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Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri du- 
pa-amiază, o delegație dc mi
neri din Zambia.

Delegația, din care fac parte 
R.V.C. Burls, director miner la 
Divizia Chingola, I.D. Mac Do
nald, super-intendent metalurg 
la Divizia Chingola, Paul Chi- 
bulu, super-intendent al perso
nalului la Divizia Chibuluma,

Edward Simbeye, șef de 
schimb la Divizia Rokana, se 
află în țara noastră la invitația 
adresată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul vizitei 
făcute în Zambia în primăvara 
acestui an.

La primire a fost de față 
Bujor Almășan, ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei.

Președintele Consiliului de 
Stat s-a întreținut cordial cu 
membrii delegației de mineri

zambieni. Oaspeții au exprimat 
calde mulțumiri pentru invita
ția de a vizita România. In 
timpul convorbirii s-a evi
dențiat utilitatea contactelor 
și schimburilor de experiență 
dintre colective dc mineri din 
cele două țări, ca o contribu
ție la mai buna cunoaștere re
ciprocă, la întărirea prieteniei 
româno-zambiene, a cooperării 
internaționale.
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Toate organizațiile de partid, toate colectivele 

de muncă își pun la temelia activității:

Simpozionul ȘțWjțițțc

„Probleme ale stabilizării 
forței de muncă11

ÎNFĂPTUIREA INDICAȚIILOR SECRETARULUI GENERAL Al PARTIDULUI 
TRANSMISE CU PRILEJUL VIZITEI DE LUCRU ÎN VALEA IIULUI
La mina Lonea

ÎNCREDERE
ÎN FORȚELE PROPRII,

OPTIMISM, 
HOTĂRÎRE FERMĂ

In cinstea celei de-a XXV-a aniversări a Republicii

\

1947-1972
Cărbune peste sarcini 
din cel dinții frontal 

al minei Livezeni
Zilele de început ale trimestrului, ultimul din acest an, 

s-au caracterizat la tînăra exploatare minieră din bazin, Live- 
zeni, cu un ritm de extracție mereu crescînd. Numai în ul
tima zi aici s-au produs, peste plan, 67 tone cărbune, mina 
situîndu-se pînă ieri pe locul patru în întrecerea pe care mi
nerii bazinului o desfășoară pentru a întîmpina cu fapte 
demne, vrednice de tradiția Văii noastre, cea de-a XXV-a 
aniversare a Republicii.

(Continuare în pag. a 4-a)

pentru realizarea exemplară 
a sarcinilor de plan

La mina Lonea, la sfîrșitul 
unui îndelungat timp folosit 
pentru un reportaj care altă 
dată nu-mi solicita chiar atîtea 
ore, dar care m-a captivat sin
cer pe măsură ce discuțiile se 
adînceau, am avut la un mo
ment dat o impresie ciudată. 
După modul în care se expri
mau minerii, după entuziasmul 
ce răzbătea din cuvintele lor, 
din privirile deschise și gîndu- 
rile neascunse am avut impre
sia că toți minerii au stat per
sonal de vorbă cu secretarul 
general al partidului. Deveni
sem, pe undeva, martorul de 
„a doua zi“ al unei înțelepte 
rostuiri a lucrurilor. rostuire 
hotărîtă de comun acord în
tre neobositul conducător al 
partidului și al statului și 
neobosiți i mineri, aflați față 
in față, cu conducătorul în 
împrejurări create de dorința 
unanimă spre mai bine.

Minerii deveniseră și ei, de 
mai multe ori, beneficiari. Be
neficiarii de drept, nemijlocit! 
Și de imediată factură ai unui 
sfat așezat pe același trainic 
suport al dorinței de mai bine. 
Beneficiarii unor măsuri luate 
la masa chibzuinței, dintr-un 
adînc și nețărmurit umanism.

Firește, doar cîțiva dintre 
loneni s-au aflat la neuitata 
consfătuire de lucru de la mi- 
Ija Petrila. Dar, după cum se 
petrec lucrurile dcobicei, aceș
tia au stat Ia rîndul lor de 
vorbă cu alții și, tot așa, din 
om în om, printr-o miraculoa

să înlănțuire de gînduri și idei 
între oameni cu aceleași afi-' 
nități, cuvintele secretarului 
general au devenit un bun al 
întregului colectiv, au devenit 
cuvinte uzuale, intrate în vo
cabularul în felul de a gîndi 
și de a se exprima al oameni
lor. De aici, impresia unei dis
cuții colective, de necuprinse 
dimensiuni, a unei discuții ca
re continuă astăzi, din partea 
minerilor, prin graiul faptelor 
de muncă. Prin fapte ale des
toiniciei, izvorîte dintr-o pro
fundă responsabilitate, petrecu
te în abataje și galerii, fapte 
cărora minerii le imprimă un 
ritm alert, vrînd să anticipeze 
clipa cînd vor anunța îndepli
nirea sarcinilor de plan ale a- 
cestui trimestru, înfăptuirea 
neprețuitelor indicații primite.

Interlocutorii reporterului au 
fost unanimi în a aprecia u- 
manismul și înțelepciunea măsu
rilor prin care s-a venit în spri
jinul minerilor. Sînt „măsuri 
luate din inimă" sînt „dovezi 
certe că partidul face din in
teresele colectivității, propria 
sa politică", sînt „garanții ale 
bunăstării mereu crescînde, pe 
care partidul o înțelege ca țel 
suprem al politicii sale" — ast
fel sunau aprecierile minerilor, 
completate imediat de referiri 
care priveau ca revers al si-

I. MUSTAȚĂ 
M. IONESCU
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Constructorii forestieri raportează un mare succes 

îndeplinirea planului valoric anual 

cu peste trei luni mai devreme
O veste îmbucură

toare, de mare în
semnătate pentru e- 
conomia municipiului 
— pentru beneficia
rii drumurilor fores
tiere și ai altor căi 
de acces spre obiec
tive economice și 
de interes turistic — 
am cules-o de la to
varășul Dumitru Po
pa, șeful Șantierului 
construcții forestie
re Petroșani-Cîmpa : 
colectivul de con
structori ai șantieru
lui și-a onorat, la 
sfîrșitul lunii septem
brie, sarcinile de 
plan valoric pe în
tregul an în curs, 
deci cu peste trei 
luni mai devreme. 
E un succes de sea
mă, efect al dăruirii 
și pasiunii cu care 
vrednicul colectiv al 
șantierului a muncit, 
organizîndu-și supe
rior activitatea pro
ductivă și sporind 
astfel eficiența mun
cii sale, succes pe

care constructorii de 
drumuri forestiere îl 
închină celei de-a 
XXV-a aniversări a 
Republicii.

Consemnăm astfel 
că productivitatea 
muncii pe salariat a 
fost îndeplinită, pe 
primele opt luni ale 
anului, în proporție 
de 131 la sută; s-au 
obținut în aceeași 
perioadă economii în 
vtaHoare de peste 1 
milion de lei.

— Aceste realizări 
ale noastre — ne-a 
relatat inginerul loan 
Bălan — sînt rezul
tatul, îndeosebi al 
folosirii intensive, la 
toată capacitatea, a 
modernului utilaj de 
care dispunem, ca Șt 
al dăruirii avîntate 
a oamenilor șantie
rului. Lucrările de 
terasamente, de e- 
xemplu, s-au execu
tat mecanizat în 
proporție de 95—97 
la sută la diferitele 
obiective predate, iar 
lucrările de derocări

în proporție de sută 
la sută.

Am notat, pentru 
a le face cunoscute, 
cititorilor, numele cî- 
torva dintre harnicii 
„dirijori" ai mașini
lor, care au contri
buit in cea mai mare 
măsură la realizările 
spectaculoase înre
gistrate : buldozeriș- 
tii Pamfil Florea și 
Mihai Chelu, auio- 
graderistul Ștefan 
Barabaș, cilindristul 
Ilîe Ciucă și meca
nicul de autoîncăr- 
cător Costel Caragea.

Drumurile auto 
Dealul Babii — 3
km, Bordul Maurului
— 1 km și Scoarței
— 1 km sînt doar 
cîteva obiective din 
planul fizic anual 
predate în cel de-al 
treilea trimestru.

— Alături de a- 
cestea, ne spunea 
șeful șantierului, am 
executat suplimentar 
alte cîteva obiective, 
între care 2,2 km de

drum asfaltat spre 
complexul turistic-e- 
conomic de la Valea 
de Pești, un prim 
tronson in lungime 
de 3,9 'km la DN 7 A 
Jieț, spre Lotru, ca 
și lucrări de corecta
re a torenților în 
bazinul Jiului de 
est. Ceea ce e im
portant pentru noi, 
este faptul că am 
creat toate condițiile 
ca ultimele trei o- 
biective cuprinse in 
planul fizic anual 
să fie predate bene
ficiarilor pînă la 
sfîrșitul acestei luni.

Un succes deosebit, 
lăudabil și plin de 
însemnătate, la care 
au contribuit efectiv 
întregul colectiv de 
constructori. S-au e- 
vidențiat brigăzile 
șantierului conduse 
de Eugen Bumba'ru, 
Filip Stroe și Anton 
Bumbaru. Oameni și 
faptele lor care ‘me
rită toate felicitările 
noastre.

A. HOFFMAN

Ieri dimineață, la Institutul de mine din Pe
troșani au început lucrările simpozionului ști
ințific cu tema „PROBLEME ALE STABILIZĂ
RII TORȚEI DE MUNCĂ", organizat de secția 
de sociologie a Academiei de Științe Sociale 
și Politice și I.M.P. Această manifestare ști
ințifică ce-și propune să analizeze un fenomen 
cu implicații social-economice considerabile în 
Valea Jiului, reflectă spiritul documentelor do 
partid și do stat cu privire la rolul științei în 
societatea socialistă multilateral dezvoltată, 
recomandările de înaltă valoare teoretică și 
practică făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și în timpul recentei vizite de lucru în jude
țul Hunedoara, în Valea Jiului.

Lucrările simpozionului au fost deschise dc 
președintele comitetului de organizare, prof, 
dr. ing. ARON POPA rector al I.M.P., care a pre
cizat că substanța dezbaterilor ce vor avea 
loc în cele două zile este dorită să se fructi
fice într-un program concret de acțiune. La 
lucrările simpozionului participă prof. univ. 
MIRON CONSTANTINESCU, președinte al A- 
cademiei de Științe Sociale și Politice ; DAVID 
LAZÂR, secretar al Comitetului județean Hu
nedoara al P.C.R. [CLEMENT NEGRUȚ, prim- 
secretar al Comitetului municipal de partid 
Petroșani ; ing. ION LÂZĂRESCU, ministru 
adjunct în M.M.P.G. ing. VASILE OGÎRIACI. 
director general al Centralei cărbunelui Pe
troșani ; VIOREL FAUR, prim-secretar al Co
mitetului județean Hunedoara al U.T.C. La 
simpozion participă cercetători științifici, ca
dre didactice universitare, cadre de conducere 
din întreprinderi, fiind reprezentate cu comu
nicări : Comitetul municipal de partid Petro
șani, Centrul de sociologie București, Institu
tul de mine Petroșani, Universitatea „Al. I. 
Cuza” Iași. Stația de cercetări pentru securi
tate minieră Petroșani, Ministerul Minelor, 
Petrolului și Geologiei, /Institutul de Cerce
tări Miniere București și Trustul pentru Con
strucții de Căi Ferate București, Institutul de 
subingineri Baia Mare.

Salutînd prestigioasa reprezentare științifi
că, tov. Lazar David spunea : „Biroul comite
tului județean de partid apreciază în mod deo
sebit organizarea acestui simpozion în Valea 
Jiului, exprimîndu-și convingerea că ea va fi 
de bun augur pentru ceea ce noi, organizato
rii, ne-am gîndit să realizăm sau mai bine zis 
să ajutăm în măsura posibilităților organiza
țiile noastre de partid, de stat și economice 
în această problemă majoră. Și dacă organi
zatorii simpozionului au ales ca loc de des
fășurare Valea Jiului, județul Hunedoara avem 
un motiv în plus sa ne gîndim cu toată răs
punderea la finalizarea concluziilor și aspec
telor practice care vizează sectoarele noastre 
de muncă, acolo unde problema forței de mun
că, a stabilizării ei no atrage atenția și ne so
licită aportul în rezolvarea ei. Tată de ce, sti
mați tovarăși înainte de a trece la desfășura
rea lucrărilor, doresc să vă transmit, în nu
mele Comitetului județean de partid și al Con
siliului popular județean, calde felicitări pen
tru organizarea acestei interesante și presti

gioase acțiuni și să vă urez, succes deplin în 
înfăptuirea a tot ce v-ați propus să realizați. 
Permiteți-mi, de asemenea, să transmit din 
partea organului nostru județean de partid și 
de stat mulțumiri tovarășului președinte Miron 
Constantinescu pentru sprijinul dat în organi
zarea acestei manifestări științifice în județul 
nostru, pentru prezenta dumnealui la (lucrările 
simpozionului".

In continuare, vorbitorul s-a referit la sem
nificația simpozionului, la faptul că el se în
scrie pe coordonate majore, ca un răspuns la 
indicațiile conducerii partidului nostru, aie 
secretarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care manifestă o grijă deosebită 
față de rezervele materiale și umane j de care 
dispunem și pe care trebuie să le folosim cu 
o eficiență maximă. In ce privește forța de 
muncă, principal element al forțelor de pro
ducție, problema se pune într-un mod cu to
tul nou : grija față de om, față de condițiile 
sale de muncă și de viață trebuie să ocupe 
un loc primordial. De altfel, una din proble
mele majore analizate în vizita de lucru pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu al făcut-o. 
nu de mult, în județul Hunedoara a fost și 
aceea a stabilizării forței dc muncă, d soluțio
nării ei într-o manieră nouă, potrivi't intere
selor economice ale județului și ale oamenilor 
care lucrează aici. In încheiere vorbitorul șl-n 
exprimat convingerea că studiile începute vor 
fi continuate într-un cadru și mai larg, la di
mensiuni mai mari, șl că în acest fel se va 
aduce o contribuție substanțială lă mersul 
înainte al economiei noastre naționale la pro
gresul neîntrerupt al științei și tehnicii, Ia ri
dicarea pe o treaptă mai înaltă a nivelului de 
viață, material și spiritual, al celor ce mun
cesc.

