane dc tone de cărbune cocsi- 
fioabil. Obiectivul ca atare s-a conturat în lumina indica
țiilor deosebit de prețioase date de conducerea de partid 
și de stat, personal de către secretarul general al P.C.R., 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, cu prilejul vizitei dc 
lucru întreprinsă recent în cel mai mare bazin carbonifer 
al țării. Pentru realizarea lui va fi absolut necesar să spo-

nic, îmi schițează profi
lul unui stilp, dindu-mi 
și explicațiile de rigoare.

— Doar cu două bu
căți de cofraje demon- 
tabile am executat, cu 
echipa mea, 22 bucăți 
slîlpi. Terminăm în cir
ca 5 ore un stilp, deși 
indicatorul de norme 
prevede pentru această 
lucrare 6 ‘/2 ore per

_ cu ei colrări la com
plexul de locuințe Cuț- 
Ghelar, iar astăzi, 
aceeași tenacitate, 
realizează sarcinile 
muncă la alte două 
crări importante, 
planul șantierului. Fire 
deschisă, imi răspunde, 
totuși, vădit încurcat — 
de parcă rni-ar spune 
un mare secret — că...

— ...Lucrez acum la 
obiectivul pod rulant 
Varnița și la podlrea

ne putem mîndri și cu 
economie de material 
lemnos.

Apreciez rezerva aces
tor afirmații și 
să-l dau curajul 
destăinuiri. II rog să-mi 
explice cum arată ase
menea slîlpi.

...Binevoitor, se oferă 
să mi-i deseneze.

Privesc uimită la mi
na bătătorită, dar sigu
ră pe ea, cu care, aido
ma unui desenator teh-

cată. Intre timp, mai 
crăm și la sprijiniri în 
gropile de lundație ale 
slîlpilor. Noi (mi-a plă
cut accentuarea acestui 
„noi") am hotărît să 
facem și stîlpii mai fru
moși, mai estetici. Și le 
încrustăm cu chenar, pe 
cele patru fețe, pentru 
a le îndulci sobrietatea.

...Un chenar. Un lucru 
mărunt, dar de migală. 
Doi ochi au ghicit nece
sitatea unui amănunt de

estetică.
Ochii aceștia, 

dat seama că răceala 
stîlpilor trebuie încălzi
tă, și au acționat...

...Și căldura, transmisă 
materiei de echipa 
Aurel Vasile, pr 
viață, conturîndu-se 
dragostea dc muncă, în 
frumosul transmis lucru
rilor.

Un nume de dulgher 
cunoscut la Șantierul 
Valea Jiului al T.C.M.M. 
Un 
got 
din 
Un 
din 
se 
Vale a bucuriei și a a- 
firmării.

Un nume și o echipă 
— cea a comunistului 
Aurel Vasile, își impun 
elanul tineresc, conlo- 
pindu-se, pe cit dc ano
nim pe atit de cert, cu 
însăși generația prezen
tă, constructoare a so
cietății socialiste multi
lateral dezvoltate 1.

nume care este Ie
de alîtea alte lucrări 

planul șantierului, 
nume. O părticică 
marele tot cu care 
mîndrește această

Marla D1NCA

Din inițiativa Trustului de 
construcții C.F. București 
și a Șantierului 71 con

strucții C.F. Petroșani, in zilele 
de 23 șl 24 septembrie va avea 
loc un schimb dc experiență în
tre specialiștii 
Transporturilor 
țillor și gazde, 
proximativ 140 
litate, dintre care 120 de invi
tați din cadrul ministerului de 
resort. Avînd in tunelul de la 
Bănlța șl in defileul Jiului două 
importante obiective (unde se 
vor desfășura de altfel și de
monstrațiile practice) partici
pant la acest interesant și u- 
111 schimb de experiență vor ur
mări 3 referate principale apar- 
ținind inginerilor RADU /ABU
LICĂ, șeful șantierului 71 C.F., 
GHEORGHE MATEI, șeful ex

ploatării Petroșani, a șantieru
lui și NICOLAE PROCOP, Ingi
nerul șei al șantierului.

Obiectul demonstrațiilor prac
tice îl vor constitui sculul me
talic hidraulic, montarea inele
lor din bolțari preiabricați din 
beton armat, turnarea beton — 
cămășuiala a doua cu pompa de 
beton în coîraj telescopic.

Particlpanțli la acest schimb 
de experiență vor cunoaște, de 
asemene, o serie de alte obiec
tive ale economiei municipiului 
nostru, precum șl pitorescul a- 
ceslei regiuni.

Fără îndoială, acest schimb 
de experiență își va dovedi pe 
deplin utilitatea, tocmai din a- 
ceastă cauză e de dorit ca
semenea inițiative să nu rămt- 
nâ singulare, să-șl găsească un 
ecou și la alic întreprinderi In
teresate.

CULTURA-ARTA
„In teatru, prinzind limitele eternului, clipa e foarte bine 
reprezentată" - INTERVIU CU REGIZORUL ION OLTEANU. 
Brigada artistică de agitație - instrument eficient al mun
cii politice de masă.
O scrisoare dezvăluie realitatea cultural-educativă de la 
Lonea.
Bună dimineața, viață (I).
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OLTEANUregizorul IONInterviu cu
Olteanu este o natură neliniști
tă. parcă intr-un necontenit dia
log cu sine — Intre spiritul său 
și acțiunile fizice Ițind un para
lelism deplin.

străbate 
regizorul Ion

artistică, care yor răinine in Isto
ria teatrului dlh Petroșani. Om 
de aleasfi și Întinsă cultură, cu 
experiență teatrală ce 
deceniile trecute,

Regizorul Ion Olleanu, ar 
merii se află Ia a șasea > 
tare ru Teatrul de stat 
fiului” semnînd de flecare 
sperlarolc de riguroasă a

clipa e foarte bine reprezentată"

— Teatrul din Petroșani deschide stagiunea 
1972—1973 cu o premieră absolută — „Omul 
pâmtntului , piesă istorică de Vasile Zdrenghea. 
Este un poem privitor la o caracteristică spiri
tuală constanlă a poporului român — iubire i de 
țară, cu lot alaiul de suferință care au insoțil-o 
In Istorie. Este o piesă a unul autor dramatic 
necunoscut plnă astăzi, pe care o montați dum- 
ncaroastă. maestre. Ați cunoscut-o înainte?

— Nu. Istoria clară e următoarea : la ușa lo
cuinței mele. în București, a sunat Aurel Florea 
(pictorul scenograf al teatrului din Petroșani
— n. n.). Era cu textul publi al în ATM și m-a 
Invitat s-o pun în scenă. Pe autor, Vasile Zdren- 
ghea, îl știam de prin 1938, dar nu cunoșteam 
piesa „Omul pămîntului11, scrisă mai de mult. Am 
cltil-o. Studiile mele universitare, problemele 
de folclor și mitologie ale poporului, intilnirea 
mea cu Lucian Blaga și filozo" 
acestea m-au făcut să-mi fie f 
1at s-o montez, pentru că voiai 
niște qînduri c’e stilistică a traqedie; românești. 
Meritul că aceas’ă piesă remarcabilă face parte 
din repertoriu ii aparține directorului teatrului, 
profesorul Ironini Munteanu.

— Citind piesa, ați acceptat. Ce v-a convins 
în ea și v-a determinat să o montați aici ?

— Duhul cinstit din ea, pentru mine un duh 
românesc, dar șl altcineva roate să-i împrumute 
propriu-i duh. Intr-un fel. e o piesă simbolică
— ceea ce se petrece in ea, se poate petrece în 
oricare altă cultură, în oricare popor, Această 
piesă m-a făcut să mă înarmez pentru a trece 
peste orice qreutăți (și am avut destule...) nu
mai pentru a o reprezenta. „Omul pămîntului" 
are un duh nepatriotard, dar e adînc patriotică, 
te îndeamnă la meditație: ce sacrificii au făcut 
popoarele pentru a-și păstra ființa națională, ce au 
făcut marile personalități care clădesc istoria, o 
împinq înainte. Piesa te îndeamnă spre marea mîn- 
drie că faci parte din acel popor. E o piesă a 
meditației: oamenii tac șl nu vorbesc. Este up 
ethos cinstit, liric șl dureros la care trebuie să 
taci. Eu o consider printre piesele noastre Isto
rice rare rămîne în literatura dramatică, prin 
această fuziune a ethosulul poporului cu Isto
ria.

olia culturii, toate 
draqă. Am accep- 
im să-mi reprezint

— Sinteți de mulți ani. maestre, regizor la 
Teatru) ,.C. Noltara" Iar mai Înainte la Teatrul 
„lucia Slurza Bulandra". Ați avut multe și mari 
succese. V-aș ruga să-mi spuneți căror montări 
le păstrați amintiri șl sentimente deosebite ? Șl 
eare este concepția dumneavoastră regizorală ?

— Mă qăsesc într-un moment de frămîntărl 
stilistice cu mine Însumi. Am început cu piese 
din ethosul românesc. „Daria'1 de Lucian Blaga, 
netratntS psihanalitic, cum era moda pe-atunci, 
într-un peisaj traqic, cu coloratură românească. 
Apoi. „Cruciada copiilor", tot de Lucian Blaga, 
și „Vestirea făcută Măriei1" de Paul Claudel. Ăm 
trecut prin Euqene O’ Neal („Din jale se întru
pează Elektra11). A venit epoca teatrului eroic, 
monumental — „Omul cu arma'1, texte Istorice 

Răzvan șl Vidra11 (la Teatrul municipal). ȘI ast
fel ml-am pus problema reformei stilistice a 
teatrului Istoric— „Apus de soare" de Delavran- 
cea la Cluj, „Răzvan sl Vidra", altă montare în 
1957, pentru care am fost făcut artist emerit. 
Teatrul Istoric, m-am decis, trebuie jucat pe În
drumarea filozofică a textului. $1 am intrat în 
filozofia rulturli. In aceste piese întrebuințez

datinile românești păstrate IcI-colo și reconsti
tuite (nefolclorlzante, ci caut mereu autenticul, 
oriqinalul). Pe Vidra nu o vedeam o orgolioasă 
a puterii, ci o femeie sensibilă șl instruită, intui
ție confirmată mai tîrziu de revelații la mănăs
tirile din Moldova. In „Vlaicu Vodă" de Al. 
Davilla am întrebuințat elemente brâncușiene

Prin toate piesele românești pe care le-am 
pus în scenă încerc să mă duc spre un orizont 
de tragedie românească. Dacă aș putea inventa 
un termen

— Ce 
Irul ?

— Un 
meditație.

— Cum ați ajuns la acest răspuns aforistic ?
— Cred că e ceva structural. Eu nu sini un 

senin, un apolinic. Au mai contribuit facultatea 
bună pe care am făcut-o iar lecturile au fost 
hrana mea. Intre 1931—1936 am studiat la
Universitatea din Cluj, oraș a cărui atmosferă 
de în ill cultură e greu s-o uit. Teza de li
cență mi-a fost „Teatrul lui Lucian Blaga", apoi 
au urmat studiile la Berlin, într-o epocă neferi
cită. .Am văzut actori și spectacole 
teatrul eroic-poelic era îndreptat spre 
tragedie.

— Astăzi, teatrului I se cere să 
mai eficient funcției sale educative, 
polllice. Fiind într-o societate, trebuie să răs
pundă cerințelor sociale. Care este opinl. 
neavoaslră ?

— Ca nicăieri nu mă văd răspunzînd mal 
bine comandamentelor sociale, politice, ale tim
pului nostru decît în „Vlaicu Vodă", Prinzînd 
evenimentele eterne, clipa e foarte bine repre
zentată. Șl în „Omul pămîntului" Ștefan cel 
Mare este profund uman.

— Paralel cu prodigioasa activitale regizo
rală. creați șl în sfera literaturii. Sîntețl un om 
de teatru total...

— In 1971 mi-a apărut un volum de poezjL 
„Migrațluni". Am predat editurii un volum de 
teatru (teatru primitiv, piesa scurtă, ale clipei, 
scrise realist). Un alt volum de versuri, se află 
la editura Eminescu. Mai am un volum de poves
tiri, „Oameni din jurul meu", și romanul în do
uă volume „Pasărea bate vînt" inspirat din via
ta marinarilor de cursă lungă.

— Colaborați de mal mulți ani cu Teatrul 
„Valea Jiului". Care este opinia dumneavoastră 
despre colectivul artistic, despre oamenii 
această regiune minerească ?

— Da, sînt la a șasea piesă aici și am 
țjl pentru ultima, „Omul pămîntului" la 
țin mult. Despre colectivul artistic, ce să 
spun, oamenii sînt subiectivi... Iar locuitorii din 
Valea Jiului trebuie să vină la teatru. Sîntem 
aici lntr-un climat dificil sub aspect fizic. Spec
tatori și actori trebuie să facă totul pentru a 
deveni teatru) acesta proaspăt și foarte bun. Dar 
șl teatrul trebuie să facă asemenea lucruri care 
să-i Intereseze efectiv pe oameni i seri de poe
zie, teatru de foaier, de cameră sau cum I se va 
spune. Convingerea mea este că în teatrele din 
provincie se află actori mai buni decît mulți 
alții din București, (aici Dumitru Drăcea, Elisa- 
beta Belba, Nicolae Gherghe) iar o reînviorare 
a teatrului, eu, de aici, din provincie aștept.

ar fl pre-traqedie.
este spectacolul de teatru, ce e tea-

lăcaș și un prilej de reculegere șl

mondiale, 
mit, pre-

răspundă 
militante.

dum-

dln

emo- 
care 

vă

Interviu realizat de T. SPÂTARU

Deschiderea stagiunii
Teatrului „Valea Jiului44 

cu premiera pe țară

„OMUL

Casa de cultură din 
Petroșani, edificiu mo
dern care oferă posibili
tăți multiple activității 
cultural-artistice .din mu
nicipiu.

| | Uimii ani demonstrează.
II cu foița plină de con 

x îngere a faptelor lin re
marcabil dori de perfecționare a 
întregii vieți social-cconomice. 
politice. Edificăm o industrie 
nouă și puternică, o agricultură 
modernă, loloslm lot inal efi
cient resursele materiale și ca
pacitatea de creație a omului. 
Dar. In acest vast proces. se 
făurește șl un om nou, omul în
zestrat cu o conștiință socialistă. 
Esle un adevăr de structură, cu 
semnificații deosebite pentru 
preocuparea statornică a partidu
lui ca fiecărui cetățean să-l tie 
creale condiții pentru afirmarea 
multilaterală a personalității, 
pentru ca fiecare om să fie con
știent de rostul muncii Ini. Inte
grală organic șl armonios în ope
ra socială. Instituțiile de cultură, 
prin formele lor specifice de ac
tivitate, corelate permanent ne
cesităților social-economice, iși 
au o funcție de mare importan
ță. evidențiată la Congresul al 
X-lea al P.C.R. și la plenara clin 
noiembrie 1971.

In esența el, activitatea cul
turală este muncă politică, Iar 
eficiența — formarej Irăsătunlor 
noi de conștiință — este o con
secință a permanentei raportări 
la viața social economică, mlă- 
diindu-se după specificul fiecă
rei localități. Dialogul cel mai 
ferlll și statornic, în acest sens, 
fi poate purta brigada artistică 
de agitație, formație care-șl ex
trage seva existenței din faptul 
cotidian. Valoarea educativă a 
brigăzii artlsllce sporește dacă 
amintim și un alt aspect : în a- 
ceaslă perioadă Istorică în care 
democrația socialistă se adinceș- 
te și se diversifică, ea este o 
modalitate de participare, mijlo
cită de scenă, a omului la cele 
mal diverse aspecte ridicate de 
viață. Brigada de agitație esle o 
formație cu sarcini deosebit de 
complexe : ia atitudine față de 
faptele pozitive sau negative, 
prin armele multiple ale satirei 
sau elogiul direct. Insă rezul
tatul acestei munci, pentru a fi 
convingător, trebuie să fie ar
tistic. Justa selecție șl rigoarea 
documentării apare într-o Înge

mănare a muzicii <u lalenlul 
dramatic. Judecind din ateste 
unghiuri, brigada esle un gen 
sincretic cu mare forță educativă 
șl de maro actualitate. Toate a- 
cesle considerente au stal la 
baza recentului schimb do expe
riență organizat la clubul din 
I onea de către Comitetul muni
cipal pentru cultură șl educa
ție socialist,’) șl Consiliul munkl-

BRIGADA 
ARTISTICA

DE 
AGITAȚIE, 
instrument 

eficient 
al muncii 
politice 

de masă
pal al sindicatelor. A lost o ini 
lialivă meritorie, uimind altora 
care au precedat-o, care a dez
văluit numeroase aspecte de 
muncă concretă și a propus so
luții cu valoare practică ime
diată.

Un asemenea schimb de opinii 
era necesar : în Valea Jiului, pe 
lîngă casele de cultură, cluburi, 
întreprinderi, activează un număr 
de 16 brigăzi. Dar nu esle su
ficient ca ele doar să existe, ci 
să fie prezente în viața locali
tății. a întreprinderilor (fapt ce 
s-a desprins din comuni» ările 
ținute de directorii cluburilor 
din I onea, Urlcani și Iscionl). 
Din discuții a reieșit că se întîm- 
pină dificultăți în elaborarea tex
tului (care, să nu uităm, trebuie, 
el mal întil. să posede niște ca
lități artistice, de transfigurare). 
Dar acest fapt poate li preîntâm
pinat studiind experiența bogată 
a Casei de cultură din Petroșani 
șl formindu-se colective omogene 
șl stabile de redactare. Depăsln-

du-se ateste momente pieqăli- 
loare. se poale Insista de către 
fiecare Instituție culturală în par
te asupra eficienței. Dar ce esle 
eficiența unei astfel de lorma- 
țll dacă nu modalitățile de comu
nicare cu omul ? Șl aici căile sini 
multiple: He spectacole pentru 
colective de muncă, fie înregis
trări transmise in sălile de apel 
ale întreprinderilor (propunerea 
Ini Nkolae Bildea. directorul clu
bului din Vulcan), fie concursuri 
dintre mal multe formații din a- 
cecașl localitate. Experiența ara
tă bunele aprecieri ale oameni
lor față de spectacolele brigăzi
lor.

In chip de concluzie referi
toare la nivelul pe care trebuie 
să-l aibă aceste formații, organi
zatorii schimbului de experien
ță au solicitai un spectacol de
monstrativ al brigăzii artistice 
din Petroșani. „Baloane, baloa
ne..." (instructor șl text • Gh. Nc- 
graru), posesoare a unui frumos 
șir de succese șl evidențiind po
sibilitățile artistice sl de influen
țare educativă, determinate de 
calitatea unul astfel de specta
col.

Schimbul de experiență era 
necesar și pentru a se stabili o 
concepție unitară (așa cum ară
ta tovarășul DUMITRU ENACHE. 
activist al consiliului municipal 
al sindicatelor in domeniul miș
cării culturale de masă) Este 
necesară subordonarea unul scop 
comun și, deci, folosirea unor 
mijloace comune adecvate mun
cii politice de masă, dar cu di
ferențieri în conținut determina
te de problematica locală cea 
mai proeminentă. Activitatea 
culturală nu poate fi privită ca 
o datorie a cîtorva activiști, ci 
esle o cerință asupra căreia tre
buie concentrate toate forțele 
factorilor educaționali și ale or
ganizațiilor de partid. Spiritul 
ordonator, preocuparea susținută 
pentru perspectivă și orientarea 
spre fapte majore, sînl condițiile 
care dau eficiență mesajului bri
găzii artistice de agitație, instru 
ment al muncii politice de masă 
în sprijinul vieții social-econo
mice.

Ts.

După un recent recital la Petroșani, Corina Chiriac, > u- 
noscuta interpretă de muzică ușoară ne declara că va re
veni, oricind, cu jdăcere in mijlocul spectatorilor din Va
lea J nil ut.

0 scrisoare dezvăluie
REALITATEA

CULTURAL-EDUCATIVĂ
DE LA LONEA

9

O scrisoare primită din Lonea face actuale cîteva con
siderații despre activitatea cultural-educativă, despre regis
trul posibilităților pe care clubu) sindicatelor le oferă lo
cuitorilor pentru a-și petrece timpul liber într-un fel cît ma| 
plăcut și, totodată, util. Aionicăi Moldoveanu (semnatarul 
scrisorii se pare că a recurs la un pseudonim și ne mirăm 
de ce) lucrează la exploatarea minieră Lonea. Ne incunoș- 
tințează că, dorind să joace tenis de masă, a trebuit 
plâtetispă trei lei, altădată, la o serbare organizată 
curtea clubului, trebuia să plătească intrarea tot cu vei lei. 
Dind curs solicitării dumnealui de a cerceta faptele, nc-am 
adresat directorului clubului, Aurel Hlușcu.

— Sesizarea e întemeiată, ne-a spus dînsul, dar și îm
prejurările sînt legale. Serbarea cu intrare era organizată 
de către consiliul popular din Petrila, pentru pompieri. Deci 
nu e o practică, ci un singur caz, în care noi am fost orga
nizatorii. In ce privește jocurile, la clubul nostru — ca d« 
altfel, peste tot — se percepe o taxă de 3 lei iar participan- 
ților li se dau bilete fiscalizate. Este o sursă de venituri, 
destinate achiziționării altor materiale care să îmbogățeas
că baza materială a clubului.

Lucrurile sînt limpezi în această privință. Dar’corespon
dentul nostru ocazional mai scrie ■ „In acest fel nu se va 
atrage tineretul spre club pentru a se cultiva, ci îi îndepăr
tează*. Fără îndoială că e un punct de vedere just, însă 
trebuie spus că jocurile distractive (șah, remmy, tenis, bi
liard etc.) n-au nici o legătură directă cu cultura; oriei* 
le-am practica, nu facem nici un progres în cultură. Da» 
organizatorii culturali trebuie să le folosească și sub alt as
pect : pot atrage omul spre acțiunile cultural-educative, cu 
adevărat profitabile pentru cultura individuală. Iar dacă 
aceste acțiuni sînt bogate în conținut, bine înfipte în pro
blematica social-economică și culturală, organizate și des
fășurate cu o competență și responsabilitate, firește că ama
torii de distracții își vor părăsi jocurile pentru a afla 
lucruri noi și interesante. Scrisoarea luminează o realitate 
care nemulțumește ; la clubul din Lonea dialogul cu omul 
e deficitar încă.

(Mai este un aspect, vizat involuntar și implicat în 
scrisoare. Corespondentul locuiește la căminul pentru nefa- 
rruliști. Deducem că la acest cămin nu este amenajat un 
cluib, ori, dacă este, starea lui nemulțumește. Ce fac comi
tetul sindical, organizația U.T.C., organizația de partid pen
tru cei din cămin, cum sînt preocupate de condițiile de via
ță, de educația acestor oameni ? Dar asupra acestei laturi 
vom insista în zilele următoare mai adînc, deoarece scri
soarea dezvăluie deficiențe evidente în domeniul activității 
cultural-educative din Lonea.

să 
în

monlarea 
dramaturgia 

contemporană

Astăzi, Teatrul de stat ..Va
lea Jiului" din Petroșani intră 
In a 25-a stagiune a existenței 
lui. Acest moment festiv este 
marcat de montarea unei 
piese din dramaturgia ro 
mânească contemporană 
poemul dramatic de inspi 
rație istorică „Omul pa 
mintului" de Vasile Zdren 
ghea, prezentată in premieră 
pe țară. Direcția de scenă este 
semnată de REGIZORUL ION 
OLTEANU. ARTIST EMERIT, 
decorurile de arh. Teodora Di- 
nulescu iar costumele de Ma
ria BortnovschL In distribu
ție - FIORIN PLAUR (ȘTE 
FAN VODĂ), JEAN TIMO- 
FAN, MIRCEA ZABAION. DU- 
MITRU DRĂCEA, MIRCEA 
PlNISOARĂ, WILHELMINA 
SOVINSCHI. VAIER DONCA.