In ședința de dimineață au fost prezentate 
comunicările: „General șl specific în fenome
nul fluctuației" de către tov. CLEMENT NE
GRUȚ, prim-secretar al Comitetului municipal 
de partid Petroșani, coreferent SEPTIMIU 
KRAUSZ, lector I.M.P. ; „Stabilitatea cadrelor 
muncitorești din industria minieră a Văii Jiu
lui". studiu realizat de către comisia de pro
pagandă a Comitetului municipal de partid, 
susținut do prof. GHEORGHE ANA. Pe mar
ginea acestora au luat cuvîntul ing. OCTAVI
AN ȘTEFAN și ing. LUDOVIC FEJEȘ. Prof, 
univ. Miron Constantinescu a intervenit cu 
cîteva precizări asupra modului cum trebuie 
interpretată relația unealtă de muncă — om 
care în condițiile socialismului nu trebuie privi
tă unilateral, că uneltele ar fi imuabile și lor 
trebuie să li se adapteze oamenii, ci uneltele 
de muncă trebuie să fie adaptate la oameni, 
dar și oamenii trebuie să fie calificați pentru 
aceste unelte.

In continuare au fost susținute comunicările 
„Integrarea în muncă șl stabilizarea forțelor 
de muncă" — EM. GOLDSTEIN, cercetător 
științific principal la centrul da sociologie Bu
curești ; „Funcție — relație — integrare".

Prin munca desfășurată 
de personalul de regie -

asigurarea condițiilor optime de lucru
formațiilor direct productive !

® Cheia reușitei : retribuirea după aportul 
concret în procesul de producție.

® Să ne ferim de brazda fragilă, alunecoasă 
a minimului de efort!

® „Omul potrivit Ia locul potrivit" — un 
imperativ valabil și pentru activitatea de 
deservire din subteran.

Ar fi — considerăm — super
fluu să perorăm prea mult asu
pra rolului și importanței mun
cii desfășurate de personalul de 
regie al unei mine, fiind arhi
cunoscut faptul că de modul 
țn care își îndeplinesc atribuți
ile oamenii de deservire depin
de onorarea sarcinilor de plan 
ale formațiilor de lucru direct 
productive, eforturile conjugate 
ale lor și ale brigăzii influențînd 
însă nemijlocit realizarea indica
torilor de plan ai unității. 
Gert este că, în contexlul noii 
orientări imprimate activității de 
extracție din bazinul carbonifer 
al Văii Jiului, în deplină conso
nanță cu deosebit de prețioasele 
indicații date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul 
memorabilei vizite dc lucru în
treprinse în județul nostru, con
tribuția pe care trebuie să o 
aducă în permanență factorii 
Implicați în asigurarea unui 
puls normal deservirii locurilor 
de muncă, îndeosebi din subte

ran, se plasează sub imperiul 
unor exigențe sporite. Această 
optică sănătoasă a fost nu 
numai adoptată de către 
comitetul oamenilor muncii 
de la E. M. Lupeni, de 
toți cei care răspund de so
luționarea problemei ca atare 
din cadrul sectoarelor minei res
pective, dar și concretizată, în
tr-o proporție apreciabilă, prin 
măsuri transpuse în viață, în 
ultima perioadă de timp. Facem 
această constatare îmbucurătoa
re în baza situației întîlnite, de 
pildă, la sectorul IV al unității 
în cauză, cu pondere priorita
ră în ceea ce privește volumul 
de cărbune pe care-1 extrage. 
Șefii de brigadă Alexandru Oltea- 
nu și Vasile Belean, care-și des
fășoară munca la fronturile pre
gătirilor de la orizontul 440, au 
fost primii noștri interlocutori 
care au afirmat categoric că 
„sîntem bine deserviți cu fier, 
bandaje, cleme pentru armături, 
vagonete, mai ales de 1^ 1 QCt

tombric. înainte aduceam noi, în 
mod frecvent materialul de tre
buință și de la peste 500 de me
tri de frontul nostru, acum ni se 
dă tot ce avem nevoie la baza 
suitorului.... Dacă înainte se a- 
vansa cel mult cu 2 metri în 
3 schimburi, acum reușim schim- 
bu‘ și metru' ...Oamenii de de
servire sint oameni de deservire, 
și nu numai cu numele..." Șeful 
de schimb Ene Tîlmaciu, din 
cunoscuta brigadă de frontaliști 
a lui Ion Solomon, ne-a decla
rat că: ,,De la 1 octombrie s-au 
pus lucrurile la punct... Deser- 
virea-i mai bine organizată, oa
menii respectivi își fac datoria. 
Atît aș vrea să adaug că ar fi de 
dorit ca întreaga acțiune porni
tă să nu aibă doar un caracter 
de campanie, să capete adică 
atributul permanenței". „Au fost 
cazuri, a intrat în discuție și 
Gheorghe Grecii, șef de schimb 
în brigada Eroului Muncii So
cialiste, Petre Constantin, cînd 
am umblat ore întregi prin tot 
sectorul (maistrul minier Dumi
tru Venczel poate depune măr
turie) după o rolă pentru a în
locui pe cea defectă de la trans
portor, dar în zadar. Se pier
deau ore întregi de prisos, dă
deai greu de mecanic, dar și 
mai greu de rolă, că nu știa ni-

ing. Tr. MULLER

(Continuare în pag. a 4-a)

| CANTINELE — în gestiunea
i fiecărei exploatări miniere

O nouă sarcină se află în fața organizațiilor de partid 
Ide la exploatările miniere: coordonarea și îndrumarea în

deaproape a personalului cantinelor, aflate deja în gestiunea I directă a minelor.
La Lonea, primul pas pe care l-a făcut comitetul de partid în 

sprijinirea activității cantinei a fost îndreptat înspre obține
rea unui local corespunzător. Astfel, nu peste mult timp, ti
nerii noi angajați, nefamiliștii și alți numeroși salariați vor 
putea servi masa la noua cantină ce va fi amenajată în lo
calul unui fost restaurant din localitate.

I Departe de a considera problema încheiată, comitetul
dc partid și-a propus, ca sarcină permanentă, supravegherea

1 activității acestei importante unități de care depinde rezol
varea unei probleme sociale de necontestată însemnătate pen-

> tru mineri.

I

Aspect din timpul desfășurării Simpozionului — „Probleme ale stabilizării forței de 
muncă".

în pag, a 2-a:

Cultură -

Artă
Activitatea brigăzilor ar
tistice de agitație e"e în
că departe de posibilități
le și cerințele actuale.

Un debut apropiat: UNI
VERSITATEA POPULARA.

CRONICA DRAMATICĂ : 
„Omul pămîntului''.

<0 Cînd vom avea o sală de 
expoziții ?

ffl Coordonate hunedorene ăB

Ample manifestări cultural-artistice 
dedicate sărbătoririi Zilei de 30 Decembrie
0
0
0
0
0
0
0
0

In majoritatea localităților din județul Hunedoara au a- 
vut și continuă să aibă loc ample și diverse manfestări cul- 
tural-artistice dedicate aniversării unui sfert de veac de ia 
proclamarea Republicii. Este vorba dc organizarea unor con
cursuri ale formațiilor artistice de amatori, expoziții de arfă 
plastică și editarea mai multor culegeri cu lucrări literare 
dedicate aniversării Republicii.

Care sînt principalele acțiuni am aflat de ia tovarășul 
profesor CONSTANDIN CLEMENTE, directorul Centrului ju
dețean de îndrumare a creației populare și a mișcării artis
tice de amatori.

— Aș dori să mă refer mai 
înlii la editarea unei plachete 
de versuri și proză care va cu
prinde cele mai valoroase crea
ții ale membrilor cenaclurilor

și cercurilor literare, a unei cu
legeri de prelucrări din folclo
rul muzical pentru formațiile 
corale precum și a unei anto
logii de strigături — prima car

te de acest gen — în care vom 
cuprinde circa 1 000 de aseme
nea creații specifice tuturor zo
nelor folclorice ale județului 
Hunedoara.

Toate acestea reprezintă un 
omagiu pe care îl aduc creato
rii de pe meleagurile hunedo
rene anilor glorioși ai Repu
blicii, la împlinirea unui sfert 
de veac de la proclamare.

— Din cîte cunoaștem în a- 
ceastă perioadă vor avea Ioc 
și alte acțiuni rezervate forma
țiilor artistice de amatori Vă 
rog să vă referiți foarte succint 
și la acestea.

- In curînd se va tine un 
concurs județean al brigăzilor 
artistice de agitație din între
prinderi, instituții și de la sate 
la care vor participa circa 150 
de asemenea colective precum 
și festivalul-concurs de creație 
și interpretare a poeziei patri
otice.

Vor mai avea loc o gala a 
filmului dc amatori cu partici
parea cinecluburilor din județ 
precum și vernisajul unor ex
poziții de artă plastică și foto
grafii artistice.

Fără îndoială că și alto acti
vități artistice devenite tradi
ționale pentru județul Hune- 
df a cum sînt, Festivalul că
lușarului hunedorean, și parada 
obiceiurilor și datinilor de pe 
valea Mureșului vor primi am
prenta și amploarea manifestă
rilor deosebite cu care întregul 
popor cinstește aniversarea Re
publicii.

Mircea NEAGU
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Un debut apropiat

de ce nu I, 
blocurilor de lo_ 

timpul permite, 
astfel de încercări 
Pe colo. Așa pro-

este încă departe
> >

Anul de studii 1972-1973
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principala caren- 
brigăzj este toc- 
multe ori prăfuit, 
plin de stîngăcii 

nu îndeajuns de

și instituției respecti- 
eu nerv și cu accen- 
și satirice pronunța- 

aceste criterii sînt bi_

și în alți ani cursurile 
de specialiști reputați 

invitați periodic să-și

Pagină realizată de 
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sînt 
Im_ 
bri
cele

să
nu-

Și
nu același lucru

Clubul 
miine, 8 
basm cu 
urma un 
trolislului.

completat deja aceste 
sînt rugați să le ex- 

Universității populare

com porț<\- 
comunist*.

sindicatelor din Aninoasa găzduiește 
octombrie, la ora 10, o dimineață de 
tema „Năzdrăvăniile lui Păcală". Va 
spectacol folcloric cu ocazia Zilei pe-

dată de un mare număr de 
unor 

clubul tineretului, clubul „Femina".

ve, 
le 
te. 
ne

A apărut recent la editura „Eminescu" și se 
va afla peste citeva zile in librării volumul de de
but al colaboratorului nostru Dem. D. lonațcu, 
intitulat „O singură noapte". El conține o suită 
de proze scurte și de întindere medie dintre ca
re unele au văzut pentru prima dată lumina ti
parului in ziarul „Steagul roșu". Vom reveni a- 
supra acestui volum cu o recenzie.

ACTIVITATEA BRICAZILOR ARTISTICE IIEAGIIAȚIE

De la început se impune să 
subliniem că în momentul de 
față in Valea Jiului activitatea 
brigăzilor artistice de agitație 
este încă departe de posibili
tățile existente și sarcinile ac
tuale. Aceasta în ciuda tuturor 
indicațiilor Și chiar a eviden
telor strădanii depuse de unii 
din factorii responsabili cu ac
tivitatea cultural-educativă de 
masă. E adevărat, în Valea 
Jiului se află o brigadă artisti
că de agitație ale cărei meri
te excepționale au fost răsplă
tite cu laurii unui concurs pe 
țară. E vorba de formația Casei 
de cultură din Petroșani, iniția
lă Și condusă de Gir. Negraru. 
Este, de asemenea, adevărat că 
această brigadă servește drept 
model pentru toate celelalte for
mații similare din Valea Jiului. 
Totuși, între această formație și 
celelalte — existente actualmen
te la cluburi și în cadrul unor 
întreprinderi și instituții — de
calajul valoric sP menține încă 
foarte ridicat. Dar să vedem 
maj bine care este situația bri
găzilor artistice de agitație din 
Valea Jiului în prezent. 
In Petroșani, pe 
maț ia menționată 
mult teoretic decît 
găzi artistice de 
O.C.L. Produse 
O.C.L. Alimentara 
Dîlja, în timp ce 
se lucrează acum la constitui
rea nnej astfel de formații. Din 
păcate însă, brigăzile acestea au 
o prezență foarte slabă. în a- 
fară de unul sau două specta
cole date la începutul existen
ței lor nu le mai cunoaștem o 
altă activitate Poate ni se va 
argumenta că organizatorii lor 
întîmpină greutăți în privința 
realizării textelor, a finisării și 
omogenizării momentelor. Este 
posibil dar de ce nu solicită în 
acest caz sprijinul necesar de 
la Casa de cultură din Petro
șani cei de acolo fiind dispuși 

■să le vină oricînd în ajutor ? 1
La Vulcan există actualmente 

Irei brigăzi artistice de agita
ție : la Club, la preparația din 
Coroești și la cooperativă și. 
fără să fie deocamdată lipsite de 
cusururi, programele lor sînt 
bine primite de spectatori. Alto 
este însă situația la Lupeni un
de activează doar- brigada clu
bului, deși posibilități deose
bit de favorabile de închegare 
n unor asemenea formații există 
la Visco7,a și la cooperativa lo
cală. In orașul Uricani. după 
mari insistențe s-au pus bazele 
unei brigăzi artistice °n vreo 
20 de membri, astăzi această 
formație aflîndu.se printre cele 
mai active din municipiul nos
tru. O situație asemănătoare

în
lîngă for- 

există. mai 
practic, bri- 
agitație la 
industriale, 

și la E.M. 
la U.U.M.P.