X._______

INFORMAȚII CULTURALE 
DE PRETUTINDENI

Premianți și „Hors-concurs“
Se pare că bătălia pentru premiile literar' francc-ze 

0ntre < are premiul Goncourt, al cărui juriu se va întruni 
Ja 20 noiembrie) a și început. In două luni, septembrie ți 
octombrie, editurile vor publica un număr de 134 roma
ne, ceea ce va însemna mai mult de două .pe zi. De la bun 
început, însă, critica de specialitate a eliminat aproximativ 
zece din aceste apariții, datorită celebrității autorilor lor 
sau a premiilor deja obținute.

Unul dintre concurenții cu șanse — apreciază critica 
franceză — ar fi Roger Grenier cu ,.Cine-roman*, o croni
că savuroasă, a întlmplărilor avînd drept loc de desfășu
rare, un cinematograf de cartier.

Un film brazilian cu Jeanne Moreau
Jeenne Moreau va începe în cdl%ul lunți rjoiembrie tur

nările la un nou film — „Jeenne la francaîse“ pe eare-1 va 
realiza regizorul brazilian Carlos Dlegues. Turnările &or ti
vea loc în Brazilia.

DU-

ALEXANDRU ZECU, NICO- 
LAE GHERGHE, AURORA 
NOVACESCU, ALEXANDRU 
DAN. ALEXANDRU CODREA- 
NU. CORVIN ALEXE, IOAN 
MOACA, CAROL ERDOS. MA
RIA B1R1EA, ȘTEFAN HIE, 
MIHAI CLITA. VASILE
FU, GEO BUCUR. Acest spec
tacol evocator șl cu semnifi
cații general-umane, este un e- 
chivalent al Intenției teatrului 
din Petroșani de a oferi spec
tatorilor săi piese originale, cu 
un valoros conținut de idei, 
in montări de inaltă exigență 
artistică.

Premiera spectacolului „O- 
mul pămîntului" de Vasile 
Zdrenghea are Ioc pe scena 
Casei de cultură din Petroșani, 
la ora 19.

Orașul pășise de mult in 
liniștea blîndă a nop
ții. La a treia chemare 

a sirenei, minerii din Vulcan 
au luat cu ei, în inima mun
ților, viața trepidantă a zilei, 
ducind-o in abatajele înfipte 
de-a lungul imenselor straiuri 
de cărbune zămislite in sub
teran. Nimic nu părea să tul
bure odihna ce cuprinse ca 
de obicei bătrina cetate mi
nieră. lată insă că zorii celei 
de a doua zi de septembrie a 
anului 1959 aveau să se i- 
vească nu scăldați In soare, ci 
pătați de singe, durere și chiar 
doliu, dacă telefonul din casa 
directorului minei n-ar fi su
nat stăruitor aproape de mie
zul nopții, sculindu-l din 
somn.

— O fi dispecerul, zise ne- 
vestii sale, Cot oț-baci, directo
rul minei.

Era obișnuit să fie trezit in 
toiul nopții. Dispecerii, șefii 
de sectoare și chiar mulți mi
neri se obișnuiseră să-i spună 
in loc de „noapte bună’ : „Dacț 
Cotoț, am împlinit angajamen
tul luat’. ..Mai putem da piuă 
dimineață încă o sută de to
ne peste ce-am promis’ sau 
„Noul abataj a fost atacat iar 
cei de la transport nu ne-au 
dat destule goale’ (vagonete) 
și cite altele. Luă receptorul fi 
zimbind întrebă :

— Ei, iar vă trebuie ceva ? 
Dar dintr-odată zlmbelul li 
dispăru. Se întunecă la față 
cind de la celălalt capăt al 
firului t se raportă:

— Aici dispecerul. Cu cîte
va minute în urmă la orizon
tul 568 un om a fost prins In 
surpare. Nu știm dacă mai 
trăiește...

— Vin numaideclt, al it răs
punse directorul.

Simion Cristian împlinise in 
acea noapte de neuitat treizeci 
de ani de cind era miner la 
cărbuni. Mina devenise a doua 
lui casă. Cind cobora in ea 
simțea că întinerește. La su
prafață e un tată de familie 
și un soț blind, bun la suflet. 
După șut e un bun ortac de 
snoave și de pahar. Abia in 
adînc, însă, acolo, jos, la su
te de metri sub pământ, Si
mion Cristian iși dezvăluie băr
băția in înțelesul ei curat. 
Vrednic la lucru, dirz la 
greu. îndrăzneț la nevoie, Si
mion Cristian nimic nu trecea 
cu vederea în subteran. Se 
cuvine să mai adăugăm la 
toate aceste trăsături de miner 
deosebita lui pasiune de a 
.crește’ in abataje și galerii 
muncitori mai buni decît el. 
Pentru el era un lucru de ne
înțeles, ca in jurul său să nu 
radă roind tinerețe, chiar in 
clipe de supremă încordare, 
pe care mina le-o cerea des
tul de des minerilor.

De aceea, nimeni la Vulcan 
nu-și amintește ca vreodată el 
sau feciorii ieșiți din „școala* 
lui să fi fost înuinși de capri
ciile naturii ce se dezlănțuie 
în subteran, adesea in chipul 
cel nuii dușmănos. Dar in
tr-o clipă de neatenție, după 
treizeci de ani de cind coboa
ră in mind, trufașa natură l-a 
luat prin surprindere cerin- 
du-i revanșa, o revanșă cum
plită ; ii cerea acum lui Si
mion Cristian propria-i viață.

Praful de cărbune supus 
la temperaturi înalte, 
la frecări intense se 

încinge mai iutii, apoi se 
transformă fn jar, ceea ce a 
favorizat și la Vulcan extin
derea focului in anumite zo
ne care prezintă, in adîncuri, 
pericole imense, Și nu at it

și .prin 
atunci 
stins, 

consti- 
de ne-

prin extinderea sa, cit 
gravele sale urmări 
cind nu este izolat și 
Focurile subterane au 
tuit un flagel, cindva 
biruit in Valea Jiului. Scoto
cind filele istoriei aflăm că 
la Vulcan nu un abataj sau 
două, ci întreaga mină a fost 
lăsată de capitaliști pradă 
apei și focurilor timp de trei 
decenii.

Acum, redeschizind mina, 
cea mai aprigă bătălie minerii

Bună dimineața, viață ®

Ea 
de

V ulcanului o dădeau împotri
va focurilor subterane, pen
tru lichidarea lor definitivă. 
Numai așa puteau apoi scoa
te liniștiți cărbunele, această 
comoară neagră ascunsa sub 
munți.

Surparea esle de asemenea, 
un înverșunat dușman al mi
nerilor. După ce minerii des
chid drum in subteran, să- 
pind puțuri, galerii și abataje, 
■presiunea începe să acționeze 
asupra golurilor rămase, 

■face țăndări stilpi groși 
■lemn, îndoaie ea pe o lumi- 
luare de ceară stilpi de fier, 
'sfarmă și macină cărbunele și 
’..piatra din calea ei, transfer- 
(mind-o uneori in pulbere fi- 
piă de ordinul micronilor. In 
'mina Vulcan, părăsită de a- 
tiția ani, presiunea nestinghe 
rilă de nimeni și-a făcut jo
cul ca la ea acasă. Sfărămind 
și măcinînd cărbunele cu o 
migală de nedescris. pulberea 
■fină rezultată, nu fn puține 
locuri s-a aprins.

/n acea noapte senină de 
septembrie la orizontul 
568, pe stratul trei, a 

fost luată cu asalt ultima ră
mășiță de „foc subteran" din 
abatajul șapte. Aici lucra o 
vestită brigadă de tinerei în 
frunte cu Vasile Negru, tre
cut, și el, prin „școala’ îndrăz
nețului miner Simion Cristian. 

Vasile Negru împreună cu 
alți doisprezece uteciști au ce
rut singuri să fie trimiși „la 
focuri’, adică la abatajele 

unde minia naturii răzbise 
puterea omului dind foc stra
tului de cărbune. Așadar, trei
sprezece tineri munceau a- 
cum, cu toate puterile, să în
frunte definitiv cel mai ma
re flagel din adincul Vulca
nului — focul care, lăsat in 
contact cu gazul metan și pra
ful de cărbune, doar intr-o 
fracțiune de secundă putea 
distruge abataje și galerii du
rate cu prețul muncii a mii 
de mineri. Dacă din calea a- 
pei mai poți fugi sau evita 
dezastre catastrofale, nu la ace
lași lucru te poți aștepta de la 
un foc subteran, mai cu sea
mă că straturile de cărbuni 
ascund pe alocuri pungi de 
gaz metan care, la șase sute 
grade, se aprinde și explodea
ză instantaneu. Imaginați-vă 
că Intr-o cameră cu patru 
pereți de douăzeci metri 
ubi, ați introdus lot at it a gaz 

metan și printr-un orificiu 
discret i-ați dai foc. Care es- 

tc urmarea ? Metanul, luînd 
foc, explodează, mărindu-și 
volumul de zece ori. Vă dați 
seama că din acea cameră nu 
se mai alege decît praful. Ori 
nici în subteran lucrurile nu 
se petrec altfel.

Iată la ce grea și pericu
loasă muncă s-au angajat cei 
treisprezece uteciști.

Ca sâ nu mai poală re- 
izbucni nici un fel de incendiu 
in abataje, specialiștii au so
cotit de cuviință că drumul 
aerului care întreține focul, 
să fie barat cu ziduri groase 
de piatră, ridicate între foc și 
stratul de cărbune. Această 
măsură a fost luată și pen
tru abatajul șapte.

Fără prea multe ezitări, con
ducerea minei a hotărit ca fn 
fruntea acestei importante ac
țiuni să se afle maistrul Aron 
Ciobanu, cu vechi state in 
subteran, și îndrăznețul mi
ner Simion Cristian Odată 
hotărirea luată, începind chiar 
din acea noapte ei aveau să 
conducă lucrarea pînă cind 
focul va fi complet izolat. In 
timp ce in abatajul șapte, ja
rul era scos șj stins pentru a 
evita explozia prafului de căr
bune sau a gazului metan, la 
intersecția orizonturilor și a 
galeriilor se montau cu o 
repeziciune înverșunată tubu
rile de rambleiere care aveau 
să aducă piatra necesară zi
dului dintre loc și aer...

c
rul U i, 
Ciobanu și 
controlau peni 
stare<i acestor conduct i 
deosebi a galeriilor vechi prin 
care treceau. Privind armă
turile putrezite. Cristian li 
spuse maistrului:

Ind telefonul sună stâ
rnitor după miezul 
nopții în casa directo- 

in mină, maistrul Avon 
Simion Cristian 
ru ultima -lată 

și In-

pu-

— In citeva jzile. izolăm fo
cul de la „șapte’ și prăbu
șim dracului vechiturile as
tea...

înaintau prin apă ji noroi 
dar nu zăboveau o clipă Di
mineața, pe conduct l. verifi
cate de ei urma să fie îm
pinsă sub presiune piatra de 
rambleu care, taxată de apă, 
urma să înalțe zidul protec
tor AJai rămăseseră de con
trolat o sută și ceva de me
tri și puteau telefona meca
nicilor de la suprafață să 
nă pompele in mișcare.

Un trosnet ciudat insă, 
(intui pe loc. In fața 
o armătură se frînse ca 
vreasc uscat. Din tavan i 
o piatră, apoi alta...

— Cristian, strigă maistrul. 
A intrat dealul in presiune

Dar maistrul nu mai apucă 
să facă doi pași, căci ilin- 
tr-odată un vuiet înfricoșător 
zgudui galeria și in spatele lui 
tavanul se prăbuși intr-o ara- 
lanșă de piatră și întuneric.

ii 
lor, 
un 

căzu

Maistrul se trezi întins cu 
burta pe vatra galeriei, 
teafăr ca prin minune, 

dar singur. Cind se dezmetici 
începu să strige cit îl finea 
gura .-

— Cristiane. Simioane.'
Nu-i mai răspunse ni

meni Pe locul unde cu cîteva 
clipe se aflase ortacul lui. ga
leria se prăbușise Din vatră 
pină-n tavan nu mai era de- 
cit un mcrnifli] de lemne în
crucișate și sfărîmăturile 
stincii pisate ca de un eălcîi 
uriaș. Maistrul alergă intr-un 
suflet pînă la primul telefon 
și dădu alarma.