există și la Aninoasa. La Pe
trila, însă nu se poate vorbi de 
o brigadă activă deși noul di
rector al clubului se străduiește 
in această privință iar brigada 
Preparației Petrila are deocam
dată o activitate sporadică, 
neconcludentă. Aceasta este, fă
ră a intra în detalii, starea ac
tuală a brigăzilor artistice de 
agitație din Valea Jiului. Carac
teristicile acestei situații : osci
lările, tatonările inconsecvența, 
inegalitatea în preocupări dar, 
pe ici pe colo, și strădania de 
a transforma brigada artistică 
de agitație într_o prezență vie, 
dinamică, stenică. Pentru că, 
este știut, genul acesta artistic, 
care îmbină armonios calitățile 
teatrului, estradei,, pamfletului, 
muzicii ușoare ete., într-Un tot 
unitar a cărui finalitate poate 
fi caracterizată prin dictonul 
latin „ridendo castigat mores" 
are, atunci cînd e bine prac
ticat, o mare priză la public 
urmările sale concrete pe plan 
moral fiind dintre cele mai be
nefice. Ținînd seama de aceste 
calități recunoscute ale genului, 
conducerea partidului a dat 
indicații precise în privința în
ființării unor brigăzi 
de agitație peste tot 
prinderi și instituții 
velul muncipiului 
chiar un plan p 
acțiuni în aceast,

artistice 
în între- 

La ni- 
există 

ecis de 
direc

ție care, după cum a reieșit de 
mai sus, nu a fost respectat pină 
acum decît în parte. Se pune 
însă întrebarea și cum își fac 
simțită prezența brigăzile artis
tice existente, pentru că men
țiunea că unele dintre de 
active nu este suficientă, 
portant este ca în aceste 
gâzi să fie atrași tinerii cu
mai evidente calități interpreta
tive, dar și cu rezultate bune 
în producție fiindcă a satiriza 
pe altul presupune mai întîi a 
fi tu însuți un exemplu pentru 
ceilalți. Mai există apoi o pre
misă de la care trebuie să por
nească orice brigadă în activi
tatea sa : textul substanțial, bi
ne ancorat în realitățile între
prinderii 

scris 
critice 
Toate
cunoscute de toți cej care se 

ocupă de brigăzile artistice. In 
realitate însă 
ță a acestor 
mai textul de 
perimat chiar, 
de redactare.
acid și în consecință plictisitor. 
Un asemenea text, oricît de 
bine ar fi interpretat, nu poate 
face un serviciu propagandei 
acestui gen. Se pune apoi în
trebarea dacă reprezentațiile

brigăzilor artistice dc agitație 
trebuie să se desfășoare exclu
siv pe scenă ?! Răspunsul nos
tru e categoric, nu. Prin natura 
sa, brigada artistică este un gen 
de o mare mobilitate nu nu
mai în ceea ce privește textul 
dar -Și în privința posibilită
ților de reprezentare, o aseme
nea formație puțind fi deplasa
tă cu ușurință oriunde. Cu un 
decor nepretențios, mai mult 
sugerat decît cu adevărat pre
zent, cu costume de obicei de 
stradă, brigada artistică de a- 
gitație este și un gen necosti
sitor. Ea trebuie să-și facă sim
țită prezența în mijlocul colec
tivelor de oameni ai muncii în 
pauză, la intrarea sau la ieșirea 
din schimburi și, 
chia-r în fața 
cuințe, cînd

Ce-i drept, 
există <Pe iei 
cedează, de pildă, brigăzile ar
tistice din Aninoasa, Uricani și 
din alte părți. Totuși, posibili
tățile existente pe această la
tură sînt mult mai mari Și ele 
trebuie exploatate djn plin.

Aceste cîteva constatări 
noastre, asupra cărora 
reveni, au drept mobil să 
gă atenția tuturor celor 
punzătorj asupra faptului 
situația actuală a brigăzilor 
artistice de agitație din muni
cipiu nu trebuie și nu poate fi 
tolerată în continuare. Să fie 
bine înțeles de toți cei în cauză • 
sarcina realizării brigăzilor 
tistice de agitație, peste 
acolo unde există condiții — 
din fericire astfel de condiții 
există în majoritatea întreprin
derilor Și instituțiilor din mu
nicipiul nostru — nu este o 
simplă sarcină Pc linia activi
tății cultural-artistice cotidiene 
ci este o sarcină politică educa
tivă de mare importanță. Ea 
impune, așadar, o schimbare 
radicală de optică în domeniul 
acesta pentru ca rezultatele să 
poată fi încurajatoare încă din 
acest an. Și, să nu uităm, în 
luna noiembrie va avea loc faza 
municipală a Festivalului jude
țean al brigăzilor artistice de 
agitație. Concursul acesta tre
buie să reunească la rampă cît 
mai multe brigăzi artistice de 
agitație într-o întrecere de lln 
cît mai bun nivel artistic. Dar, 
așa cum am văzut că se pre
zintă situația în momentul de 
față, o asemenea întrecere obli
gă a se trece neîntîrziat la în
ființarea și pregătirea brigăzi
lor artistice de agitație în toate 
întreprinderile și instituțiile. 
Așteptăm ca toți cei care P°t 
și trebuie să acționeze în a- 
ceastă privință să_și facă da
toria cum se cuvine.

v
alra-
răs-

că

a jumătatea acestei luni Va avea loc deschiderea. | 
devenită de acum tradițională, a cursurilor Uni
versității populare Pe anul de studii 2972—1973. 

Apropiatul eveniment a constituit obiectul unor susținute 
preocupări din partea celor trei foruri care patronează a- 
ceastă modalitate de cultură și educație : Consiliul munici
pal al sindicatelor. Comitetul municipal pentru cultură și 
educație socialistă și Comitetul municipal al U.T.C. Deși 
pregătirile încă nu s-au încheiat, din motive întemeiate pe 
care le vom prezenta in continuare, totuși, prin bunăvoin
ța prof. Vasile Chirculescu, directorul Casei de cultură 
din Petroșani sîntem în măsură să furnizăm celor intere
sați cîteva amănunte în „avanpremieră". Pentru sondarea 
preferințelor și dezideratelor existente, s-au întocmit ches
tionare care au fost trimise din timp tuturor factorilor de 
răsipunderc spre a Ie pune la dispoziția solicitanților. Prin 
chestionarele in cauză, aceștia au fost invitați să răspundă 
la o suită de întrebări privind formele și modalitățile de 
îmbogățire a cunoștințelor pentru care optează, asupra a 
celor ce ar dori să învețe, a cursurilor propuse, precum 
și a felului în care oamenii muncii doresc să fie întocmite 
programele cursurilor. Am văzut lin astfel de chestionar 
și am rămas impresionat de numărul mare de cursuri pro
puse, de diversitatea modalităților de propagare a cunoș
tințelor și de posibilitățile deosebite aflate în lața celor 
care au înclinații artistice Și vor să Ii se cultive. Iată, de 
pildă, cîteva dintre cursurile preconizate : „Pe paralelele
lumii", „Enciclopedie muzicală", „Istoria artelor plastice". 
„Istoria teatrului românesc", „Astronautică-cosmonautică , 
„Pedagogia în familie", ș.a.m.d. Printre noutățile care se 
anunță în această direcție menționăm cursurile „România 
contemporană", „Prietenii cărții". .Etică—comportament .
„Prietenii tradițiilor populare". In privința acestui ultim

De mai bine de un 
deceniu și jumătate 
funcționează în Petro
șani un prestigios ce
naclu — mai apoi 
transformat in filială 
— a Uniunii Artiștilor 
Plastici. Membrii aces
tei filiale sînt recu
noscuți pentru merite
le lor artistice nu nu
mai pe plan național 
dar chiar și dincolo de 
hotarele țării. Lucrări
le lor participă la ex
poziții inter județene,
naționale și internațio
nale, sînt de multe 
ori premiate, fiind a- 
chiziționate de nume
roase instituții, orga
nizații de masă și iu
bitori de artă. Despre 
munca lor se scriu cro
nici in reviste de spe
cialitate și in ziare 
ș.a.m.d. Pină aici am 
putea zice că totul es
te firesc dacă nu ar 
interveni o anomalie, 
demult perpetuată, ca
re stînjenește buna 
desfășurare a muncii 
acestor talentați crea
tori și, ceea ce e mai 
grav, prejudiciază în 
suși contactul pe care 
arta lor ar trebui să-l 
aibă cu publicul local 
Dar despre ce este 
vorba 1 Despre lipsa, 
semnalată de noi și cu 
alte prilejuri, a unei 
SĂLI SPECIALE DE
DICATE EX.POZIȚ1 
ILOR PICTORILOR

LOCALI. Se va putea 
replica faptul că ei au 
la dispoziție holul Ca
sei de cultură și la ne
voie, al Teatrului „Va
lea Jiului" și. totuși, 
nu expun decît destul 
de rar. Această afir
mație am făcut-o și 
noi în urmă cu ani și

adecvate condiții 
securitate, fapt 
nu trebuie neglijat. Iu 
ceea ce privește 
teatrului acesta 
prea departe de 
tru și deci greu 
sibil. Și, pentru 
venit vorba de centrul 
orașului, nu s-ar pu-

holul 
este 
cen- 

acce- 
că a

oml a o ea
u- sală

de expoziții ?

ci

că-

ea este, pină la un 
punct, adevărată. Pină 
la un punct, zicem, 
pfâitru că oricum 
ceste holuri au o altă 
destinație, pentru
re, de altfel, au și fost 
construite intr-o anu
mită manieră și ele nu 
permit prezența în ce
le mai bune 
stanțe 
ții de 
pentru simplul motiv 
că nu 
rea unor panouri 
mai mari proporții. Și 
apoi lucrările nu pot fi 
expuse aici în cele mai

circum- 
a unor expozi- 
artă plastică

îngăduie așeza- 
de

e.rpozi- 
credem 

facem 
o scur-

tea ca aici să se eli
bereze o sală pentru a 
fi afectată 
țiilor ? Noi 
că da. Să 
în acest scop
tă plimbare pe strada 
principală a orașului 
Petroșani pentru a de
pista un loc adecvai. 
De la Piața Victoriei 
și pină la Casa de cul
tură, așadar pe o dis
tanță de 1 km. ochii ni 
se vor opri, voit sau 
involuntar, pe firmele 
a nu mai puțin de... 11 
unități ale T.A.P.L. : 
restaurante, cîrciumi,

grădini de vara, bufe
te. E, orice s-ar zice, 
prea mult. Pe același 
traseu, doar librăriile 
și cinematografele sînt 
instituții de cultură 
pentru că biblioteca 
municipală — în loc 
să se depună strădanii 
pentru îmbunătățirea 
activității sale — a 
fost... desființată Erau 
probabil, după unii, 
prea multe instituții de 
cultură în orașul nos
tru... Aceasta este insă 
O altă problemă. Să 
revenim la subiectul 
de mai sus. Se pune 
firesc întrebarea : 
s-ar putea ca una 
aceste 
T.A.P.L. 
scopul 
transformată în 
de expoziții ? De 
dă. bufetul „Jiul" 
după cum știm 
toții este un' local 
care foiesc bețivii 
scandalagii, constituind 
o permanentă jignire 
morală și vizuală pen
tru locuitori. Spațiul 
localului ar fi numai 
bun pentru expoziții. 
Ce părere, aveți, tova
răși care puteți face 
ordine in această ches
tiune ? Vom avea un 
local adecvat de expozi
ții sau veți înmulți în 
continuare circiumile 
în orașul nostru ?

unități 
să-și. 

actual
schimbe 

fiind

curs, am aflat că organizatorii intenționează să realizeze, 
cu cei care se vor înscrie, nu numai o inițiere în folclor 
dar și o cunoaștere practică Pe teren și, ceea ce e mai im
portant, o culegere sistematică a producțiilor populare din 
Valea Jiului și din județul Hunedoara. Rezultatul străda
niilor acestor viitori folcloriști amatori ar urma să fie va
lorificat de către formațiile cluburilor și căminelor cultu
rale din municipiu în programele lor, ceea ce este mai 
semnificativ din creațiile literare orale preconizîndu-se a 
fi adunat într-o culegere tipărită. Este inutil să insistăm 
asupra importanței și efectului acestei inițiative care, nu 
ne îndoim, va găsi ecoul cuvenit în rîndul tuturor celor 
îndrăgostiți de „florile alese" din grădina atît de înmires 
mată a folclorului nostru.

La dispoziția doritorilor stau, de asemenea, tot felul de 
cursuri practice de dactilografie, fotografie, croitorie-modă, 
desen tehnic, construcții radio și TV... estetica locuinței pre
cum și cursuri de limbi străine, toate acestea bucurîndu-se 
pină acum de fiecare 
cursanți. De asemenea, se preconizează înființarea 
„cluburi" cum sînt:
„Experiment club" cu activități dintre cele mai interesante 
și mai instructive. In aceste cîteva cuvinte am prezentat, 
foarte succint de altfel, bogatul program propus sa se des
fășoare în cadrul ediției din acest an de studii a Universi
tății populare. Ce va rămine cu certitudine din toate a- 
ceste forme și modalități vor decide în ultimă instanță cei 
chestionați. Conducerea universității ne-a rugat să comuni
căm și pe această cale celor care nu au luat la cunoștință de 
conținutul acestor chestionare că le pot ridica de la Casa 
de cultură din Petroșani, informațiile suplimentare fiind 
primite prin formarea numărului de telefon 1483, aparți- 
nînd aceleiași instituții. Cei care au 
chestionare dar nu le-au trimis încă 
pedieze cil mai urgent pe 
Petroșani, str. Republicii nr. 100

Trebuie menționat că și acum ca 
universității populare vor fi predate 
din municipiul nostru, la ele fiind 
aducă contribuția și cunoscuți oameni de știință și cultu
ră din București și din alte mari orașe ale țării. De ase
menea, aceste cursuri care Se vor ține nu numai >a Pe
troșani ci și în celelalte localități ale municipiului, vor fi 
completate cu proiecții, materiale auxiliare, aplicații prac
tice etc. In încheierea acestei avanpremiere se cuvine o 
remarcă. Dacă în ceea ce privește propunerile avansate de 
Comitetul municipal U.T.C. și Consiliul municipal al sindi
catelor nu avem obiecții ele fiind bogate, interesante 
adecvate posibilităților fiecărei localități, i._ :___
putem spune în privința propunerilor privitoare la cursuri
le Universității populare în cadrul așezămintelor culturale. 
Pină acum se prevede a se înființa cursuri doar la căminul 
cultural din Iscroni. Cunoaștem condițiile mai grele în a_ 
ceastă privință de Ia căminele culturale, dar considerăm 
necesar să se sondeze mai adînc posibilitățile existente în 
cadrul acestor unități și să se înființeze mai multe cursuri 
ale Universității populare și pe lîngă acestea.

Propuneri întemeiate

factori pe care nu e cazul să-i men-

propuneri, considerăm că aveți drep- 
de dumneavoastră, părerea celor în

La ce servește 
este că elevii 
ar fi mult mai 
fie programate

Primim de la eleva Maria 
Elisav din Petrila următoarea

orașul nostru. Astfel, de exemplu, 
rulat filmul „Dacii", 
matinală cind știut

cursuri ? 1 Cred că 
luni dimineața să

scrisoare pe care o reprodu
cem în întregime :

„La cinematograful din Petrila rulează în fiecare 
la ora 10, cîte un film artistic care de obicei interesează pe 
majoritatea elevilor din 
în data de 2 octombrie a 
oare această programare 
sînt lunea la ora 10 la... 
bine ca aceste filme de 
duminică dimineața. Și acum o observație care ar fi bine 
dacă s-ar lua în seamă. In ziarul dv. apa, la „informații u- 
tilitare" filmele care rulează în orașele municipiului, dar 
nu sînt specificate și orele respective. N-ar fi bine dacă s-ar 
corecta această situație ?"