(\'o urina)

Victor DELEANU
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Linia activă de front
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Căutați condica! V. T.

acest lucru

N O T A

C. H.

Valorificarea
19

fafâ&Mea dk Miyi a cauzetitâresurselor
oameniiinterne

au fost realizate prin auto- 
o serie de obiective impor-

/ace o 
condica de

spre 
spre 

de 
De

a-
D, 

ad-

C.EOR-
STOCKFR 

IIBARDI — 
MULȚESCU.

.băieții* 
oare de 

așa că

se 
dc

GESCU.
NAIDIN
STAN GABRIEL, 
ROZSNAI. SZABADOS.

Reamintim publicului 
tator că .aripile* Jiului 
victorie au mare nevoie 
„prelungitoarele” acestora.

pentru anul viitor se 
află in miini sigure

r»-;i=câ in mod considerabil capacitățile dc producție 
crastă nobilă năzuință îi animă și pe ..tăietorii* dc diu
rnii subterane, pe ortacii componenți ai brigăzilor de in
vestiții dc la E M. Petriin, conduși dc minerii destoinici, 
mpabili, ru multă inițiativă care sînt FETRU TATAR șl 
ARPAD RADAR. Activînd intens la fronturile dc lucru 
nlc galeriei de legătură, respectiv, galerie i în culcușul stra
tului 4. care fac parte din complexul de lucrări destina
te să d -. hidâ rezervele dr Cărbune localizate în straiele 
blocului zero, din partea estică a timpului minier Fclrila, 
și anume la orizonturile imediat inferioare din raza sec
torului I. harnicii mineri au excavat cu 81. respectiv. 66 mc 
mai mnlt decît era planificat pînă acum, pe iuno în curs 
ccca ce reprezintă proporții do realizare a sarcinilor ime
diate dc 109,7, respectiv 119.7 la sută I Procentele dc înde
plinire a normei ating 107.2 și 105,1 la sută. Sînt reali
zări meritorii care le fac cinste ortacilor din vechea și 
noua ..gardă*, cum se exprimă cu îndi-rptățirc la mi
nă la adresa lui ,nca Petru-' și a lînărului Radar, care dau 
garanția asigurării liniei active pentru cel de-a) treilea 
an ai cincinalului actual.

Sc cunoaște rolul pe care îl 
er* condica de sugestii și rc- 
• Jamafu inir-o unitate socialis
tă, mai ales tind aceasta face 
puric din rețeaua alimentației 
publice.

Nu ne îndoim câ 
U știe și gestiona
rul restaurantului 
„Minerul" din Lu- 
peni, numai că aici 
nu se mal găsește 
condica respectivă. 
k stau așa ne confirmă tova
rășul Nicolae Roghin. electri
cian la E. M. l.upeni, care in 
ziua de 3 septembrie a.c., in- 
trind în localul amintit, a ru- 
yat-o pe ospătară Era Coboți 
să-l servească cu o bere.

Invitat să ia loc Ia masa, a 
«jteptat comanda. Dar, timpul 
trecea și berea nu mai sosea. 
Osjxitara antrenată întT-o ceartă 
cu alți clienți, l-a uitat. Adu-

cindu-i-sc aminte de comandă, 
ospătară a rcacjionat ojensa- 
tă. refuzind să-l mai servească 
pe pașnicul consumator.

Cel tu cauză, simțind că i se 
nedreptate, a solicitat 

reclamații. Luați-o 
de la șefuf.' i s-a 
răspuns tăios. Și 
omul l-a rugat pe 
gestionar Sa i-o 
dea. După ce a 
așteptat și aici o 
oră, i s-au cerutjumătate de

„scuze" pe motiv că nu se gă
sește condica.

E posibil oare așa ceva ? Să 
fie intr-adevăr pierdută. sau 
numai pusă bine la „păstrare"... ?

Poate ne dezleagă acest mis
ter conducerea T.A.P.L. Petro
șani, de la care așteptăm un 
răspuns prompt și clar in legă
tură cu condicile de sugestii și 
reclamatii.

AVANCRONICĂ SPORTIVA

Credem in prima victorie a Jiului

prin
autoutilare

(Urmare din pag. 1)

colectiv de muncitori sub conducerea și îndru
marea maiștrilor Mihai Calistni, loan Cenușe și 
Fiasdsc Soos.

Ud alt obiectiv care a fost pus în funcție pe 
baza autoutilării și aulodotării îl reprezintă ate
lierul de sudură automată în mediu protector a 
slDpilor hidraulici, în cadrul căruia au fost con
cepute șl realizate două agregate de sudură auto
mată, cu un randament sporit și o calitate supe
rioară a sudurii.

Tot pe baza acțiunii de autoutilare s-a amena
jat și atelierul de încercări a subansamblelor slîl- 
jilor la presiune înaltă unde, de asemenea, au 
fost concepute și executate două standuri de în
cercări. La realizarea acestora o contribuție im
portantă și-a adus-o colectivul de muncitori 
condus de maistrul Francisc Soos.

Ca o consecință a acestui efort propriu de

i
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Soarele răsare la ora 6,04 și 
apune la ora 18,11. Zile trecu
te din an — 267, zile rămase 
— 99.

La ora 0,33 — Echinoctiul 
de toamnă. începutul toamnei 
astronomice.

EVENIMENTE

O 1922 — A muri! Iplclo- 
rislul român Dimilrie Vulpi
ței (n. 1848) © 1872 — S-a
născut Alexandru Cazaban, 
prozator im. 1966 ) 0 1902 — 
S-a născut tovarășul Ion 
Ghc-orghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R,, președintele Consiliului 
de Erou al Muț/di So-

i te (90 de ani) 0 1917 — 
S-â născut Tereza, mj-
lltAjit^ J mișcării nâuncitorești 

ele anij (m. 1940) 0 '065
— Proclamarea regalului A- 
rablei Saudi te — Sărbătoare 
națională 0 Ziua Armatei 
Populare Bulgare© 1945 — A 
început lupta poporului vlet- 
nțpfcz JițpOtrivn colonialismu
lui francez.

s-au realizat peste un milion lei

[Urmare din pag. 1)

6 350 lei/om,___ ______ -
valoare prin autoutilare, creîndu-se condiții teh- 
nico-maleriale pentru punerea în funcție de ca
pacități de producție cu mult mai devreme decît 
termenul planificat.

In ultima perioadă 
utilare și aulodolare ______ — ------------ . ,
lante în desfășurarea procesului <le producție și 
anume: mașină pentru montarea mecanizată a 
elementelor de racord pe furtunul do înaltă pre
siune ; dispozitiv pentru înșurubarea tarată a 
qhldajului-piston șl masă de montaj a stîlpilor 
hidraulici de abataj.

Toate rezultatele obținute în această acțiune 
de autoutilare și autodotare au fost obținute da
torită eforturilor și capacității întregului colectiv 
de muncă condus de inginerul șef Dumitru Cră
ciun si de inginerul. loan Crețu, sub directa în
drumare a organizației, de partid din cadrul fa
bricii. Un sprijin substanțial a. fost.primii și din 
partea conducerii U.U.NL Petroșani.

Tot în acest an colectivul F.S.H'. Vulcan șl-a 
propus de a realiza și de a puno în funcțiune 
unele capacități de producție cum sînt: Instala
ție pentru controlul stîlpilor montați a cărei „re
cepție" se va face în curînd, cadru — macara 
pivot; instalație pentru împachetarea mecanizată 
a stîlpilor ; mese cu role automotoare pentru de
bitarea materialelor ; Instalație pentru mecaniza
rea parțială a procesului de vopsire a stîlpilor și 
alta pentru transportul și uscarea acestora ; ma
să cu role pentru transportul agregatelor; linie 
tehnologică pentru cromârea pieselor și altele.

Colectivul fabricii este ferm hotărî! de a so
luționa și alte probleme pe care producția le va 
cere, pentru a contribui din plin la traducerea în 
viată a sarcinilor reieșite din documentele Con
ferinței Nationale a P.C.R., precum și din recenta 
vizită de lucru a secretarului general al partidu
lui nostru în Valea Jiului, de a răspunde alături 
de întregul nostru popor la chemarea lansată de 
Conferința extraordinară a Comitetului munici
pal de partid București de a realiza prevederile 
planului cincinal, înainte de termen.

că de-aia muncim. Avem și 
telefon.

— Și vi se dă tot ce 
cita ti ?

— Sigur/ Dacă nu imediat, 
in orice caz, destul de repe
de.

— Ciți ani aveți ?
— 36.
— Am aflat că de 17 

conduceți brigada. Deci 
ani ați fost șef de grupă!

spun că 
se poate

Cel mai tinăr din Vale~ 
se pare...

— Da, așa mi se pare și 
mie...

...Brigada lui Dumitru Cos- 
tinaș lucrează la sectorul VI 
investiții al E. M. Lonea.

După părerea multora, e cea 
mai bună brigadă din exploa
tare.

— Nu e chiar așa. Mai e 
și Molnar, și alții... E bună, 
nu zic nu...

— Ați mers tot timpul cu 
peste 10 procente depășire a 
planului in fiecare lună, din 
primele opt ale anului. Ce 
va fi de acum încolo I

— Ce să fie ? La școlari, 
toamna se numără bobocii, 
la noi minerii la sfirșitul a- 
nului. In cinstea aniversării 
Republicii, sintem hotăriți să 
dăm și noi mai mult. Măcar 
cu încă 10 la sută. Oamenii 
mei sînt convinși că se poate.

Și cind oamenii cred că se 
poate... nu-i bine să-i con
trazici !

mi

i
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PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Desculț în parc; Republica: 
Puterea și adevărul, seriile I 
și II ; LONEA — Minerul: 
Neînfricatul Gyula vara și 
iarna ; VULCAN : Mary Po
ppins, seriile I și I! ; LUPENI 
— Cultural : Mărturisirile unui 
comisar făcute procurorului 
Republicii ; URICANI: Proce
sul alb.

laru ; 17,45 Din creația lui Ion 
Vasilescu ; 18,00. Orele serii; 
20,00 Zece melodii preferate; 
20,45 Consemnări ; 20,50 La
hanul melodiilor; 21,25 Mo
ment poetic ; 21,30 Revista șla
gărelor; 22,00 Radiojurnal; 
22,30 Expres-melodii; 24,00
B.yletin de știri ; 0,03—6,00 Es
trada nocturnă.

20,00 Avanpremieră ; 20,05 Te- 
le-enciclopedia ; 20,50 Film se
rial : „Manlx"....... Ca și cum
s-ar fi intimplat"; 21,40 „O- 
priți timpul" — emisiune de 
divertisment; 22,35 Telejur- __ 
nai; 22,50 Săptămîna sporti- " 
vă; 23,00 Romanțe și cîntece 
de petrecere.