In ceea ce ne privește vă aducem la cunoștință faptul 
că programarea filmelor este trimisă de la I.C.J.H. Deva și 
noi o reproducem ca atare. Vom solicita de acum să se spe
cifice și orele programării filmelor pentru a le prezenta în 
ziar. Totuși, se pare că acest lucru e mai greu de realizat 
din partea I.C.J.H., pentru că fixarea orelor de spectacol 
depinde de mai mulți 
ționăm aici.

In privința primei 
tate. Așteptăm, alături 
drept.

Dimineață 
de basm

Miine. 8 octom
brie, la ora 9,30 în 
sala căminului nr. 
3 din Vulcan, co
lectivul bibliotecii 
de la clubul sin
dicatelor din loca
litate organizează 
un medalion lite
rar. Tema sa se 
anunță deosebit 
de interesantă: 
„Eroi comuniști 
in romanul ro
mânesc contem
poran". De aseme-

ACȚIUNI
cultural-educative
nea, in aceeași zi, 
dar la ora 18,30, 
sala de dans a clu
bului va găzdui o 
seară cultural-dis- 
tractivă in cadrul 
căreia se va pre
zenta și expune
rea cu titlul „Eti-

că și 
merit
Organizatorul — 
Comitetul orășe
nesc U.T.C. — in
vită pe tinerii din 
orașul Vulcan 
participe în
măr cit mai mare.
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Stagiunea teatrală 1972- 
1973 este marcată de 
un eveniment național 

cu implicații cultural-artistice 
și ideologice profunde : săr
bătorirea unui sferl de secol 
de la proclamarea Republicii. 
Dar, pentru Teatrul le stat 
„Valea Jiului" din Petroșani, 
noua stagiune are și un ca
racter jubiliar: aniversarea 
a 25 de ani de existetoță ar
tistică și cultural-educativă. 
Sînt două considerente care 
ne îndreptățesc să așteptăm 
spectacole cu o solidă valoa
re artistică și un bogat conți
nut de idei.

Premiera stagiunii 
mieră pe (ară — cu 
dramatic în versuri 
PĂMÎNTULUI" de 
Zdrenghea, poate fi considerat 
un eveniment care răspunde 
în totalitate celor două eve
nimente amintite. „Omul pă
mîntului", destul de țestrîns 
cunoscut, se situează în cea 
mai bună tracii [ie a dramatur
giei românești de inspirație 
istorică. A afirma că se re
învie un fragment din trecu
tul de luptă pentru indepen
dența naționala pentru apă
rarea ființei etnice — bătălia 
moldovenilor, conduși de Ște
fan cel Mare, împotriva tăta
rilor, la Lipnic, 1470 — este 
un adevăr dar care nu cuprin
de decît parțial intenționalita
tea autorului. Poemul este o 
sinteză a istoriei cu elemente 
de basm românesc, afirmîn- 
du-și, în acest fel, o origina
litate distinctă în cadrul lite
raturii noastre dramatice. Va
sile Zdrenghea nu e preocu
pat de țesătura epică, de e- 
venimente, însuși momentul 
istoric ales vine să susțină 
această idee, ci de resorturile 
de ordin moral, de mobilul 
care a dus la victoria moldo-

venilor. Istoria ne spune că 
Ștefan cel Mare a condus lup
ta moldovenilor împotriva tă
tarilor, moldovenii au dove
dit eroism și sacrificiu, au a- 
lungat tătarii, năvăliți pe pă- 
mîntul lor. Vasile Zdrenghea, 
insă vrea să arate — și cre
dem că a reușit — de ce se 
bucura de o așa mare popu
laritate, dragoste și devota
ment care au devenit legen
dare. Titlul poemului, în a- 
ceastă ordine de idei, este 
foarte sugestiv : domnitorul

fan cel Mare este surprins 
într-un moment de zbucium ; 
Pamfilie, Eremia, Orbul, Pău
na, Emin han sînt mai distinct 
construite ; tripticul Toma — 
Sparge Lemne — Cioplan, că
rora li se adaugă Ilie (toți fii 
ai lui Pamfilie și Păuna) ilus
trează viziunea de mit — cei 
trei binecunoscuți fii din bas
me împreună cu Prîslea. „Fun
dalul istoric pe care este pro
iectat frămîntatul crîmpei de 
suflet românesc — scria Lu
cian Blaga despre poemul dra-

Irului în general, și istoric în 
special, are un stil și o vizi
une personală, distincte în 
spectacologia românească. In 
„Omul pămîntului" regizorul 
a intuit o idee de structură 
— apărarea ființei etnice de-a 
lungul istoriei. De aici spec
tacolul a fost conceput și 
construit pe două coordonate: 
una universală (fiecare popor 
a avut timpuri tragice), alta 
națională, specific româneas
că. Prin frazarea ritmică a 
fost evitat și principalul pe

revelează un timp al pre-tra- 
gediei, tratarea atemporală și 
spiritul aspațial îi dau vala
bilitate
intuind intenționalitatea dra
maturgului, împletește istoria 
cu mitul.

Spectacolul este dinamic, 
antrenant avînd multe scene 
remarcabile: cea de Ia han, 
plecarea flăcăilor la oaste, ta
băra tătarilor, lupta, cu par
ticiparea femeilor și, prin di
mensiunea simbolică, armele 
de luptă acoperind toată su
prafața scenică. Echipa acto
rilor a trecut bine dificultă
țile de interpretare. Florin 
Plaur compune un Ștefan cel 
Mare a cărui personalitate 
nu-1 copleșește și-i surprinde, 
în cea mai mare parte, zbu
ciumul dramatic și originea 
lui — grija pentru tară. Une
ori, însă, interiorizarea dra
matică pare a fi excesivă și 
artificială. Alt personaj cen
tral al piesei e Pamfilie. Va
ier Donca îl realizează în mod 
excepțional, 
«făloșenia și înțelepciunea a- 
cestui hîtru

universală, regizorul,
Ilie) constituie împreu- 
personaj — forța popo- 
vitejia lui. Mihai Clita. 
cu larg registru com- 

aduce pe scenă, 
cinismul șl 

Au-

I
I

— pre-
poemul 
„OMUL

Vasile

E

CRONICĂ DRAMATICĂ

990mul pămîntului**
de Vasile ZDRENGHEA

se bizuia pe „omul pămîntu- 
lui", el însuși fiind un astfel 
de om. Omul pămîntului se 
identifică cu țara, Moldova, 
pentru libertatea căreia e ga
ta să-și sacrifice viața, fn a- 
ceste condiții domnitorul își 
găsește forța în 
recunoaște ca 
autentic al lui. 
apel la folclor : 
nea poporului, 
limbaj cu multe 
toate sugerînd 
constituind un 
etic format 
acestora. Piesa 
cîteva personaje 
cele mai multe 
fulgurante si

popor, care-1 
reprezentant 

Autorul face 
și înțelepciu- 
folosește 
arhaisme 

epoca 
univers 
din sinteza 

are doar 
conturate, 

sînt apariții 
simbolice. Ște-

un

Și 
po-

malic „Omul pămîntului" — 
apare mai mult ca un pretext 
de a fi puse în lumină înal
tele . și permanentele virtuții 
ale poporului nostru". „Omul 
pămîntului" are i 
ideatic generos, 
țară, lupta pentru 
trăsături structurale 
nente ale sufletului 

înscriind poemul
„Omul pămîntului" 
Zdrenqhea în repertoriu.
Irul din Petroșani a făcut o se
lectare valoroasă căreia i se 
adaugă colaborarea fructuoa
să cu maestrul ION OI.TEA- 
NU, regizorul * spectacolului. 
Regizorul Ion Olleanu a re
flectat îndelung asupra tea-

un conținut 
iubirea de 

i neatîrnare, 
și perma- 
românesc. 

dramatic 
de Vasile 

tea-

ricol al teatrului în versuri 
— retorismul. „Omul pămîn
tului" pe scena din Petroșani 
este un spectacol de solidă 
compoziție artistică, de mare 
plasticitate, cu o atmosferă 
dramatică riguros gradată, în 
care scenografia, 
efectele sonore
unor obiceiuri străvechi 
cifice ethosului românesc 
mul vieții, păstrat parțial 
Transilvania) converq în
ca finală — omul pămîntului 
adică omul care se cotopește 
cu tara, cel | entru care pa
tria nu este doar un univers 
exterior, ci o realitate interi
oara, psihologică determinîn- 
du-i fiecare act. Spectarolul

transmițîndu-ne

costumele, 
și prezenta 

spe- 
(po- 
prin 
ide-

Pamfilie, simbo
lizând poporul. Posibilitățile 
compoziționale ale lui Vaier 
Donca apar și mai pregnant 
în final, în bocetul de mare 
efect. Dumitru Drăcea este 
sfetnicul Eremia realizindu-1 
cu sobrietate, calm și tragism 
(monologul hamletian din ta
băra lătarilor). Nicolae Gner- 
ghe, actor cu resurse artistice 
întinse și foarte nuanțate, 
este Orbul, rapsod popular pe 
care-l interpretează vibrant,

cu inflexiuni strălucite Ale
xandru Codreanu, Corvin A- 
lexe, Ion Moacă și Caro! Er
dos (Toma Sparge Lemne Cio- 
flan, 
nă un 
rului, 
actor
pozițional, 
prim Emin han, 
aroganța năvălitorului.
roia Novăcescu interpretează 
o vijelioasă Păună, mamă iu
bitoare care se jertfește îm
preună cu copii pentru apăra
rea Moldovei. Dintre rolurile 
de mal mică întindere se re
țin Alexandru Zecu (Schivni
cul), Mircea Pînișoară (Sche- 
lul) Wilhelmina Sovinschi 
(Anița), Alexandru Dan (Leu), 
Urban Kassar (Vasile Duțu) și 
Geo Bucur (Tarhan Mukuli). 
Decoruri (arh. Teodora Dinu- 
lescu) și costume (Maria Bort- 
novschi) de mare expresivi
tate și frumusețe se integrea
ză complet și inseparabil în 
spectacol. Bocetul final, care 
învăluie victoria și însoțește 
jertfa, accentuează efectul 
meditativ, spectatorul fiind 
invitat, în acest fel, să reflec
teze la ceea ce este țara.

Dedicat aniversării Republi
cii, „Omul pămîntului" de 
Vasile Zdrenghea, la teatrul 
din Petroșani, in viziunea re
gizorului Ion Olleanu, artist 
emerit, este un spectacol de 
reală valoare, promițînd o 
stagiune jubiliară deosebit de 
bogată.

Tiberiu SPĂTARU
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Un nou act normativ privind

în procesul dezvoltării conti
nue a patriei noastre pe calea 
Jtluririi societății socialisle multi
lateral dezvoltate, o atenție deo
sebită acordă conducerea supe
rioară de partid și de stat, per
fecționării întregii vieți sociale 
ți economice, în concordanță cu 
cerințele și realitățile concrete 
ale etapei istorice pe care o par
curgem. Un loc ’mportant în ca
drul măsurilor luate în acest 
sens îl ocupă și perfecționarea 
(legislației, așezarea pe baze de 
norme legale a întregii activi
tăți economico-sociale a țării.

In acest context se înscrie și 
elaborarea Decretului nr. 303/25 
iulie 1972. privind organizarea 
și executarea pazei bunurilor in 
vederea apărării, întăririi și dez
voltării avuției naționale

Acest nou aci normativ, bazat 
pe o concepție unitară asupra 
organizării și executării pazei 
bunurilor din țara noastră, in
stituie un sistem unic de pază, 
consemnează răspunderea spori
tă ce revine conducătorilor or
ganizațiilor . socialiste în asigu
rarea pazei obiectivelor și bu
nurilor, obligativitatea acestora 
de a lua măsurile necesare in
clusiv introducerea mijloacelor 
tehnice de pază și alarmare ca
re să ducă ia realizarea unei 
paze eficace a avutului obștesc. 
In același timp, prin prevederile 
sale, decretul stabilește obliga
ția patriotică a tuturor cetățeni
lor patriei noastre, de a acțio
na cu hotărâre pentru apărarea 
proprietății socialiste și 
personale.

Pentru o cit mai clară
«țere a 
privire 
pentru 
unitară
în activitatea practică, conside
răm util să punem în atenția 
cititorilor cele ce urmează.

In capitolul I al actului norma
tiv menționai, se precizează că

paza se efectuează nemijlocit a- 
supra obiectivelor și a oricăror 
bunuri proprietate socialistă, 
prin PAZA PROPRIE înarmată sau 
neînarmată, Iar la comune și sa
te se organizează paza obșteas
că.

Prin paza proprie, în spiritul 
legii- arătate, se înțelege paza 
asigurată cu personal anume 
angajat și plătit de organizațiaPE TEMEJURIDICE
socialistă respectivă pentru asi
gurarea pazei bunurilor, pentru 
securitatea acestora.

Paza 
ză de 
satelor, 
tă prin 
viciului

a celei

înțele- 
legi cuprevederilor noii 

la paza avuției naționale 
o aplicare operativă și 
a dispozițiilor acest,ela

obștească se organizea- 
îocuitorii comunelor și 
prin rotație, și se execu- 
prestarea efectivă a ser- 

c’c către aceștia.
Tn ceea ce privește obiective

le care necesită a fi asigurate cu 
fază, acestea reprezintă orice 
unitate economică de stat sau ob
ștească precum și depozite, ma
gazine, șantiere etc, unde se pro
duc, se manipulează ori se păs
trează bunuri care necesită o su
praveghere permanentă sau tem
porară astfel incit să se previ
nă actele de sustragere sau 
distrugere de bunuri materiale 
comise de diverse elemente rău 
intenționante. 
ce 
ză, 
lie 
la 
B

Potrivit decretului, răspunde
rea pentru organizarea pazei o- 
biectivelor, a bunurilor proprie
tate de stat sau obștească, revi
ne conducătorilor organizațiilor 
respective, care sînt obli
gați să organizeze, îndrume, să 
controleze și să asigure instrui
rea personalului de pază. In a- 
cest scop, conducerile organiza
țiilor socialiste hotărăsc asupra 
bunurilor și obiectivelor ce ne
cesită a fi păzite cu personal de 
pază, având anume această atri
buție. In același timp ele stabi
lesc numărul de posturi și efec
tivul de pază necesar.