LOTO
din
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6,00 Muzică și actualități ; 
7,00 Radiojurnal ; 8,00 Sumarul 
presei ; 9,30 Miorița; 10,00
Buletin de știri ; 10,05 O nouă 
interpretare n operetei 10,20 
Miniaturi instrumentale ; 10,30 
Emisiune muzicală de la Mosco
va ; 11,00 Buletin de știri ; 11,05 
Tjjo Los Paraguayos ; 11,15 Ra
diere lub turistic; 12,00 Discul zi
lei ; 12, îhtilnire cu melodia 
populari i interpretul prefe
rat ; 13,Ou Radiojurnal; 13,30 
godiodivertlsment muzical; 
ți,QO riulefin de știți ; 16,00
Radiojurnal ; 17,00 Știință, leh- 
nk-3, fantezie; 17,25 înregis
trări ale orchestrei Barbu Lău-

9,00 Deschiderea emisiunii 
<țe dimineață. Telex; 9,05 Bi
blioteca pentru toii — G. Ibră- 
fleanu ; 9,50 De vorbă cu gos
podinele ■, 10,05 Tele-enciclo-
pedia ; 10,45 Jurnal de proiec
ția muncii; 11,15 Vino pe a- 
leea varietăților — emisiune 
de divertisment ; 12,00 In dez
batere publică — ~ 
gii cu privire la 
economic o-socială 
României ; 12,15
16.15 Deschiderea 
după-amia/ă. Emisiune d< 
ba germană ; 18,00 Campiona
tul balcanic de baschet femi
nin : Români.i — Bulgaria. 
Transmisiune directă din Inși ;
19.15 Publicitate; 19,20 1001
de seri : Poveștile bunicuței
Oaie (VI); 19,30 Telejurnal. In 
cinstea aniversării Republicii
— cronic a marii întreceri ;

La tragerea Loto
22 IX. 1972 au fost extrase 
din urnă următoarele numere :

Extragerea I :
89, 56, 74, 38, 29, 1, 81, 19, 21 

Extragerea a Il-a :
9, 72, 15, 44, 71, 26, 5

Fond de premii : 1 030 709
lei.

Proiectul le- 
dezvoltarea 

planificată a 
Telejurnal ; 

emisiunii de 
lim-

Ieri, temperatura maximă a 
aerului a fost la Petroșani de 
plus 16 grade iar ia Paring de 
plus 9 grade. Minima din 
cursul nopții a fost de plus 7 
grade, respec tiv plus 3 grade.

Pentru următoarele 24 de 
ore : Vreme in general insta
bilă, cu < er variabil, mai mult 
noros după amiază. In mod 
izolai vor cădea precipitații 
sub formă de averse de ploaie. 
Vint slab, pînă la potrivit din 
sectorul Nord-Vest.

pe 8 stadioane 
r disputa meciu

rile clapei a IV-a a campiona
tului diviziei A la fotbal O 
consultare cit do superficială, a 
programului inlllnlriloi relevă 
faptul (<î, in genere, partidele 
sini echilibrate, pntindo-nc aș
tepta șl la apariția unor vie lorii 
cd... deplasare. Dar. aceasta 
i sie tieaba „pronosporlișlilor*. 
Mai ales câ mfine iucepe și 
campionatul italian, cu nepre- 
văantnrile și sirspence"-urile 
lui I

Drrby-nl etapei se dispută, la 
București, fnlrc Sleaua și Ra 
pid. Ambele echipe vor încerca 
să-și adjudece victoria. Cine va 
reuși ? Noi credem în Steaua 
ini lordacbc, nicidecum în „co
meta” Iul Radncanu (ne-a con
vins și recentul „egal" de la 
Helsinki că „Tamango* c 
psihologic cu lotul aparte 1).

Cel din „țara prunelor și a ar 
nlcinlui adunai in fluturi pe ii" 
(expresia ii aparține lui Fănuș 
Neagu) vor primi replica modes 
lă a Farului. Șl fără Bobrin 
l.C. Argeș poale ciștiga I la Tg. 
Mnrcș, „U" Cluj va încerca să 
smnlgă mitul invincibilității de 
pe fruntea elevilor Iul Bone. Va 
izbind! ? Foarte puțin probabil, 
dar nu imposibil. Echipă încă 
neînvinsă, Steagul roșu va inlîl- 
ni U.T.A., o formație care-. se 
parc-, anul acesta se va afla pe 
povirnișnl regresului. EchiUbra- 

pacliria va înregistra lotuși 
victorie a brașovc-ccilor. Dina-
> — Sportul studențesc e o 

partidă care nu admite decît un 
singur „solist” Dacă Sportul 
stud nțesc va îndrăzni să 
autodepășească, amatorii 
pronosticuri vor fi puși în dl- 
ficullate... La Bacău și la Cluj,

previzibile victorii ale gazdelor.
In sfîrșit, la Petroșani : Jiul 

— C.S.M. Reșița. Vom asista la 
prima victorie a jiulișlilor ? Sîn 
tem aproape siguri că da. Deși 
oaspeții vin c.n pretenții (decla
rațiile superoplfmlsle din revis
ta „Fotbal* trebuie s.1 dorian 
șeze resortul contraofensivei te 
nacc a Jiului), nu ne îndoim că 
Tone a șl ceilalți (cel mal mult 
și mai mult in viață Iubește 
r.ogu această expresie, asa că 
i-o oferim în premieră') vor 
lăsa să le scape victoria printre 
degelp. Joi. Jiul a jucat cu 
Știința. Scor : 6—I. A lost folo
sit aproape Întregul lot. însă 
formația pe care antrenorul Ște 
fan Coidum o va trimite în te
ren se conturează astfel: ION 
GABRIEL (Marincan)

TONCA,
NAGV.

In divizia C, Știința joacă 
casă cu fosta divizionară 
Vnllurli Textila I ugoj. Un 
versar cunoscut, in declin. Nu
trim speranța că studenții pro- 
lesoruhii Irimlc ne vor oieri sa
tisfacția unei mari victorii. Mi
nerul I upcnl joacă la Arad, cn 
o fostă divizionară A și B. Va
gonul. Partidă extrem dc- grea. 
Un meci bnn și-o „figură" ono
rabilă din partea echipierilor Iul 
Mlhalachc — e iot ceea <.• 
așteptăm.

Rugbistii de la Știința joacă 
la Dîrlad. in condițiile anului 
trecui. iără ..probleme”. Ce va 
fi ? Sînfetn convinși că, în ori
ce caz. Știința — ct> cel 6 ai 
săi rugblșli în reprezentativa 
țării — nu va pierde mai mull 
de... un punct (cel mult) la Bîr- 
lad I

Rapid — Steaua (C. Ghemingean — București); F.C Ar
geș — Farul (I. Cîmpcanu — Cluj); A.S.A. Tg. Mureș — 
„U" Cluj (M. Rotaru — Iași); Jiul Petroșani - C.S.M. Re
șița (P. Sotir — Mediaș); Steagul roșu Brașov — U.T.A. (V. 
I’ădureanu — București); Sportul studențesc — Dinamo (A. 
Bcntu — București); S.C. Bacău — ,,U“ Craiova (M. Bâdu- 
lescu — Oradea); C.F.R Cluj — Petrolul Ploiești (1. Chi- 
libar — Pitești).

Un important atribut ai personalului tehnic 
de îndrumare și control din cadru! U.E.L.

Petroșani, la venirea sezonului rece:

Se știe că fn lunile frf- 
... ?; țjufoase, folosirea mai intensă a 

Tocului pentru încălzirea încăpe
rilor, precum și a instalațiilor e- 
lectrice de iluminat și de forță 
favorizează izbucnirea unor in
cendii, în cazul în care nu se 
iau măgurile de prevenire nece
sare.

Experiența anilor trecuți ne-a 
demonstrat că incendiile izbuc
nesc mai frecvent în această pe
rioadă la diverse ateliere, depo
zite, în diferite locuri unde se 
execută lucrări de întreținere și 
reparații etc. fără să se tină sea
ma de normele P.C.I. In marea 
lor majoritate, incendiile. sînt 
cauzate de utilizarea sobelor sau 
a coșurilor de evacuare a fumu
lui in stare defectă, de scurtcir
cuite produse la instalațiile elec
trice, de manipulare neglijentă a 
focului deschis, de executarea 
diverselor lucrări de sudură, pre
cum și de încălcarea altor reguli 
elementare de prevenire a incen
diilor, cum ar fi: lăsarea fără 
supraveghere a sobelor, neglijen
ta fumătorilor, aruncarea cenușii 
cu jăratic la întîmplare etc.

Deși în ultimul |imp în ma
joritatea sectoarelor, a tuturor 

cadrul

parare a utilajelor de stingere șl 
de adăpostite a lor. Totodată, se 
va intensifica munca de propa
gandă împotriva incendiilor, fo- 
îosindu-se In acest scop toate 
mijloacele de care se dispune.

D»nd dovadă de pricepere, per
severentă și exigentă în în'.atu-

rarea cauzelor generatoare de 
incendii și în asigurarea anei 
bune intervenții, șefii de sectcare 
forestiere, ateliere, depozite și 
toți salariatii U.E.L. Petroșani îșî 
vor putea aduce In mod eficace 
contribuția la apărarea avutului 
obștesc de pericolul incendiilor;

rilor etc. în încăperi unde sfat 
depozitate sau se prelucrează m*- 
teriale inflamabile sau explozi
ve ,

Ce trebuie să cunoască
șefii de sectoare, exploatări forestiere, 

parchete, ateliere, depozite

> să interziceți folosirea legă
turilor provizorii prin introdu
cerea conductorilor electrici di
rect in priză (reșouri. grătare, 
ciocane de lipit etc) fără luarea 
măsurilor de Izolare față de e- 
lementele combustibile din încă
peri ;

& să afișa(i sarcinile de p.c.i 
la fiecare loc de muncă și să Ie 
dezbateți cu salariat!! ;

jorilalea sectoarelor, a 
locurilor do muncă din _ ___
Unității c’e exploatare a lemnului 
Petroșani, activității desfășurate 
pe linia prevenirii și stingerii in
cendiilor i s-a acordat o impor
tantă din ce în ce mai mare, to
tuși mai persistă încă unele ne
reguli care neremediate Ia vre
mea cuvenită, pol da naștere la 
incendii devastatoare. De aceea, 
în afara multiplelor probleme de 
producție cadrele tehnico-ingine- 
rești, întregul personal forestier 
de conducere și control trebuie 
să găsească timp pentru urmări
rea modulul cum se aplică nor
mele c’e prevenire a incendiilor, 
cum salariatii respectă regulile 
p.c.i. specifice fiecărui loc 
muncă.

Cunoscînd locurile care 
această perioadă devin mai 
nerabile producerii de Incendii, 
șefii de sectoare, de depozite, a- 
leliere și toți salariatii forestieri 
la locurile lor de muncă, trebiie 
să-și îndrepte atenția spre lunea 
măsurilor care se impun în acele 
locuri pentru reducerea la maxi
mum a posibilităților c’e apariție, 
accidentală a focurilor.

Șefii de parchete, de sectoare, 
de ateliere etc. trebuie să-și in
tensifice activitatea de control, 
alll la locurile de producție, cît 
$i In încăperile anexe pentru a 
depista și înlătura orice defec
țiune existenta la Instalațiile de 
încălzit, iluminat și de forță ce 
«I putea duce la incendii. Este 
necesar să se verifice modul 
cuni se respectă normele c’e pre
venire a incendiilor, acordlndu-se 
atenție sporită și felului rum se 
îndeplinesc sarcinile înscrise în 
planurile de măsuri cu privire la 
perioada de toamnă — Iarnă.

In același timp, să se acorde 
o mal mare atenție [acțiunii de 
instruire a tuturor salariaților 
supra regulilor de prevenire 
stingere a incendiilor pe care 
ceștia trebuie să le respecte, 
toate locurile de muncă.

O altă sarcină deosebit de 
Importantă o constituie asigura
rea intervenției operative la in
cendiu. Luindu-se măsuri de țe-

Ei poartă responsabilitatea 
pentru organizarea pazei contra 
incendiilor la locurile de muncă. 
In consecință, au obligația de a 
organiza din rîndurile fersonalu- 
lui existent în fiecare schimb de 
lucru, una sau mai multe echipe 
pentru prima Intervenție la un e- 
ventual Incendiu. Ei numesc res
ponsabili pentru anunțarea incen
diilor, scoaterea instalațiilor e- 
lectrice și de ventilație de

surselor de apă (hidranti, bazine, 
rampe de alimentare de Ia 
rîuri ele.)