O prevedere expresă în art. 
5 aliniatul ultim a) actului nor
mativ constă în aceea că, condu
cătorii organizațiilor socialiste 
care au obiective situate și qru- 
pate pe un teritoriu restrîns, 
sînt obligate să organizeze pa
za în comun (exemplu pentru 
paza unităților do pe artera co
mercială a orașului ; conducăto
rii acestor unități trebuie să 
convină Ia organizarea unei pa
ze în comun).

Și ca o ultimă. chestiune 
considerăm, necesar să o mai 
vidențiem, este aceea care
referă la art. 41 al. 2 din Decret. 
Potrivit acestui text de lege, 
conducătorii unităților . socialiste 
care urinează să-și organizeze 
paza proprie vor trebui să ia 
toate măsurile pentru a organi
za această pază în scopul asi
gurării în 
biectivelor 
dispune.

Rămâne
a tuturor, să acționăm ast- 
înc-ît toate prevederile actu- 
normativ la care ne-am refe- 
să fie îndeplinite bine și în

ce 
e-
sc

Tot ca obiective 
necesită a fi asigurate cu ța- 
sînt considerate și instituți- 
a căror activitate se referea 
operațiuni bănești (filialele 
N. a R.S.R., casieriile colec

toare de valori monetare, ofici
ile P.T.T.R. etc) ori la care se 
păstrează documente cu caracter 
strict secret sau obiecte cu va
loare muzeistică.

bune condițiuni 
și bunurilor de

ca o datorie a

a o- 
care

noas-
tră
fel
lui
rit,
timpul care a fost stabilit.

Toma FALON 
căpitan miliția Petroșani
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/.««îiORGANIZEAZĂ CONCURS
• On șef secție transport
• Doi maiștri preparare

1972.
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Mica publicitate

Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 
6,30—14, la biroul personal al preparației.

pe 
ei. 
Ia 

re-

sînt cele prevăzute 
nr. 12/1971.

Pe
ne-a făcut cunoscut 
sutele de păcienți — 
muncii de diferite 
—aflați în această

Concursul va avea Ioc în ziua de 16 octombrie 
ora 9. Condițiile de angajare și salarizare sint cele prevă
zute la H.C.M. 914/1968 și l egea nr. 12/1971.

Intr-o corespondență trimisă 
recent din stațiunea balneocli
materică Slănic-Moldova, 
tru Găină 
că printre 
oameni ai 
profesiuni
stațiune s--au numărat și Gheoț- 
ghe Istrate, lăcătuș la prepara- 
ția Petrila, Gheorghe Șandru, 
maistru electromecanic șj Si
gismund Saghi, muncilor, ambii 
de la E.M. Dilja, loan Jercău de 
la mina Uricani și alți mineri, 
muncitori și tehnicieni din Va
lea Jiului.

Făcîndu-se ecoul gândurilor și 
sentimentelor pacienților din 
municipiul nostru aflați la
dihnă și tratament la Slănic- 
Moldova, corespondentul ex
primă calde cuvinte de mulțu
mire față de grija ce se mani
festă și condițiile create aici 
pentru ca oamenii muncii să-și 
refacă sănătatea și forțele.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

AVANCRONICĂ

A 6-A RUNDA
...a campionatului diviziei 

de fotbal, programează câteva 
partide care, așa cum se con
stată și în revista „Fotbal" pot 
„răsturna toate judecățile de 
valoare" și toate calculele, e- 
mise în urma etapei de dumi
nica trecută, care-a răvășit în
tregul clasament (ni i o echipă 

pe locurile di

• ••

A

ti lideri !
— C.S.M. REȘI-

1 1
DINAMO BUCU-

enga/ează urgent

ȘEF MAGAZIN
pentru

Condițiile 
de H.C.M. nr.

unitatea 48 televizoare
Petroșani

de angajare și salarizare sint cele prevăzute 
914/1968 și legea nr. 12 1971.

suplimentare seInformații
7—15, de la biroul personal al

pot obține zilnic între orele 
întreprinderii. Teleîon 1801.

WOMTIA
CĂRBUNELUI

imediat
— ACARI

— MUNCITORI NECALIFICAȚI 
SUPRAFAȚĂ

— MUNCITORI NECALIFICAȚI
SUBTERAN

— MINERI CATEGORIA 2

— FOCHIȘTI CENTRALA

— ELECTRICIENI

— LĂCĂTUȘI

Condițiile de angajare și salarizare 
de H.C.M. 914/1968 - 904/1972 și legea

TERMICĂ

Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 
6—14, de la biroul personal al exploatării, cu sediul în 
Livezeni.

I
i

n-a mai rămas 
na inie!)

Să le trecem
/ STEAGUL

PID. Prin prizma ultimelor 
zultate dacă privim această
Udă, primul pronostic pe bule
tinele pronosportiștilor se con
turează „1". De Răditcanu de
pinde „X"-uL

F.C. ARGEȘ — PETROLUL. 
Dacă nici la Pitești, Petrolul nu 
pierde, atunci cu adevărat e un 
lider merituos 1

® ,.U“ CRAIOVA — „U“
CLUJ. Un „colocviu" studen
țesc pe care, oricum, gazdele 11 
vor „trece" cu succes I

<> SPORTUL STUDENȚESC — 
U.T.A. Meci deschis oricărui re
zultai. întrezărim un rezultat e- 
«al..

C.F.R. CLUJ — A.S.A. TG. 
MUREȘ, 
buie să 
viitoare,

în revistă...
ROȘU — RA- 

re- 
par-

Ceferiștii clujeni tre- 
ciștige. Altfel, duminica 
aceștia vor veni cu ci-

ne știe ce pretenții la Petroșani 1 
S.C. BACAU — FARUL.

Băcăuanii vor 
STEAUA 

ȚA. Pronostic 
JIUL — 

REȘTI.
Prin amabilitatea deosebită a 

unui vechi și constant suporter 
al Jiului, I. Bogdan, am intrat 
în posesia unor date statistice 
interesante, în legătură cu a- 
ccaslă pasionantă dispută. Nu 
dispunem de spațiul necesar, 
pentru a reaminti cititorilor 
noștri rezultatele tuturor celor 
40 de partide, disputate în 20 
de ediții ale campionatului. Să 
consemnăm doar că Jiul a câș
tigat 8 partide, a „remizat" cu 
Dinamo de 13 ori și a pierdut 
19 meciuri. Golaveraj : 40—78.

Incontestabil, una dintre cele 
mai bune formații ale „socceru- 
lui“ românesc, Dinamo, e în a- 
celași timp, ți un ,,team“ foarte 
capricios. In ce „formă" îl va 
găsi, miine, Jiul ? Să vedem 1 Și 
să sperăm că voni fi martorii u- 
nei partide disputate în limitele 
fair-play-ului care, tn final, va 
înregistra cea de-a... 9-a victo
rie a Jiului.

nalului, de la o etapă la alta, 
datorită bunului punctaj acu
mulat pină în prezent) și Geor
gescu, cel fără virstă, și Gogu 
Tonca (chiar dacă e afectat că 
o greșeală a lui Ștocker i-a fost 
atribuită lui) și Libardi, revenit 
in apropierea zilelor lui mari, și 
Stan, „motoreta" impetuoasă și 
Stoian, cel ce și-a propus să 
zgirîie nervii oricărui fundaș 
central de prima divizie 
NE AȘTEAPTĂ !

Au nevoie de noi. 
re nevoie ’ Au nevoie
încurajări. Mare nevoie/ 
convinși că le puteți
citita victoria. Și puteți,
începe să se lanseze în marele 
circuit al valorilor. Nu simțiți 
că stihiile au zburat de deasu
pra jocului Jiului ? Nu simțiți 
adierea binefăcătoarei brize a 
unor satisfacții care ne vor co
pleși. ca spectatori, de acum 
înainte ? Auziți strigătul Cori

M ti
de 

Sint 
fa- 

Jiul

net Chiriac, sfătuiți-vă și opriți 
timpul ' (...clipa asta minuna
tă...) și să vă schimbați „oche
larii" cu carc-i priveați pină 
acum pe acești băieți ai noș
tri, care altfel ne vor „mobila", 
de acum înainte, duminicile ?

E adevărat, ne-au mîhnit, 
ne-au chinuit, ne-au alterat che
ful de lucru. Să uităm! Să 
uităm și să-i iertăm. Au nevoie 
de noi. Mare nevoieSă mer
gem să-i sprijinim. Să le dăm 
aripi. Să-i ajutăm să învingă 
pe Dinamo. Știți unde va „urca" 
Jiul după două etape ? Vă ru
găm să calculați! Acolo, unde
va, sus! De undeva, de sus, ci
neva... vă va iubi. Ca întot
deauna. E momentul! Acum e 
momentul să-i împingem in sus 
pe adorații, pe idolarizații 
răsfățații, pe... așa cum sint 
Sînt ai noștri/ Deci, miine 
stadion. Să umplem pină la 
fuz tribunele...

Start în campionatul 
municipal de fotbal!

V. T.

Arbitrii meciurilor etapei a Vi-aM ■

pentru ocuparea următoarelor 
posturi :

PIERDUT autorizație permanentă, seria A 495938/1971 a 
autocamionului 21 HD 2825, proprietatea Teatrului de stat 
Petroșani. O declarăm nulă.

Atrage atenția salariaților săi că Ie revine ca obligație 
să cunoască și să respecte cu strictețe in activitatea zilnică 
de pe șantiere normele de securitate a muncii, instrucțiu
nile referitoare la aceste norme șl legislația muncii.

DE CE SE PRODUC ACCIDENTELE ?

ee e

F.C. Argeș — Petrolul (C. Ghemigean — București) ; 
S.C. Bacău — Farul (C. Niculescu — București) | Jiul —- 
Dinamo București (Gr. Bîrsan — Galați) ; C.F.R. Cluj — 
A.S.A. Tg. Mureș (E. Păunescu — Vaslui) ; ,,U“ Craiova — 
„U" Cluj (Gh. Limona — București) ; Steaua — C.S.M. Reși
ța (S. Mureșan — Turda) ; Steagul roșu Brașov — Rapid 
(G. Blau — Timișoara).

INVITA ȚIE
...De

me
să a lui Quasimodo, haină, o 
vreme care te răvășește pină-n 
străfunduri și-ți azvîrle gindu- 
rile, nemîngîiate. mult înapoi, 
în vară, spre „Arșița nopții“ 
lui Iley Charles, cu ghitare e- 
lectrice conectate la explozivi, 
spre „cavalcadele" vacanței, cu 
soarele ei mărinimos, e o vreme 
care nu te prea îndeamnă să 
părăsești fotoliul și caloriferul, 
aricit ne-ar „sfida" acesta. Dar 
trebuie, înțelegeți, trebuie...

...Trebuie să mergem miine la 
Stadion! Sintem așteptați. Stn-

acord cu dv., e o vre- 
ciinoasă, urită ca o grima- 

a lui Quasimodo,

tem, cu nerăbdare, așteptați. 
Nu ne așteaptă zimbete de fe
mei tulburătoare, nu, dar tot... 
declarații de dragoste ne vor 
întîmpina acolo. Ne așteaptă 
lîela llozsnai și Gigi Mulțescu, 
cei notați cu 10 la Arad. Să 
tă .spun ce zicea după meci 
arbitrul Gelu Popoviei ? „E co
losal acest Mulțescu! De mult 
n-am mai văzut un dribleur 
citit de rafinat. Aveți grijă de 
elMulțescu și Hozsnai (și el 
recent inclus in lotul de tineret 
al țării) și Szabados și Ion Ga
briel (și ei vizați de același lot) 
și Ștoker și Naidin și Al. Naghi 
(componenți ai echipei campio-

DIN PARTEA INSPECTORATULUI 
GENERAL AL MILIȚIEI

In cadrul măsurilor ce 
accidentelor de circulație și 
tier, organele de miliție, în 
niza, în cursul acestui trimestru, în întreaga țară verificarea 
reglării luminii farurilor la autovehir ule. In acest scop, va 
fi folosită aparatura modernă existentă în dotarea organelor 
de miliție, a filialelor A.C.R., a stațiilor Auto-service și n u- 
nor unități de. reparații auto. Verificările se vor executa atît 
ziua, cit și noaptea pe trasee și în unitățile specificate mai 
sus. Se va urmări, totodată, depistarea conducătorilor auto 
ce folosesc incorect luminile farurilor atunci cind se depla
sează pe drumurile publice.

Inspectoratul general al miliției recomandă tuturor fac
torilor de răspundere din unitățile deținătoare de mijloace 
de transport, precum și șoferilor amatori să acorde atenția 
cuvenită reglării farurilor și folosirii corecte a acestora în 
timpul conducerii. De asemenea, se recomandă să se asigure 
tuturor autovehiculelor piese de schimb de rezervȘ pentru 
sistemul de iluminare și semnalizare, astfel Incit orice con
ducător auto să aibă posibilitatea de a înlocui operativ pe 
cele defecte sau aflate în stare necorespunzătoare.

(Agerpres)

se întreprind pentru prevenirea 
sporirea siguranței traficului ru- 
colaborare cu A.C.R., vor orga-

ediție a acestei compe- 
startul întrecerilor 

un număr
se

de patru e-

anterioare, 
se va dispu-

Azi, este rîndul echipelor de 
fotbal ce activează în campio
natul municipal, să inaugureze 
o nouă 
tiții. La 
aliniază 
chipe...

Față de edițiile 
actualul campionat 
ta tur-retur, în toamnă, și tot 
la fel în primăvară. Aceasta, în 
scopul de a da posibilitatea e- 
chipelor participante să fie an
gajate într-o competiție cu o 
durată mai mare, iar echipa cîș- 
tigătoare să poată face față cu 
succes jocurilor de baraj pen-

tru promovarea în campionatul 
județean.

îmbucurător este și faptul că 
o serie de noi echipe iși fac , 
prezența în actualul campionat, • 
echipe care s-au înjghebat cu 
ocazia unor competiții de masă, 
organizate de consiliul munici
pal al sindicatelor și care au a- 
vut comportări bune. E vorba 
de formațiile Minerul Paroșeni 
și I.G.C. Petrila.

Iată și cele două jocuri, pro
gramate în prima etapă : Mine
rul Paroșeni — I.G.C. Petrila și 
C.F.R. Petroșani ■— I.G.L. Pe
troșani,

S. BĂLOI

ANUNȚURILE
de mică și mare publicitate se primesc zilnic la admi

nistrația ziarului, str Republicii, nr 90, între orele 7—15,30.
TARIFUL anunțurilor de mică publicitate pe cuvînt t
— pierderi
— lecții meditații. înscrieri, anunțuri de

1 leu
familie

2
1.50
2.50
3

pot expedia

lei 
lei 
lei 
lei

— cereri de serviciu
— oferte de serviciu schimb de locuințe
— vtnzări. cumpărări diverse
Anunțurile din afara orașului Petroșani

prin poștă, pe aceeași adresă menționîndu-se contul 4962035
se

nerespectarea indica- 
altele. Se ajunge ast- 
a 
Și 
Ia

celor din jur. pro- 
chiar pierderea de 
accidente din mui

siguran|ă, în ca z.ul

sem-

r
I
8
8
8
8
I
3
I
8
8I

SÎMBÂTA 7 OCTOMBRIE

Soarele lăsare la ora 6,21 și 
apune Ia ora 17,45. Zile tre
cute din an — 281. Zile răma
se — 85.

EVENIMENTE

i t r

t 
i

0 1972 Belgia — Congresul 
Partidului Social Creștin 
(Antwerp 7—8 X) 0 1949 
R.D. Germană — „Ziua Repu
blicii". Proclamarea Republicii 
Democrate Germane 
Italia — A fost creat 
Socialist (80 de ani) 
Peru — A fost creat 
Comunist Peruan.

O 1892 
Partidul 
0 1928 
Partidul

și a pereților încăperilor în care se

prea mare de personal, față de spațiul 
care se desfășoară activitatea ;

de muncă ; 
să fie ame- 
l
ale mediu-

Karl Marx Stadt; 22,40 
jurnal ; 22,50 Săptămîna 
livă ; 23,20 „Dragi nai-s 
cele mele". Romanțe și 
că distractivă.

Telc-
spor- 

cînte- 
muzi-

21,30 Revista șlagărelor; 22,00 
Radiojurnal ; 22,30 Expres-me- 
lodii; 24,00 Buletin de știri ; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

Telefoane utile
SlMBÂTA 7 OCTOMBRIE

8
I
I
I
8
I
I
8
i

Filme
SÎMBÂTĂ 7 OCTOMBRIE

PETROȘANI —7 Noiembrie s 
Casa de sub arbori ; Republi
ca : Anna celor 1000 de zile, 
seriile I și II; LONEA — Mi
nerul : Felțx și Otilia, seriile 
I și II; VULCAN: 20 000 de 
leghe sub mări; LUPENI — 
Muncitoresc : Sunetul muzicii, 
seriile I și 11; Cultural: Ma
rea speranță aibă ; URICAN1 : 
întoarcerea Sfîntului Luca.

9,00 Deschiderea emsiunij. 
Telex ; 9,05 Biblioteca pentru 
toți. Nicolae lorga — I; 9,50 
De vorbă cu gospodinele; • 
10,05 Teleenciclopedia ; 10,50
Ancheta T.V. „Un pahar în 
plus"; 11,30 „V-am rezervat 
un loc" — emisiune de diver
tisment ; 12,30 Telejurnal;
16,30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Emisiune în lim
ba germană; 18,15 Ritm, tine
rețe, dans ; 19,00 Orașul de ar
gint. Reportaj despre Dresda ; 
19,10 Publicitate; 19,20 1
de seri ; 19,30 Telejurnal, 
cinstea aniversării 
— cronica marii

1001 
. In 

Republicii 
întreceri ; 

20,00 Avanpremieră; 20,15 Te
leenciclopedia ; 21,00 Film se
rial : Mannix „Răsplata" ;
21,45 Caruselul notelor — e- 
misiune muzical-distractivă 
alizată de Televiziunea 
R.D. Germană ; 22,20 „La 1 
metri peste... Salle" ■— 
cum s-ar mai putea denumi o 
călătorie de la Halle spre

re- 
din 
000
sau

SlMBÂTA 7 OCTOMBRIE

6,00 Muzică și actualități ; 
7,00 Radiojurnal ; 8,00 Suma
rul presei ; 9,30 Miorița ; 10,00 
Buletin de știri ; 10,05 Arii din 
operele; 10,30 Emisiune muzi
cală de Ia Moscova; 11,00 Bu
letin de știri; 11,05 Grupul 
vocal-instrumental Sincron ; 
11,15 Radioclub turistic; 11,35 
Copiii lumii cîntă ; 12,00 Dis
cul zilei ; 12,30 întâlnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojurnal; 
13,30 Radiodivertisment mu
zical ; 15,00 Buletin de știri ; 
16,00 Radiojurnal ; 17,00 Știin
ță, tehnică, fantezie ; 17,25
Cîntec și joc cu Maria Marc u 
și Traian Straton; 17,45 Me
lodii de Nicolae Kirculescu ; 
18,00 Orele serii ; 20,00 Zece 
melodii preferate ; 20,35 Due
te din operete ; 20,45 Consem
nări ; 20,50 La hanul melodii
lor; 21,25 Moment poetic;

Pompierii militari Petro
șani — 08 și 1150; Serviciul 
ele urgențe Petroșani — 1313 ; 
Miliția Petroșani — 1212 ; In
spectoratul comercial de stat 
—- 1220 interior — 43. Pentru 
anunțarea și remedierea de
ranjamentelor electrice exte
rioare în Petroșani — 1651.

Miliția Vulcan — 108. Spita
lul unificat Vulcan, serviciul 
de urgențe — 103. Inspecția 
comercială Vulcan — 105.

Serviciul de urgențe Lupeni
— 116; Miliția Lupeni—134; 
Pentru anunțarea și remedie
rea deranjamentelor electrice
- - 145.

Vremea
temperatura maximă a 
la Petroșani a fost de 

l grade, iar la Paring 
8 grade. Minimele au 
plus 2 grade și, res-

Ieri, I 
aerului 
plus 14 
de plus 
fost de 
pectiv, plus 3 grade.

Grosimea stratului de zăpa
dă la Paring: 11 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: 
ameliorare, 
tul izolate sub formă de ploaie 
slabă. Cerul mai mult noros. 
Vînt slab din sud.

Vreme în curs de 
Precipitații cu to-

I
1
8
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
8
I
8 
.1

Orice accident de muncă este generat în primul rind 
de indisciplina în muncă, de nerespectarea normelor de pro
tecție a muncii prin chiul, întîrzieri, 
(iilor specifice locului de producție șl 
fel la accidentarea celor în cauză și 
vocîndu-se totodată pagube materiale 
vieți omenești. Pe șantiere se ajunge 
tipie cauze :

— nu se poartă cască de protecție ;
— nu se întrebuințează centura de 

executării unor lucrări Ia înălțime i
— nu se asigură schele cu parapeți ;
— amplasarea incorectă a utilajelor ;
— acoperirea necorespunzătoare a instalațiilor de 

nalizare ;
— starea necorespunzătoare a plafoanelor, tavanelor, a- 

coperișurilor 
lucrează ;

— concentrarea 
de lucru în

— căi de acces blocate, necorespunzător amenajate ;
— iluminarea necorespunzătoare a locurilor
— lipsa unor locuri de refugiu sigure (care 

najate in afara gabaritului căilor ferate)
— existența unor condiții necorespunzătoare 

lui de muncă ;
— organizarea necorespunzătoare a procesului de muncă ;
— folosirea de către angajați a metodelor de lucru ne

corespunzătoare specificului locului de muncă ;
— lipsa sau insuficienta supraveghere a muncitorilor in 

timpul lucrului ;
— starea tehnică necorespunzătoare a sculelor, dispo

zitivelor, utilajelor, instalațiilor |
— construcția sau starea tehnică >.ecorespunzătoare a 

mijloacelor de acces și susținere a schelelor, plat
forme, stilpi, scări, poduri, podețe, pasarele, podlne, 
rampe de acces și altele ;

— lipsa sau starea tehnică necorespunzătoare a îngră
dirilor și a dispozitivelor de protecție la locurile de 
muncă periculoase ;

— lipsa măsurilor corespunzătoare de sprijinire și sus
ținere la locurile unde se execută 
la suprafață și subteran ;

— lipsa sau folosirea incorectă ori 
zătoare a mijloacelor individuale 
pamentul de protecție) ;

— manipularea necorespunzătoaie a 
selor, utilajelor, instalațiilor, 
substanțelor 
altele ;

— manevrarea
respectarea

excavări și săpături

starea necorespun- 
de protecție (echi-

materialelor și pie- 
recipienți sub presiune, 

explozibile ușor inflamabile și nocive și

greșită a mijloacelor de transport și ne
regulilor de circulație ;

SUDORI I Este
să fie legată de rețea printr-un 
și va li legat la pămînt pentru 
electrocutare. Sudorul trebuie să 
cauciuc electroizolat și trebuie să

necesar ca la punctul fix de sudură în
treaga instafație electrică 
întrerupător de protecție 
prevenirea pericolului de 
lucreze pe un covoraș de
poarte mănuși și cizme electroizolate, iar pe cap de aseme
nea o cască electroizolată care să 
Totodată, trebuie ca hainele să fie 
pentru a nu lua foc ;

— să se interzică salariaților de
periculoase dacă nu cunosc normele și instrucțiunile 
de tehnică a securității la operațiunea respectivă !

acopere bine ceafa, 
bine închise pe corp,

a participa la lucrări

MUNCITORl CONSTRUCTORI REȚINEȚI ! Nerespectarea 
disciplinei in muncă dă loc la grave accidente, atrâgind după 
sine scoaterea salariaților respectivi din producție, aducind 
daune grave intreprinderii prin perturbarea procesului de 
muncă i

Respectind normele de tehnica securității și protecție 
a muncii puteți evita orice fel de accident !
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social-economice 
teritoriale avan- 
de Miniștri a a- 
mai ales lipsuri-

4

O.N.U
(Urmare din pag. 1)

Intervenția reprezentantului României

Tanzania

dr. I.
de

socioloqie al 
al P.C.R.
fost susținu- 
motivații și

doar
ai

în in- 
TEICH 
stablli- 
mondi-

Ultimele știri Ultimele știri Ultimele știri

DEZBATERILE
ADUNĂRII

NEW YORK 6 — Trimisul 
special Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite: In continuarea dez
baterilor generale din cadrul A- 
dunării Generale a O.N.U., mi
nistrul de externe al Republicii 
Ruanda, Munyaneza, a expri
mat neliniștea tării sale în le
gătură cu nesocotirea de către 
Republica Sud-Africană a hotă- 
rîrilor O.N.U. în problema a- 
partbcidului și a reafirmat spri- 
ji u) deplin al guvernului său 
față de mișcările de eliberare 
națională din Africa.

Abordînd problematica dezar
mării, el a subliniat că „toate 
statele lumii trebuie să sprijine e- 
forturile care tind spre realizarea 
dezarmării generale și totale, 
în*rucît responsabilitatea pen
tru menținerea păcii și securi
tății nu este un monopol al câ
torva state, ci o datorie a tutu
ror".

In discursul său, ministrul de 
externe al Austriei, Rudolf 
Kirchschlaeger, a relevat res
ponsabilitatea politică ce incum
bă Organizației mondiale în sta
tornicirea păcii și securității în 
lume. Conștienți de existența u- 
nor focare de criză și de pri
mejdie pe care ele o reprezintă

DIM CADRUL
GENERALE
pentru pacea lumii, a continuat 
el, „putem totuși evalua desfă
șurarea evenimentelor politice 
care s-au produs de la prece
denta sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. cu un optimism 
prudent". In această ordine de 
idei, el a amintit întîlnirile chi- 
no-americane și sovieto-ameri- 
cane, procesul vizînd destinde
rea cooperarea în Europa. 
Detaliind problemele continen
tului european, ministrul de ex
terne al Austriei a subliniat că 
„securitatea presupune renunța
rea, demnă de încredere, la for
ța și amenințarea cu folosirea 
c: de către toate statele.

Vorbind despre „dezvoltarea 
continuă și lărgirea comunită
ții vest-europene", șeful delega
ției Belgiei a remarcat că aceas
ta „nu reprezintă Europa în to
talitatea ei". Intre statele euro
pene care au opțiuni diferite, 
„înțelegerile bilaterale s-au 
multiplicat în ultimii ani astfel 
că acum perspectiva apropiatei 
conferințe asupra securității eu
ropene creează condiții pentru 
o întîlnire multilaterală, la care 
problemele de interes comun să 
fie abordate simultan de către 
toate statele interesate".

Acord de pace între 
Uganda și

MOGADISCIO 6 (Agerpres). 
— La Mogadiscio au luat sfîr- 
șit convorbirile tripartite pri
vind soluționarea pe cale paș
nică a < 
ganda și 
parte ministrul de 
Ugandei, Wanume 
ful diplomației 
John Malecela iar 
de mediatori 
externe somalez, Omar Arteh. 
și secretarul general al Organi
zației Unității Africane Nzo 
Ekhangaki. In urma negocieri
lor. cele două părți au semnat 
un acord de pace, care urmea
ză să fie dat publicității conco
mitent 
și Dar

diferendului dintre U- 
i Tanzania. Au luat 

externe al 
Kibedi, șe- 
tanzaniene. 
în calitate 

ministrul de

la Mogadiscio. Kampala 
Es Salaam.

șestața
Conslilulul 

al FL P.
SOFIA 6 — Corespondentul 

Agerpres, Constantin Amariței, 
transmite: La Sofia a avut loc 
ședința Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria, 
care a analizat stadiul realiză
rii Hotărîrii plenarei C.C. al 
P.C.B., din martie 1970, privind 
direcțiile de bază ale repartiză
rii teritoriale a forțelor de pro
ducție.

Au fost trecute în revistă mă
surile luate pentru dezvoltarea 
accelerată a județelor și sate
lor rămase în urmă, în vederea 
apropierii lor treptate de nive
lul dezvoltării 
a unor unități 
sate. Consiliul 
cordat atenție

de Miniștri 
Bulgaria

lor și neconcordanțelor admise 
de unele organe și organizații 
de stat și economice, în cursul 
îndeplinirii sarcinilor de am
plasare teritorială a capacități
lor de producție, trasînd sarcini 
concrete în această direcție. 
Astfel, a fost adoptată o decizie 
privind îmbunătățirea activității 
de construire a obiectivelor cu 
termen de punere în funcțiune 1 
în anul 1972 și s-a hotărît crea
rea, pe lîngă Consiliul de Mi
niștri, a unui birou operativ 
pentru coordonarea și controlul 
activității de execuție și punere 
în funcțiune la termen a obiecti
velor urmărite de Consiliul de 
Miniștri.