Pentru evitarea surprizelor ne
plăcute cu focul, aveți perma
nent în vederei

+ să nu executați sau să per
miteți folosirea instalațiilor elec
trice de iluminat și do forță im
provizate sau în stare defectă ;

♦ la părăsirea locuiui de 
muncă să urmăriți să se stingă 
locurile din sobe, să se înde
părteze materialele ușor inflama
bile din apropierea surselor de 
căldură, să se scoată din priză 
aparatele electrice, radiatoarele, 
reșouriie, să se închidă ermetic 
vasele cu lichide ușor inflama
bile șl în fine, să se lase căile 
de acces libere.

a- 
Ș* 
a- 
ia

tensiune ; desemnează responsa
bili pentru evacuarea încăperilor 
și depozitelor, responsabili cu su
pravegherea respectării normelor 
de prevenire a incendiilor la lo
curile de muncă: verifică perio
dic existența și starea utilaje
lor și a materialelor de stingere 
a incendiilor ; iau măsuri de a- 
plioare in practică, în toate sec
toarele de activitate, ș instruc
țiunilor de prevenire a incendi
ilor, emise de ministerul de re
sort ; Interzic fumatul în depo
zite, magazii, galere și în toate 
locurile unde un chibrit sau un 
rest de țigară aprinsa aruncate 
la întîmplare pot provoca incen
dii ; iau măsuri de amenajare a 
locurilor pentru fumat ; răspund 
de inlreg personalul salariat din 
sectoare, ateliere, parchete, de
pozite ele. privind modul cum 
acesta este Instruit pe linie de 
prevenire a incendiilor ; răspund 
de buna întreținere și funcționare 
a materialului de intervenție la 
incendiu (atingătoare, etc.); ve
rifică șl ia măsuri pentru men
ținerea in slare de funcționate a

4> să inslrulți lunar lot perso
nalul din subordine cu privire la 
sarcinile ce-1 revin pentru pre
venirea șl stingerea incendiilor î

< verificarea stării de funcțio
nare a sistemelor de alimentare 
cu apă (hidranti, bazine etc.), 
menținindu-le In slare de func
ționare. precum șl căile de acces 
ce duc spre acestea să lie libere 
in permanență ,*

+ să nu permite|l executarea 
lucrărilor de sudură, sau alte 
lucrări care necesită loc deschis 
în locuri cu pericol de incendiu, 
iără eliberarea In prealabil a 
permisului de lucru cu foc ;

♦ evitarea Încărcării Inlreru 
pătoarelor și prizelor peste sar
cina indicată i

♦ ncadiniterea executării de 
lucrări de întreținere șl repaia- 
țll ale Instalațiilor electrice 
către personal necallllcat șl 
autorizat j

de
ne-

In-+ să Interziceți categoric 
liehuiu|artd radiatoarelor, rejou-

Rețineți I In perioada toamnă- 
iarnă cele mai multe incendii se 
produc datorită i

— sobelor greșit Instalate ’ șl 
supraîncălzite, 
sau aprinderii 
nă i

nesupravegheale 
focului cu benzl-

de evacuare a fu- 
neizolale 

lemnoase «!•

— coșurilor 
mulul necurățate sau 
fată de părțile 
planșeelor și acoperișurilor.

încălcarea masurilor de preve
nire și stingere a incendiiloi 
prevăzute în actele normative si 
în instrucțiuni se sancționează, 
conform H.C.M. 2285/1969, cu 
amendă de la 100 la 3 000 lei. 
Deci, atenție I Importantul atri
but al personalului tehnic d« 
îndrumare și control din sectoa
rele de activi'ale forestieră .ale 
U.E.L. Petroșani — luarea din 
timp a tuturor măsurilor pentru 
înlăturarea cauzelor generatoare 
de Incendii — să lie îndeplinit 
cu maximă conștiinciozitate țl 
respoir abilitate In anotimpul 
friguros.
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Sesiunea Adunării Ultimele știri

Generale a O.N.U
Ultimele știri Ultimele știri

• Pc agenda sesiunii a fost înscris și punctul 
inițiat de România : „Creșterea rolului O.N.U. 
în menținerea și consolidarea păcii și securită
ții internaționale. în dezvoltarea și cooperarea 
între toate națiunile și în promovarea normelor 
de drept internațional în relațiile dintre state".

NEW YORK 22 —Corespon
dentul Agerpres, C. Alexandroa- 
ie transmite. Comitetul general al 
6.N.U., căruia li revine sarcina 
definitivării și repartizării pe 
comitate a punctelor ordinii de 
xl a sesiunii a hotărit pînă în 
prezent înscrierea a 91 de pro
bleme pe agenda celei dc-a 
27-a sesiuni a O. N. U. 
Printre acestea se află și col 
inițiat de România viz.lnd „creș
terea rolului O.N.U. in menține
rea si consolidarea păcii și secu
rității internaționale, in dezvol
tare-' și cooperarea intre toate 
națiunile și in promovarea nor
melor dc drept international In 
relațiile dintre state”.

Comitetul a adoptat in unani
mitate înscrierea punctului ro
mânesc pe agenda sesiunii, du
pă ce primul adjunct al minis
trului afacerilor externe al Ro
mâniei, George Macovescu, a 
expus în ședința acestuia rațio
namentele care au condus gu
vernul român la întreprinderea 
unei astfel dc inițiative.

„Doresc să subliniez cu toată 
vigoarea, a declarat reprezen
tantul român, că această propu
nere îșl are originea în atașa
mentul constant al României fa
ță dc Organizația Națiunilor U- 
nite, față de principiile și țelu-

rile Cartei, în dorința sinceră de 
a vedea organizația noastră ju- 
dnd rolul ce li revine în con
certul națiunilor. în eliminarea 
cauzelor de conflict și tensiune, 
în crearea premiselor unei coo
perări fructuoase, a unei păci 
și securități trainice în lume".

Refcrindu-sc apoi la preocu
parea crescîndă a statelor mem
bre pentru sporirea rolului 
O.N.U. In relațiile Internationa
le, contemporane, George Maco
vescu a subliniat că „numeroși 
conducători de state și guverne 
și-au exprimat preocuparea lor 
fată de insuficienta prezență n 
O.N.U. în viața internaționalii, 
cu deosebire pe plan politic, în 
domeniul reglementării pașnice 
a diferendelor, adică tocmai a- 
cok> unde O.N.U. este cel mal 
mult chemată să-și asume un 
rol primordial în virtutea man
datului cu care este Investită 
potrivit Cartei. Și, de ce să nu 
o spunem, opinia publică a în
ceput să se întrebe tot mai 
mult asupra eficacității organi
zației noastre. Punctele de ve
dere nu au fost numai critice. 
S-au emis numeroase Idei, 
sugestii și propuneri con
structive care însă nefiind exa
minate au rămas în majoritatea 
lor nevalorificate, fără urmări

Cancelarul Willy Brandt a reușit 
în tentativa sa de a deschide
calea spre alegeri generale

anticipate
BONN 22. Trimisul special A- 

gerpres, V. Crișu, transmite i 
Ăș3 cum era de așteptat, can
celarul vest-german Willy 
Brandt a reușit în tentativa sa 
de □ deschide calea spre ale
geri generale anticipate, menite 
să modifice raportul de forțe 
din Bundestag. Moțiunea de în
credere în guvernul coaliției 
P.S.D.-P.L.D., prezentată de 
Brandt, a fost respinsă de came
ra infer.oară, numai 233 de de
putat; quvernamentali pronun- 
țlndu-se. în mod deliberat, pen
tru, în timp ce toți cei 248 de- 
putați ai opoziției s-au opus a- 
oordăriî încrederii în guvern. 
(Membrii cabinetului au hotărît 
să nu participe la vot, în timp

în R. F. G
ce un alt deputat al coaliției s-a 
abținut).

Adresîndu-se alegătorilor, Wi
lly Brandt l-a chemat să întă
rească, prin votul pe care 11 vor 
da la viitoarele alegeri antici
pate, „forțele înnoirii".

In cuvîntarea sa, Walter 
Scheel vicecancelar și ministru 
al afacerilor externe în actua
lul cabinet, a procedat la un bi
lanț al activității coaliției guver
namentale pe planul politicii In
ternaționale.

După respingerea moțiunii do 
încredere președintele Gustav 
Heinemann a hotărî!, la propu
nerea cancelarului. 
Bundestagului, și 
de 19 noiembrie 
șurarea alegerilor 
cipale.

dizolvarea 
a fixat data 
pentru desfă- 
generale anti-

Conferința Uniunii
interparlamentare

ROMA 22. — Coresponden
tul Agerpres, Nicolae Puicea, 
transmite i Vineri, au continuat 
dezbaterile generale ale confe
rinței Uniunii interparlamenta
re. Luînd cuvîntul pe margi
nea raportului secretarului ge
nera) al uniunii și abordînd 
principalele aspecte ale situa
ției internaționale actuale, nu
meroși parlamentari s-au refe
rit la necesitatea găsirii unei 
soluții politice conflictului din 
Orientul Apropiat, întreprinde-

FAPTUL
DIVERS

rii de acțiuni concrete de către 
guverne în scopul accelerării 
progresului de destindere și cola
borare între toate țările lumii, 
pentru încetarea cursei’ înar
mărilor și lichidarea tuturor 
focarelor de război.

In cadrul ședinței de după- 
amiază, a luat cuvîntul și de
putatul român Mihai Levente 
care a expus poziția României 
în legătură cu situația din O- 
rientul Apropiat, subliniind ne
cesitatea soluționării politice a 
acestui conflict pe baza rezolu
ției Consiliului de Securitate 
din noiembrie 1967. Delegatul 
român s-a referit, de aseme
nea, la necesitatea excluderii 
formelor de presiune și violen
ță în relațiile dintre state.

Dezbaterile generale în ca
drul celei de-a 60-a conferințe 
a Uniunii interparlamentare 
continuă.

GLOB
MOSCOVA 22 (Agerpres). - 

Avionul supersonic de posa- 
geri „TU-144" a parcurs in 110 
minute distanța Moscova-Taș- 
kent, acoperită de aparatele de 
zbor subsonice in aproximativ 
patru ore. După cum arată a- 
genția TASS, zborul s-o desfă
șurat la o altitudine de 17-18 
km, cu o viteză de 2 200 km pe 
oră.

Experimentarea ovionului „TU- 
144’', care va putea transpor
ta peste 100 pasageri, are loc 
conform graficului stabilit. In 
cursul unui asemenea zbor, a- 
vionul a atins, la altitudinea de 
18,5 km, viteza de 2 530 km pe 
oră.

★

TUNIS 22 (Agerpres). - Fes
tivalul internațional al filmului 
de la Cartagina se va deschi
de la 30 septembrie. Vor fi pre
zentate filme din 22 de țâri a- 
fricane și arabe și din alte 24 
de țari ale lumii, au anunțat 
organizatorii.

■r
DACCA 22 (Agerpres). - Un 

feribot, care naviga pe fluviul 
Mathabango, s-a lovit de un 
bone de nisip și s-o scufundat 
la oproximativ 25 de kilometri 
de Dacca. Din cel 400 de pa
sageri, aproximativ 300 și-au 
pierdut viața.

DIN TARA $1 DE PESTE ROI ARE
concrcte'.

In continuare, vorbitorul a a- 
rătat că „propunerea pe care 
România o prezintă Adunării 
Generale are menirea de a con
centra atenția statelor membre 
asupra rolului organizației în 
viața internațională, asupra mă
surilor care pot fi întreprinse 
pentru a-i spori capacitatea de 
acțiune, de a-i crește eficiența 
In rezolvarea pe cale pașnică a 
problemelor internaționale, in 
conformitate cu principiile Car
tel și cu aspirațiile legitime ale 
popoarelor". Acest punct al a- 
gendei Îșl propune să îndrepte 
atenția ’ ‘ ' ' ’
asupra 
ceea a rolului O.N.U. In etapa 
actuală și, în special, 
măsurilor ce trebuie să fie a- 
doptatc în sprijinul Cartei.

„Delegația română, a declarat 
George Macovescu în încheiere, 
nutrește convingerea că o dez
batere de genul celei pe care o 
propunem — In cadrul căreia 
un număr cît mai mare de sta
te să-și exprime opiniile, ideile 
și sugestiile lor — va declanșa 
un proces care se va solda cu 
concluzii urmate de acțiuni ex
trem de utile”.