Geneva

Probleme ah stabilizării
forței de muncă"

(Urmare din pag. 1)

Intr-un comunicat publicat 
de secretarul general al O.U.A. 
se arată că negocierile desfă
șurate cu succes sub președin
ția șefului statului somalez, 
Mohammed Siad Barre, au de
monstrat dorința celor două 
țări de a găsi o soluție politi
că durabilă, în spiritul frater
nității africane și a bunei veci
nătăți înțelegerea de la 
discio nu este numai un 
al celor două țări ci și 
torie a întregii Africi, a
unității africane. „Africa și-a 
demonstrat din nou hotărîrsn 
de a merge înainte pe calea 
progresului în condițiile unită
ții, păcii și colaborării recipro
ce" relevă comunicatul.

Moga- 
succes 
o vic- 
cauzei

GENEVA 6 (Agerpres). — La 
Geneva au început lucrările 
sesiunii a 12-a a Consiliului 
U.N.C.T.A.D. După cum este 
cunoscut, conform hotărîrilor 
celei de-a IlI-a Conferințe mon
diale pentru comerț și dezvol
tare (U.N.C.T.A.D.-III) dc la 
Santiago de Chile componența 
Consiliului a fost lărgită, la lu
crări participînd cu drept dc 
vot 68 de state.

In prima ședință a fost ales 
ca președinte al Consiliului re
prezentantul Columbiei, Diego 
Garces, iar ea raportor — re
prezentantul Malayeziei. Peter 
Lai.

Luînd cuvîntul în legătură 
cu reforma sistemului monetar 
internațional și negocierile co
merciale multilaterale care vor 
avea loc în anul 1973, repre
zentantul României, Mircea

Petrescu, ministru-consilier, 
relevat- necesitatea instaurării 
unor raporturi economice inter
naționale Pe baze noi, stabile, 
ținând seamu de realități, de 
nevoile și condițiile specifice 
fiecărei țări, de nivelul lor de 
dezvoltare și permițînd tuturor 
țărilor interesate să ia parte 
cu drepturi depline la adopta
rea hotărârilor care le privesc.

Reprezentantul român a re
afirmat sprijinul țării noastre 
pentru elaborarea unei carte 
a drepturilor și îndatoririlor e- 
conomice ale statelor. De ase
menea el a subliniat rolul po
zitiv pe care îl poate avea 
U.N.C.T.A.D., coordonîndu-șl în 
mod corespunzător acțiunile cu 
G.A.T.T. și F.M.I., în vederea 
satisfacerii intereselor economi
ce ale marii majorități a țări
lor lumii.

ZOLTAN KIRALY, consilier la C.G.P. ; „Asupra 
unor determinări analitice privind gradul 
de stabilitate a forței de muncă 
dustria minieră", referent 
din M.M.G.P. ; „Preocupări 
zare a forței de muncă în mineritul 
al, evidențiate Ia cel de-al VII-Iea Congres in
ternațional minier", comunicare prezentată de 
SEPTIMIU KRAUSZ, lector la I.M.P. Pe margi
nea acestor studii au făcut intervenții ing. 
MIRCEA FELEA, directorul Cabinetului muni
cipal Petroșani pentru organizarea științifică 
a producției și a muncii și GHEORGHE KE- 
PEȘ, director al laboratorului de 
Comitetului municipal București

In ședința do după-amiază au 
te comunicările : „Dimensiuni, 
implicații ale fluctuației forței de muncă Ia 
Combinatul siderurgic Hunedoara" — EM. 
GOLDSTEIN, cercetător științific principal la 
Centrul de sociologie București ; „Problema
tica fluctuației forței de muncă tinere în ba
zinul minier băimărean" — Ing. VASII.E POP. 
asistent la Institutul de subingineri Baia Ma
re ; „Particularități ale flotanței forței de 
muncă la I.M. Barza" — PETRU HADGIA, 
sociolog la S.C.S.M. Petroșani ; „Cercetare- 
pilot asupra fluctuației efective în Valea Jiu
lui" — SEPTIMIU KRAUSZ, lector la I.M.P.ț 
„Mobilitatea profesională — consecință a re
voluției științifico-tehnice și factor de fluc
tuație potențială" — NICOLAE TODERICIU, 
conferențiar Ia I.M.P. ; „Calificarea profesio
nală șl incidența sa cu procesul de integrare 
în muncă" — DOINA GHEORGHIȘ, cercetă
tor științific la Centrul de sociologie Bucu
rești ; „Unele reflecții cu privire Ia stabili
tatea forței de muncă Ia minele din Valea 
Jiului" — conf. ing. AURELIAN SIMIO-

NESCU, I.M.P. ; „Influența mecanizării 
ceselor de extracție asupra stabilității 
sonalului" — ing. VAIER STANCIU, șef 
viciu tehnic în C.G.P.

Dezbaterile desfășurate într-un înalt spirit 
științific, au clarificat aspecte de natură me
todologică și practică. Au participat la dis
cuții dr. I. TEICH, sociologul GHEORGHE 
KEPES, IOAN KARPINECZ, director în C.C.P., 
sociologii DOINA PINCA, EM. GOLDSTEIN, 
ZOLTAN KIRALY, consilier în C.G.P. Un In
teres deosebit a prezentat comunicarea conf. 
dr. ing. AURELIAN SIMIONESCU, care schi
țează problematica actuală și de perspectivă 
a Văii Jiului și consecințele asupra stabilită
ții forței de muncă. Pe marginea ei s-au a- 
xat intervențiile mai multor participant! — 
AUREI SUCIU, SEPTIMIU KRAUSZ, lectori, 
conf. AUREI POP, de la I.M.P.. VIORICA E- 
DELHAUSFR. ZOLTAN KIRALY, rrof. dr. 
Ing. ION MARIAN, ing. VASIT.E OGÎRI ACI, 
director general al C.G.P.

La sfîrșitul primei zile a simpozionului a 
vorbit prof. univ. MIRON CONSTANTINESCU, 
președinte al Academiei de științe sociale și 
politice, care a salutat spiritul de exigență 
științifică al dezbaterilor dintr-un unghi pros
pectiv, semnificația organizării lui în Valea 
Jiului. Tovarășul Miron Constantinescu. a 
propus să se întocmească un breviar al tu
turor propunerilor adoptate în cadrul simpo
zionului și să fio prezentat Comitetului ju
dețean de partid care să-l examineze și să adop
te soluțiile cele mai adecvate. Mulțumind, în 
încheiere pentru Invitația de a participa la 
intersantele lucrări ale simpozionului, vorbi
torul a subliniat că e de dorit ca ele să a- 
jungă în final la concluzii practice și pro
gramatice.

Lucrările simpozionului continuă astăzi.

După cum nc-a comunicat in
ginerul șef al minei, Miron Re- 
bedea, realizările pozitive sînt 
datorate ritmului alert de mun
că desfășurat în primul abataj 
frontal al minei, unde brigada 
cunoscutului miner Costache 
Zaharia a reușit să extragă 282 
vagonete de cărbune în data de 
4 octombrie, 207 vagonete în 
octombrie.

Minerii șefi do schimb Ale
xandru Șușu, Gheorghe Malinaș, 
Alexandru Costea, combainerii 
Ștefan Bîtă, loan Popa, lăcătușii 
Ștefan Lupu, Cornel Bovlea, 
Moise Sofalvy cal și electricia
nul Traian Gălățan sînt
cîțiva din membrii vrednici 
colectivului din frontalul lui C. 
Zaharia care s-au I evidențiat în 
tot acest răstimp prin efortul și 
priceperea pe care le-au dăruit 
muncii.

Cele două brigăzi de pregătiri 
în cărbune, conduce de Gheor
ghe Lițcan șl Constantin Peloiu, 
Contribuie prin plusul de căr
bune realizat din metri liniari 
avansați peste plaii în toate a- 
ceste zile, la succesul comun ai 
colectivului minei.

Consemnăm, alături de aces
te fapte, și pe cel^ ale brigăzi
lor de investiții jconduse do 
Haralambie Negrea, Grigore Tă
tarii, Mihai Tera și Mihai Gas
par care, în luna trecută, și-au, 
depășit cu 12 pînă la 14 la su
tă randamentul prevăzut reali
zând fiecare câștiguri de peste 
160 lei/post.

(Urmare din pag. 1)

Aviația S.U.A. a bombardat capitala
R.D. Vietnam și a lansat noi mine în largul 

portului Haifong
HANOI 6 (Agerpres). — A- 

genția V.N.A. anunță că, la 6 
octombrie, aviația Statelor Uni- 
t a bombardat de două ori 
centrul și periferiile capitalei 
R.D. Vietnam, Hanoi. In urma 
bombardamentelor, și-au pier
du* viata ori au fost răniți zeci 
de civili, în majoritate bălrîni, 
femei și copii. Tot în cursul zi-

Iei de vineri, aviația Statelor U- 
nite a lansat noi cantități de 
mine în largul portului Haifong 
în timp ce zone populate 
împrejurimile acestui port 
fost supuse unor puternice 
bardamente. Aproape 100 
persoane au fost ucise sau 
te și un număr de locuințe, in
stituții economice, sanitare și 
de învățămînt au fost distruse.

din .
au 

bom-
de 

răni-

Activitate diplomatică intensă 
în vederea reglementării 

pașnice a conflictului yemenit
ADEN 6 (Agerpres). — Sa

lem Robaya Aii, președintele 
Consiliului Prezidențial al Re
publicii Democratice Populare 
a Yemenului, l-a primit, joi. pe 
Ahmad 
rial al 
Anwar 
statului 
de asemenea 
Mohamed, 
ministru al 
a Yemenului.

★
ADEN 6 (Agerpres).

Al Massiry, trimis spe- 
președintelui Egiptului, 
Sadat. Emisarul șefului 

egiptean s-a" întîlnit,
cu Aii Nasser

prim-ministru și 
apărării al R.D.P.

Corni-

sia Ligii Arabe însărcinată cu 
misiunea de mediere pentru re
glementarea conflictului dintre 
Republica Arabă Yemen și Repu
blica Democratică Populară a 
Yemenului, care a sosit joi la 
Aden, a avut, în cursul acele
iași zile, o primă întrevedere cu 
reprezentanții oficiali sud-yeme- 
niți — relatează agenția Reuter. 
Selim El Yafi, secretar general 
adjunct al Ligii Arabe, a decla
rat ziariștilor că obiectivele pe 
care le urmărește misiunea țări
lor arabe, în cadrul convorbiri
lor, constau în realizarea unei 
încetări a focului, retragerea 
trupelor celor două părți din 
zonele de frontieră și evitarea 
concentrărilor de efective mili
tare care ar putea duce la cioc-

— 4—
siunj a marelui capital, care a 
amenințat cu concedieri în 
masă și cu haosul economic".

Republica Arabă 
și Republica 

Populară a 
anunță ziarul

tuației, îndatoririle lor prin 
care sînt hotărîți să răspundă 
cît mai exemplar.

— Nu ne-am așteptat ca 
măsurile să fie luate atît de o- 
perativ și să vizeze atît de di
rect și imediat, o îmbunătățire 
radicală în viața noastră — 
ne-a relatat într-o discuție, tî
nărul miner șef de brigadă 
Mihai Buzămurgă, din cadrul 
sectorului I.

— Reașezarea sarcinilor de 
plan ne-a dat tuturor o încre
dere și mai mare în forțele 
noastre, un imbold în muncă. 
Sînt spusele unui alt miner, la 
fel de tînăr, șeful de schimb 
Vasile Neagoe de la același 
sector. Ambii tineri ieșiseră 
din subteran din schimbul întâi 
cu rezultate grăitoare t

— Am avut pentru astăzi, 
un preliminar de 30 vagonete, 
planificat pentru patru oameni. 
L-am realizat, deși în abataj 
nu am avut o plasare decît dc 
3 oameni la front.

Se desprinde, din aceasta, 
faptul plin de semnificații că 
minerii au înțeles realizarea 
preliminarului ca un prim de
ziderat, căruia trebuie 
răspundă printr-o 
deplină.

Alți mineri ne-au 
asemenea, despre 
măsurilor adoptate.

— Măsura luată ca planul 
producție să fie reașezat la 
velul posibilităților a avut 
ecou deosebit de puternic 
mijlocul minerilor, ne-a de

rat șeful de brigadă Constantin 
Bîgu din cadrul sectorului III. 
Normele de producție nu și-au 
pierdut caracterul mobilizator, 
dar no dăm seama cu toții că 
sînt realizabile. De fapt, în ce 
constă chibzuință măsurii ? In 
aceea că normele vor fi ime
diat recalculate atunci cînd se 
schimbă condițiile de lucru în 
abataj. Schimbarea acestor 
a a

la salarizare. Ele răspund și u- 
nor probleme de permanenti
zare a cadrelor, de întărire a 
colectivelor noastre de muncă. 
Pe calea acestei întăriri, a co
eziunii minerilor, întrevedem 
roade bogate de care vom be
neficia nemijlocit noi și fami
liile noastre.

In sala de apel a minei, prin
tre ortacii ieșiți din schimbul
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să-i
mobilizare

vorbit, de 
chibzuință

condiții, dc multe ori indepen
dente de voința noastră, vor 
determina o influență asupra 
câștigului, corespunzător efor
turilor fiecăruia. Prin realiza
rea ciștigului, oamenii vor 
prinde noi puteri, va spori op
timismul tuturor, se vor inten
sifica eforturile colective 
realizare cit 
planului.

Consultăm 
toți același 
încredere, aceeași recunoștință 
pentru grija cu care minerii 
sînț înconjurați dc conducerea 
superioară a partidului si sta
tului nostru.

— După cum a demarat luna 
octombrie, întrevedem cu toții 
o realizare exemplară a planu
lui, de acum încolo, nc-a spus 
un alt miner. Cît privește mă
surile luate la indicația secre
tarului general af partidului, 
acestea nu se limitează numai

de
mai exemplară a

alți mineri. La 
optimism, aceeași

I, l-am întîlnit pe inginerul 
Petru Stupu, un vechi cadru 
al minei, care ne-a vorbit de
spre climatul deosebit de pri
elnic ce s-a statornicit în si
nul brigăzilor, despre optimis
mul cu care sînt privite noile 
sarcini dc plan. Un alt inginer, 
Ștefan Robii, șeful sectorului 
I, pe care l-am întîlnit/ de a- 
semenoa, înconjurat de mineri, 
a făcut o precizare pe care 
am notat-o în mod deosebit.

— In prima zi din luna oc
tombrie, deci odată cu intro
ducerea măsurilor pentru
șezarea planului, nu am avut 
nici o nemotivată la brigăzile 
de producție.