Apreciind la adevărata sa va
loare importanța majoră a ini
țiativei României, conslderind 
că ca suscită interesul statelor 
membre, Comitetul general a 
hotărît, în unanimitate, să o re
partizeze spre dezbatere plena
rei Adunării Generale.

tuturor statelor membre 
unei teme distincte, a-

asupra

bombardamente
americane

asupra
teritoriului

R.D. Vietnam
HANOI 22 (Agerpres). — A- 

genția VNA informează că a- 
vlația americană a bombardat, 
orașele Thanh Hoa, Phu Ly și 
Insula Long Chau, aparținînd 
portului Haifong, precum și nu
meroase alte zone populate din 
mai multe provincii ale R.D. 
Vietnam. Pe de altă parte, na
ve de război ale S.U.A. au des
chis focul asupra unor locali
tăți de pe litoralul provinciei 
Quang Binh, Aceste bombarda
mente, precizează agenția, au 
provocat moartea și rănirea a 
numeroase persoane, în special 
bătrîni, femei și copii și 
distrus obiective economice 
culturale, precum și case 
locuit.

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

In legătură 
cu diferendul

Primiri la tovarășul Nicolae Ceaușescu Lucrările Comisiei
pentru sănătate,

Delegația
(Urmare din pag. I)

Circei, șef de secție la C.C.Ion
al P.C.R.

A luat parte, de 
Van Țen-luan, 
faceri a.i. al 
București.

Cu prilejul 
ducătorul delegației a transmis 
salutul prietenesc adresat de 
tovarășii Mao Tzedun *" 
En-laâ, tovarășilor 
Ceaușescu și Ion 
Maurer.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmit tovarăși-

asemenea, 
însărcinatul cu a- 
R.P. Chineze la

înlrcvedorli con-

și Clu 
Nicolae 

Gheorghe

de activiști ai Partidului Comunist Chinez
lor 
din 
Ion 
salut, cele mal bune urări.

In cursul convorbirii s-a dat 
o deosebită apreciere relațiilor 
strînse de prietenie și colabo
rare statornicite între Republi
ca Socialistă România șl Re
publica Populară Chineză, în
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez, în
tre cele două popoare frățești, 
exprimîndu-se convingerea că 
ele servesc construcției socia
lismului în cele două țări, cau
zei socialismului în lume. S-a

muncă șl asigurări
Mao Tzedun și Clu En-Ial, 
partea sa și a tovarășului 
Gheorghe Maurer, un cald

relevat însemnătatea deosebită 
pc care a avut-o 
dezvoltarea acestor 
vizita delegației 
partid și 
conduse de
Nicolae Ceaușescu, efectuată în 
1971 în R.P. Cltfneză, convor
birile dintre conducătorii de 
partid și de stat ai celor două 
țări. Evocînd acest moment re
marcabil din relațiile româno- 
chineze, reprezentanții Combi
natului Petrochimic din Pekin, 
Șantierului Naval din Șanhai, 
comunei Populare Ma Lu și ai 
constructorilor Podului dc la

pentru 
relații 

române de 
guvernamentale 

tovarășul

Nankin — membri al dele
gației — au transmis tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu șl tova
rășei Elena Ceaușescu -urările și 
salutul cordial al comuniștilor 
șl tuturor oamenilor muncii din 
aceste unități pe care le-au vi
zitat oaspeții români în vara 
anului 1971. La rîndul său, to
varășul Nicolae Ceaușescu le-a 
transmis din partea sa și a to
varășei Elena Ceaușescu urări 
de noi succese, multă sănătate 
și fericire.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

sociale a Marii

Conducătorul delegației guvernamentale economice

(Urmare din pag. 1)

Partidul Muncii din Coreea, 
dintre cele două țări și popoa
re, împreună cu convingerea 
că aceste raporturi se vor dez
volta pe mai departe în inte
resul ambelor popoare și al tu
turor forțelor antiimperialistc, 
slujind cauzei generale a socia
lismului și păcii.

In cadrul convorbirii s-a e- 
fectuat o informare reciprocă 
privind activitatea și preocupă
rile actuale ale celor două par
tide și a avut loc un schimb 
de păreri asupra unor pro
bleme ale vieții internaționale, 

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

P. D. Coreeană

au 

de

dintre Uganda 
$i Tanzania

ACCRA 22 (Agerpres). — In 
legătură cu situația de la fron
tiera dintre Uganda și Tanzania, 
președintele Consiliului Redeș
teptării Naționale din Ghana, 
Ignatius Achempong, a adresat 
mesaje președinților Idi Amin și 
Julius Nyerere, chemîndu-1 să 
recurgă la oficiile Organizației 
Unității Africane pentru a găsi 
o soluție pașnică și durabilă a 
diferendului dintre cele două 
țări. Totodată, mesajele exprimă 
voința Ghanei de a contribui la 
găsirea unei asemenea soluții.

★
După convorbire, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a reținut la 
dejun pe tovarășul Zăng Zun 
Thek.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Ștefan Andrei, 1 
Teodor Marinescu, șeful Secției 
Relațiilor Externe a C.C. al 
P.C.R., Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Ni
colae Agachi, ministrul indus
triei metalurgice, Gheorghe O- 
prea, consilier la C.C. al P.C.R., 
membri ai conducerii unor mi
nistere economice.

Au luat parte membrii de
legației guvernamentale econo
mice din R.P.D. Coreeană și 
Kang Iăng Săp, ambasadorul 
acestei țări la București.

In toastul rostit cu acest pri
lej, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a spus:

Aș dori să exprim încă o dată 
satisfacția conducerii noastre de 
partid șl de stat pentru relațiile 
bune dintre România și R.P.D. 
Coreeană, dintre partidele noas
tre. Vizita pe care delegația din 
R.P.D. Coreeană o face în Ro
mânia pentru discutarea proble
melor colaborării economice es
te, de altfel, o expresie a aces
tor bune relații.

Intre partidele 
le noastre s-au 
șl se dezvoltă relații rod
nice. Vizita pe care am fă- 
cut-o cu un an în urmă în ța
ra dumneavoastră, convorbirile 
cu tovarășul Kim Ir Sen șl cei
lalți conducători de partid și de 
stat au contribuit la evidenție
rea de noi posiblltăți în vederea 
extinderii colaborării în multe 
domenii de activitate. Sper că 
vizita șl convorbirile pe care le 
aveți acum în țara noastră vor 
duce la concretizarea măsurilor 
necesare în vederea realizării o- 
blectivelor care le-am stabilii 
pînă în 1975, împreună cu tova
rășul Klm Ir Sen.

Este deosebit de Important să 
dezvoltăm colaborarea și coope
rarea in producție, să extindem 
conlucrarea între Republica So
cialistă România șl Republica 
Populară Democrată Coreeană.

și țări- 
i dezvoltat 
relații 
care

pentru a asigura dezvoltarea 
mal rapidă a fiecărei țări, con
strucția cu succes a socialismu
lui tn țările noastre.

Doresc Să menționez și cu a- 
cest prilej colaborarea bună ca
re există șl în domeniul relați
ilor dintie partidele noastre, în 
activitatea internațională pe ca
re o desfășurăm — ceea ce co
respunde atit Intereselor popoa
relor noastre cit și Intereselor 
generale ale socialismului, ale 
forțelor antiimperlallste.

Am salutat cu satisfacție ini
țiativa tovarășului Klm Ir Sen. 
a conducerii de partid și de 
stat din R.P.D. Coreeană, în di
recția unificării pașnice a Co
reei. România va face totul pen
tru a acorda sprijinul său în
făptuirii acestui obiectiv deose
bit de important.

In general, noi considerăm că 
dezvoltînd relațiile dintre țările 
noastre socialiste, acționind pen
tru intensificarea relațiilor din
tre toate țările socialiste șl cu 
toate forțele antiimperialiste, ne 
aducem contribuția la dezvolta
rea vieții internaționale in di
recția înfăptuirii unor relații 
noi bazate pe egalitate în drep
turi, pe respectul Independenței 
șl suveranității naționale, pe a- 
vantajul reciproc.

Ne bucură mult realizările do- 
bindite de poporul R.P.D. Core
ene în dezvoltarea sa economi- 
co-socială, in construcția socia
listă șl-i urăm să obțină succese 
tot mal mari, sub conducerea 
partidului său de avangardă.

Doresc să ridic acest pahar 
șl să urez poporului coreean 
prieten succese lot mai mari pe 
drumul socialismului, pe drumul 
unificării Sudului cu Nordul, pe 
drumul unei vieți fericite șl 
prospere.

Toastez pentru dezvoltarea tot 
mai largă a colaborării dintre 
partidele și popoarele noastre,

In sănătatea tovarășului Kini 
Ir Sen,

In sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor I

Răspunzând tovarășul 
Zun Thek a spus:

Vreau să mulțumesc, înainte 
de toate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. deosebit de căldu
ros pentru primirea care ne-ațl 
făcut-o. Delegația noastră, încă 
din primul moment al sosirii 
sale în România, s-a bucurai 
de o primire șl un tra
tament deosebit de călduros din 
partea partidului, guvernului 
dumneavoastră și poporului ro
mân, șl în prezent îșl desfășoa
ră activitatea din plin.

Cu prilejul vizitei mele în 
România, am avut posibilitatea 
să văd în țara dumneavoastră 
cum întregul popor depune e- 
forturl susținute pentru transpu
nerea în viață a hotărîrllor ce
lui de-al X-lea Congres al Par
tidului Comunist și ale recentei 
Conferințe Naționale a partidu
lui. Faptul că poporul român

Zfing

este strins unit in jurul Partidu
lui Comunist Român și depune 
eforturi susținute pentru trans
punerea In practică a sarcinilor 
care-i stau in iață arată clar că 
el este ferm încrezător în viitor. 
In timpul vizitei mele in Româ
nia. am avut posibilitatea să 
văd numeroase succese alo po
porului român. M-am bucurat 
sincer de succesele pe care le-a 
obținut poporul român, ca șl 
poporul coreean, și vă doresc 
succese și mai mari în activita
tea dumneavoastră viitoare.

In prezent, poporul coreean, 
sub conducerea înțeleaptă a to
varășului Klm Ir Sen, depune 
eforturi pentru îndeplinirea îna
inte de termen a planului de 
șase ani. Poporul nostru obține 
succese Importante pe linia 
transpunerii în practica a Indi
cațiilor tovarășului Kim Ir Sen 
de unificare pașnică, Indepen
dentă șl suverană a patriei noas
tre.

Poporul român sprijină întru- 
totul această luptă pe care o 
desfășoară poporul nostru a- 
ceasla ponind de Ia principiile 
internaționalismului proletar. 
Sprijinul dumneavoastră tovără
șesc, comunist, revoluționar re
prezintă pentru noi un Imbold 
in lupta șl activitatea pentru pe
rioada viitoare.

Noi acordăm o deosebită pre
țuire relațiilor dintre popoarele 
coreean șl român. In același 
timp, vă adresăm cele mai calde 
mulțumiri pentru sprijinul care 
nl-1 acordați. Am venit în Româ
nia pentru a avea convorbiri cu 
reprezentanții guvernului dum
neavoastră in problemele cola
borării dintre guvernele țărilor 
noastre pe plan economic. Vizi
ta pe care o facem noi aici nu 
reprezintă altceva decit o trans
punere in practică, și noi am 
dori ca aceasta să fie la un ni
vel cît mal înalt, a indicațiilor 
pe care ni le-a dat stimatul 
nostru tovarăș Kim Ir Sen, pre
cum și dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în direcția 
întăririi colaborării noastre pe 
plan economic. Eu sînt ferm 
convins că activitatea care o 
ducem in prezent se va încheia . 
cu succes șl îșl va aduce con
tribuția la întărirea generală a 
relațiilor de colaborare șl prie
tenie dintre țările noastre.

Mulțumindu-vă încă o dală, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, șl 
dumneavoastră tovarășe Ion 
Gheorghe Maurer 
celorlalți tovarăși din 
rea dc partid și 
a României, 
acest pahar 
prieteniei șl colaborării dintre 
partidele noastre, pentru întări
rea colaborării " ' “
noastre.

In sănătatea 
stimate tovarășe

In sănătatea 
stimate tovarășe

In sănătatea 
stimați tovarăși

Dejunul s-a desfășurat într-o 
ambianță prietenească.

tovarășe 
precum șl 

conduce- 
de stat 
să ridic 
întărirea

vreau 
pentru

dintre țările

dumneavoastră, 
Ceaușescu. 
dumneavoastră. 
Maurer, 
dumneavoastră, 
români.

Adunări Naționale
Vineri, 22 septembrie 1972, 

Comisia pentru sănătate, mumă 
șl asigurări sociale a Marii A- 
dunări Naționale, întrunită in 
ședință de lucru, sub conduce
rea tovarășului Gheorghe Vasi- 
lichi, președintele comisiei, a a- 
nalizat, din însărcinarea Consi
liului de Stat, activitatea desfă
șurată dc Ministerul Muncii șt 
celelalte organe centrale și lo
cale în domeniul protecției mun
cii.

La ședință au participat tova
rășii : Virgil Trofin, președinte
le Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindica
telor din România, Petre Lupii, 
ministrul muncii, acad. prof. dr. 
Theodor Burghele, ministrul să
nătății, președinți ai unor comi
sii permanente ale Marii Adu
nări Naționale, cadre din con
ducerea unor ministere și alte 
organe ale administrației de 
stat și obștești, precum și spe? 
cialișli in domeniu) protecției 
muncii. .

Pe baza constatărilor rezulta
te din analiză și tn urma dez
baterilor, Comisia pentru sănă
tate, muncă și asigurări socia
le a Marii Adunări Naționale a 
propus luarea unor masuri meni
te să contribuie la îmbunătăți
rea activității in domeniul pro
tecției muncii. Raportul Comisi
ei, cuprinzînd concluziile și 
propunerile sale, va fl înaintat 
Consiliului de Stat.

(Agerpres)

Liceul industrial minier
PETROȘANI
ANUNȚA

concurs de admitere în anul I
(cursuri de zi și serale)

Specialitatea exploatări miniere.
înscrierile încep în 

1972.
ziua de 24 septembrie

Se pot prezenta la 
școlii generale care nu 
ani (pentru cursurile la zi) și de orice vîrstă 
(pentru cursurile serale).

concurs absolvenți ai 
depășesc vîrsta de 17

Informații suplimentare se primesc zilnic la 
secretariatul liceului din Petroșani, str. M. 
Eminescu 17 — telefon 1736.

T. A» P. L Petroșani
Atrage atenția salariaților din u.iitățile sale că le revine obligația să 

cunoască și să respecte cu strictețe, in activitatea zilnică, normele de secu
ritate și igienă a muncii, instrucțiunile 
’islația muncii.

referitoare la aceste norme și le-

Un nou concurs de ad
0 La „Accademia di Roma- 

niu’’, din capitala Italiei, a avut 
loc, joi seara, un simpozion pe 
tema ; „Lingvistica română con
temporană", In cadrul căruia 
au luat cuvîntul acad. prof. 
Iorgu Iordan șl prof. dr. docent 
Tatiana Slama-Cazacu, de la Ca
tedra de psiholingvistică din 
București — participant! la re
centul congres internațional de 
lingvistică de la Bologna.

0 Președintele R.S.F. Iugos
lavia, Ioslp Broz Tlto, l-a primit 
pe Norbert Schmelzer, ministrul 
afacerilor externe al Olandei, 
care o insoțește pe regina Iull- 
ana a Olandei in vizita In Iu
goslavia — anunță agenția Ta- 
niug.

0 Primul ministru al Noii 
Zeelande, John Marshall, a a- 
nunțat vineri în parlament că 
viitoarele alegeri generale vor 
11 organizate ia 25 noiembrie.

0 Secretarul general al 
O.N.U,, Kurt Waldheim, a anun
țat că anul 1974 va II declarat 
„Anul mondial al Populației" șl 
că va fi organizată o conferin
ță Internațională în această pro
blemă. Această nouă Inițiativă 
a O.N.U., a spus el, face parte 
Integrantă din eforturile organi
zației de a căuta soluții pentru 
marile probleme care se pun 
in lume, in momentul de față, 
ca dezvoltarea economică, po
luarea șl allele.

0 In Statele Unite urmează

să fie lansat sîmbătă, la ora 1,30 
G.M.T., cel mai mare satelit din 
seria „Explorer”. Satelitul va fi 
lansat cu o rachetă cu trei trep
te de tipul „Delta”. Explorer-47" 
va trasporta instrumente desti
nate studierii razelor cosmice șl 
solare, a cîmpurllor electrice 
magnetice șl din spațiul inter
planetar. El va fi plasat pe o or
bită la jumătatea distanței din
tre Pămînt și Lună.

a Tirgulul au participat 46 de 
țări. Iar numărul vizitatorilor a 
depășit 1 800 000.

grevă generală de 24 de 
desfășurat la Torino, u- 
cele mai puternice cen-

mitere în școlile profe-

o O 
ore s-a 
nul din 
tre industriale ale Italici. Pozi
ția muncitorilor din Torino, care 
revendică îmbunătățirea condi
țiilor de viață și de muncă, a 
fost sprijinită de Federația Uni
că a Centralelor Sindicale din 
Italia, din care fac parte Confe
derația generală a muncii, Con
federația sindicatelor celor ce 
muncesc și Uniunea muncii.

sionale și licee

0 Președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S„ Alexel Ko- 
slghln, l-a primit, la Kremlin, pe 
ministrul petrolului și minerale
lor al Irakului, Saadun Hamma- 
dl, — Informează agenția TASS. 
S-a procedat la un schimb de 
vederi în probleme de interes 
reciproc.

0 In prezența regelui 
douln al Belgiei, vineri d 
inaugurată, la Lessive, 
stație belgiană de telecomunica
ții spațiale. Printre participanțil 
la ceremonie s-a aflat și astro
nautul american Allan Bean 
membru al echipajului viitoarei 
misiuni „Apollo". Stația va fi 
utilizată pentru legături prin sa
telit cu Statele Unite, Canada, 
Zair, Egipt, Iar, ulterior, și cu 
alte state din Africa și America 
Latină — informează agenția 
France Presse,

Bju- 
fost 

prima

Ministerul Educației și Invăță- 
mîntului anunță că în perioada 
27—30 septembrie a.c se va or
ganiza un nou concurs de ad
mitere în școlile profesionale, 
liceele de cultura generală și li
ceele de specialitate pentru o- 
cuparea locurilor rămase libere.

Unitățile școlare la care se va 
organiza concurs 
sînt stabilite de inspectoratele 
școlare județene, de ministere 
șl celelalte organe centrale tu
telare, de la care se pot obține 
informații.

înscrierile Ia concurs se fac 
pînă in ziua de 26 septembrie 
a.c. inclusiv.

de admitere

Mica

0 615 cetățeni indieni și 590 
pakistanezi, luați prizonieri in 
cursul conflictului militar din 
decembrie 1971, dintre India și 
Pakistan, au fost repatriați, zi
lele acestea — informează agen. 
ția TASS.

0 Cea de-a 19-a edific a Tir- 
gulul international de Ia Damasc 
a luat siirșit. La această ediție

0 In baza unei hotăriri a gu
vernului Zambiel, companiile 
străine care operează pe terito
riul acestei țări sînt obligate să 
investească 50 la sută din veni
turile obținute pentru creșterea 
producției și efectuarea lucră
rilor de prospectare în Zambia 
— s-a anunțat la Lusaka.

publicitate
PIERDUT legitimație de ser

viciu pe numele Ardeleanu 
Mircea, eliberată do U.U.M. 
Petroșani. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele Bălăiău Au
rel, eliberată de preparațla 
cărbunelui Petrlla. O declar 
nulă.

Pentru a vă îndeplini obligațiile de servi
ciu în deplină securitate a muncii și a fl fe
riți de accidente, respectați cu strictețe urmă
toarele reguli :

— S8 se folosească grilajul metalic și reduc- 
torul cu manometre la butoiul cu berc; nu 
se vor folosi butoaie care prezintă crăpături, 
iar barmana este obligată să verifice buna 
funcționare a Lubului.de bioxid de carbon.

— Depozitele trebuie să corespundă întru- 
lolul operațiunilor în flux continuu, care să 
permită executarea rapidă a descărcării măr
furilor, a desfacerii,- stocării reambalării și ex
pedierii lor.

— Vasele care au conținut vinuri tari sau 
rachiu să nu fie afumate sub nici un motiv, 
deoarece se pot-aprinde vaporii de alcool, $1 
da naștere la incendii și accidente

— Manipularea friqiderelor care necesită 
această operație să se efectueze numai de că
tre persoane calificate și care să cunoască bi
ne modul dc exploatare a Instalațiilor șl 
nica securității muncii.

— Este interzisă depozitarea diferitelor 
teriale și ambalaje pe dulapuri, vitrine, 
cum și pe celelalte spații frigorifice.

— O atenție sporită se va acorda respectă
rii regulilor manipulării șl funcționării mași
nii de preparat înghețată. înainte de a pune 
în funcțiune, mașina se verifică dacă dispozi
tivul de amestec este corect montat, dacă ca
zanul este corect instalat.

In timpul amestecării compoziției îngheța
tei, este interzisă introducerea diferitelor o- 
biecte (lingurițe, scafe) în cazan.

— Spălarea paharelor este necesar să se 
facă cu apă caldă, după care să se clătească 
cu apii rece, a.șezîndu-se apoi într-o tavă a- 
vind fundul perforat, ca să se scurgă apa de 
pe ele.

— In toate unitățile să se asigure o venti
lație normală pe calc naturală, prin deschide
rea ușii sau n ga.-,murilor.

— In toate WC-nrlle unităților trebuie să 
se găsească în permanență dezodorizanle de 
tip „Gdorcid".

— In timpul iernii, grupurile sanitare tre
buie să fie încălzite.

teh-

ma- 
pre-

— La încărcatul și descărcatul butoaielor 
cu bere trebuie să se folosească plrghiile în
clinate pentru a nu fi trîntile, căci ar da loc 
la explozii.. Sticlele cu bere nu trebuie ținute 
la soare (expuse la căldură).

Interdicții la umplerea și 
manipularea sifoanelor

— Vasele de amestec și expansiune, pre
cum și tuburile de bioxid de carbon vor fi 
prevăzute cu manometre și ventil de siguran
ță.

— Tuburile de bioxid de carbon qoale, vor 
fi depozitate numai culcate,

— Tuburile prin care se face umplerea sînt 
așezate vertical, vor fi fixate de perete prin- 
tr-o legătură cu lanț sau brățară metalică.

— Operația de umplere, la orice presiune, 
va incepo numai după ce lucrătorii respectivi 
au fost instruiți și 11 s-a pus la dispoziție dis
pozitivele de proiecție prevăzute, și numai 
prin folosirea coșului metalic bine fixat de a- 
parat cu diametrul și lungimea corespunzătoa
re sticlei care se umple.

— Este interzisă depozitarea lăzilor cu si
fon unele peste altele sau pe căile de acces.

— La manipulare, sifonul nu se va prinde 
de maneta de evacuare a apei gazoase (dis
pozitivul metalic) pentru a nu se rupe sau 
desface din locul fixat, producînd astfel ex
plozie prin cădere.

— In timpul verii, dacă slfoanele sînt prea 
calde, Introducerea lor la gheață se va face 
numai după ce în prealabil au stat 30 minute 
în apă rece.

— Aplicarea riguroasă a măsurilor dc pro
iecție a muncii șl tehnica securității la locul 
unde se desfășoară activitatea zilnică In în
treprindere, revine fiecărui salariat din uni
tal le T.A.P.L. iar împotriva celor care se a- 
bat dc la aceste reguli se Iau severe măsuri 
disciplinare.

lucrători din unitățile T.A.P.I. I Respcc- 
lind normele de tehnica securității șl protec
ția muncii, evitați orbe fel de accident, vii 
puicii Îndeplini în cor.diții optime sarcinile de 
serviciu.
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