Numeroși interlocutori, prin
tre, care minerii Ioan Baciu, 
Petru Bordeianu, tînărul ingi
ner Constantin Vcrdeș, și alții, 
au ținut să ne vorbească, com- 
pletînd prin cuvinte simple, 1- 
maginea climatului deosebit de

rea-

favorabil în care se desfășoară 
activitatea unul colectiv mine
resc. Este — avem certitudi
nea — imaginea pe care o în
tâlnim pretutindeni, la exploa
tările miniere din Valea Jiului, 
o imagine vie din care răzbate 
o nouă lumină spre abataje și 
galerii, spre inimile oamenilor.

Ultimele _ discuții le-am avut 
cu Ion Șilinca, președintele co
mitetului sindicatului, și Andrei 
Colda, secretarul de partid al 
minei.

— La sfîrșitul primei zile de 
lucru din această lună bilanțul 
a fost clar, edificator: avem 
sectoare care au acumulat, pes
te plan, între 20 și 150 tone de 
cărbune, într-o singură zi. Aș 
dori ca, în locul altor cuvinte 
să fie lua(e aceste tone drept 
răspunsul minerilor de a înde
plini cît mai exemplar indi
cațiile secretarului general al 
partidului, ne-a spus președin
tele de sindicat.

— Minerii noștri — și-a în
ceput relatarea secretarul dc 
partid — au înțeles toate mă
surile prin care s-a venit în 
sprijinul lor, ca dovezi de în
țelegere profundă, omenească, 
a greutăților în care ne aflăm. 
D(. aceea, dând glas responsa
bilității în care au 
câți ei, sînt hotărîți 
dă fără preget la 
partidului de a da 
naționale cît mai mult cărbune, 
de a îndeplini exemplar sar
cinile ce Ie revin privind dez
voltarea multilaterală a țării, 
creșterea continuă a bunăstării 
tuturor oamenilor muncii.

fost edu- 
să răspun- 

chemarea 
economiei

0 Adunarea Națională a 
Franței a respins, joi seara, 
moțiunea de neîncredere în 
politica internă a guvernului, 
prezentată de grupurile parla
mentare ale partidelor comic 

socialist și radical-socia

0 Un autobuz transporlind 
45 de călători s-a prăbușit în- 
tr-o prăpastie la aproximativ 
200 de kilometri sud de orașul 
Izmir. In urma acestui acci
dent, și-au pierdut viața 22 de 
persoane, iar alte 13 au fost 
grav rănite,

NEW YORK 6 (Agerpres). — 
Miniștrii afacerilor externe ai 
Egiptului, Libiei, Kuweitului și 
Algeriei — prezenți la lucrările 
Adunării Generale a O.N.U. — 
s-au întîlnit la New York și au 
hotărât să constituie o comisie 
de conciliere în scopul regle
mentării politice a conflictului 
dintre 
men 
cratică 
nului, 
ram". Membrii comisiei au con
venit, în cadrul primei lor șe
dințe, să recomande încetarea 
imediată a focului, retragerea 
trupelor celor două țări din zo
nele de frontieră și interzicerea 
concentrărilor de trupe pentru 
a se evita noi ciocniri.

La reuniune au participat, dc 
asemenea, miniștrii de externe 
ai R.A. Yemen și R.D.P. a 
menului.

Ye- 
Demo- 
Ycme- 

„A1 Ah-

Ye-

In cadrul manifestărilor 
organizate cu prilejul „Săptă- 
mînii românești" de Ia Frei
burg, Ia Camera de industrie 
și comerț a orașului a fost pre
zentată joi expunerea „Româ
nia — partener în colaborarea 
economică, tehnică și științifi
că" Au participat Heinz Ques- 
ter, președintele Camerei lo
cale de industrie și comerț, 
numeroși reprezentanți ai u- 
ncr firme industriale și între
prinderi de comerț exterior 
vest-germane.

0 Satelitul artificial al Pă- 
mîntului „Copernic", lansat de 
S.U.A. pe o orbită circumte- 
restră la 21 august a.c., a în
ceput să efectueze programul 
de cercetări științifice prevăzut 
— au anunțat specialiștii ame
ricani însărcinați cu urmărirea 
evoluției sale.

înzestrat cu un telescop spe
cial, satelitul ce poartă nume
le ilustrului astronom polonez 
scrutează profunzimile Univer
sului, cercetînd diferiți aștri. 
O aparatură specială instalată 
la bord permite, de asemenea, 
studierea radiației cosmice.

0 Autoritățile vest-germane 
au anunțat, la 4 octombrie, in
terzicerea a două organizații 
palestiniene din R.F. a Germa
niei — Uniunea Generală a 
Studenților Palestinieni și U- 
niunea Generală a Muncitori
lor Palestinieni. Agenția France 
Presse informează că organele 
poliției federale au efectuat 
percheziții la sediile celor do
uă organizații, precum și la 
domiciliile conducătorilor lor.

O In cursul noilor incidente 
produse în Irlanda de Nord, 
o persoană și-a pierdut viața, 
iar cinci (între care doi sol
dați britanici) au fost rănite. 
Bilanțul celor trei ani de vio
lențe se ridică în prezent la 
598 de victime.

0 Comitetul Executiv al 
C.C. al Partidului Comunist 
din Danemarca a dat publicită
ții o declarație cu privire la 
rezultatele referendumului pri
vind aderarea tării la Piața 
comună. In declarație se sub
liniază că „majoritatea obținu
tă pentru aderarea Danemarcei 
Ia G.E.E. a fost realizată în 
condițiile unei puternice pre-

0 In apropierea localității 
Westerburg, lingă Bonn, un e- 
licopter militar s-a ciocnit cu 
un avion de tip „Stratfighter- 
F-104 G“, care zbura Ia mică 
înălțime. Cei trei militari, a- 
flați la bordul elicopterului, 
și-au pierdut viața, în timp ce 
pilotul avionului a reușit să 
aterizeze cu aparatul pe un 
aerodrom din zona accidentu
lui.

© După două zile de dezba
teri, joi au luat sîîrșit la Ro
ma lucrările unei conferințe 
internaționale consacrate lup 
tei împotriva consumului și 
traficului de stupefiante. Au 
participat reprezentanți din ce
le șase țări membre ale Pie
ței comune și din Marea Bri- 
tanie.

T*

scăderi 
ale dolarului 

pe piețele valutare 
vest-europene

PARIS 6 (Agerpres). — După 
o perioadă de scurtă și rela
tivă acalmie, care a urmat asi
gurărilor date de reprezentan
ții americani privitor al reve
nirea la convertibilitatea dola
rului, moneda S.U.A. 
cut, în 
deri pe 
lutare 
agenția 
la bursa din Paris, dolarul a 
scăzut, în numai două zile, de 
la 5,025 la 5,007 franci, la Frank
furt — de la 3,225 la 3,197 
mărci, iar La Zurich — de la 
3,798 la 3,787 franci elvețieni.

Paralel cu acest recul al va
lorii la care este cotat dolarul, 
s-a înregistrat, cum era de aș
teptat, o sporire a prețului au
rului la principalele burse vest- 
europene, tonul dîndu-1, ca de 
obicei, bursa londoneză, urma
tă apoi de cele din alte capi
tale occidentale. Astfel, mar- 
cînd 65,625 dolari în capitala 
britanică, uncia de aur s-a si
tuat, joi, în raport cu moneda 
americană, la cel mai înalt ni
vel atins de la 15 septembrie.

a cunos- 
noi sc.î- 

piețe va- 
relatează

ultimele zile, 
principalele 
europene — 
France Presse. Astfel,

meni de soarta ei..." Că starea 
de lucruri se prezintă la ora ac
tuală radical schimbată în bine 
ne-o atestă și intervențiile mais
trului minier Petre Ambrus și 
inginerul Grigore Popescu, șeful 
de sector, care au subliniat că 
echipele destinate să aprovizio
neze cu materiale sînt salarizate 
în acord, iar efectivul electro
mecanic este împărțit pe brigăzi, 
că dețin responsabilități și sar 
cini concrete șl că toți sînt re- 
tribuițl in funcție de realizările 
obținute de formațiile producti
ve pe care Ie deservesc. Se face 
tot mai simțit aportul în acest 
sens al unor muncitori ca Ga- 
vrilă Gore, Mihai Covaci, Vasi- 
le Macavei, Constantin Muntea- 
nu, Gheorghe Daraban, Constan
tin Farcău, Matei Hirt sau 
Gheorghe Boarii. Putem trage 
o primă concluzie : că eficiența 
muncii personalului de deservi
re este condiționată de stabilirea 
unor sarcini personale precise 
de serviciu pentru fiecare com
ponent al formațiilor respective 
de tragere la răspundere, la 
sfârșitul fiecărui schimb, de fe
lul cum și-a îndeplinit acesta 
atribuțiile datoria încredințată, 
de retribuirea în raport cu rea
lizările concrete ale brigăzilor 
deservite. O opinie întăritoare 
a acestui punct' de vedere și-a 
exprimat-o inginerul Nicolae 
Răspopa, șeful sectorului V i 
„Este necesar să se stabilească
— acolo unde încă nu s-a făcut
— norme reale, posibil de rea
lizat, pentru o serie de lucrări, 
operații, executate de echipele 
de deservire, iar personalul me
diu tehnic să preia zilnic lucrul 
executat de acești oameni și — 
dacă se poate — să li se cal
culeze cîștigul realizat cel pu
țin semldecadal. Cheia reușitei 
rămîne tot salarizarea regiei du
pă aportul concret al acesteia 
în procesul de producție".

Intr-o recentă adunare de 
transmitere de sarcini, unii șefi 
de brigadă, șefi de schimb, de 
la E.M. Lupeni s-au plîns de 
faptul că mai sînt încă o serie 
de salariați, cuprinși în activita
tea de deservire a formațiilor 
direct productive, care nu înțe
leg să-și facă datoria așa cum 
se cuvine, care — ca niște șco-

lari recalcitranți — „trag la fit", 
cum se zice, neprestînd cele 6 
ore, neonorîndu-și sarcinile ce le 
revin și pentru care sînt plătiți 
S-a constatat, mai ales în ulti
mul timp, că numărul acestora 
este tot mai redus, că starea de 
indisciplină, slîrnită de neînca- 
drarea unor oameni în atmosfera 
generală, activă, de muncă, este 
lot mai puțin caracterizantă, 
chiar dacă ne limităm la grupuri 
mici de salariați. Opinia colec
tivului 
numele 
liste — 
guri, și 
mai pol

— care acționează în 
eticii și echității socia- 
va elimina, sîntem si- 
cazurile izolate care 
fi întîlnite. Nu asupra

bitoare (în răstimțul de chiul 
s-ar fi putut monta 2 sau 3 tu
buri de aeraj, ceea ce ar fi per
mis o avansare la fiont de circa 
6 in...) ale abdicării de la înda
torirea avută, cu siguranță s-ar 
fi oprit la timp și nu l-ar mai 
(' săvîrșit. Conștiința omului ca
re lucrează între oameni se ce
re mal mult solicitată și dacă 
propriul efort nu este suficient 
se revendică și intervenția facto
rilor externi pentru revenirea la 
starea firească. Ar fi a doua con
cluzie pe care o desprindem. 
Organizațiile de bază ale sec
toarelor minei, sprijinite de orga
nizația de sindicat și U.T.C. au

uitat doar 
multa mi- 

Diesel, Ion 
față onora-

de 
pus 
co-
I ti

mers al 
Se im-

S5CW2

Prin munca desfășurată

acestora ne-am oprit în incursi
unea noastră. Vom relata „fri
cina" a doi meseriași buni, ca- 
re-și îndeplinesc cu conștiincio
zitate îndatoririle de serviciu, 
dar care au fost tentați, la un 
moment dat, de a călca pe braz
da fragilă, alunecoasă, a mini
mului de efort, întinsă de cei 
certați cu disciplina, cu regulile 
bine stabilite ale muncii în co
mun. In data de 3 octombrie 
â.c. în schimbul I. muncitorii e- 
lectromei a nici loan Ferchiu și 
Dumitru Trană, care trebuiau să 
transporte și să monteze la ori
zontul 480, stratul 3, blocul V, 
conducte de aeraj și de aer com
primat la brigăzile lui Constan
tin Prisecaru și Dumitru Boca, 
au părăsit lucrul cu o oră îna
inte de terminarea șutului, fiind 
găsiți în rampa puțului Ște
fan, cu intenția manifestă de a 
ieși la suprafață. Maistrul me
canic Augustin Belea, care le în
credințase sarcini precise în zo
rii zilei, se afla afară după ma
terial, așa că... Dacă cei doi ar 
fi meditat mai mult asupra ges
tului lor, a consecințelor păgu-

de spus în

opinii avut 
Vaslle Ruși- 

de
Re- 
mi-
șe-

un cuvînt hotărîtor 
această privință.

Din schimbul de 
cu șefii de brigadă

secretarul organizației 
de la sectorul VI, și 

Pădureanu, cu maistrul 
Gheorghe Sandru și cu

toru, 
bază 
mus 
nier 
ful de schimb Andrei Kovacs, a
reieșit că mai sînt cazuri de ne- 
resfectare a principiului „omul 
potrivit, la locul potrivit", că 
unor salariați fără o pregătire 
corespunzătoare ca Ion Rusu și 
Nicolae Ivinici li se încredințea
ză sarcinile care s-ar cădea u- 
nui mecanic de transportoare 
cu patalama la mînă. Un om de 
deservire ca Ion Ghețu, fără ca
lificare, nu-i normal(!) să vină 
doar cu „straița cu scule", iar 
lungirea de crater s-o facă tot 
cel din brigadă ? Mai pot fi în- 
tîlniți și unii care au o anumi
tă calificare, dar sînt admiși pe 
posturi care nu-s conforme cu 
aceasta. De exemplu, mecanicul 
Gheorghe Sîrbu, ființează ca e- 
lectriclan, deși cînd a fost pus 
în situația de a repara un în
trerupător defect la grupa lui

I.adlslau Kalman s-a 
la „bubă", cu multă, 
rare... Mecanicul de 
Ciocan cum să facă 
bil ca mecanic la transportoare?
Oricum, serviciul electromecanic 
conducerea sectorului în cauză, 
ar trebui să dovedească interes 
mai mare, preocupare și chibzu
ință în plasarea efectivelor 
deservire, pentru că un om 
pe un post pentru care nu 
respunde, cel puțin încurcă 
crurile, perturbă bunul 
procesului de producție
pune ca maiștrii electromecanici 
să manifeste o mai ’susținută și 
eficace preocupare pentru iniți
erea în tainele meseriei a per
sonalului necalificat, pentru a 
repartiza pe muncitorii care nu 
dețin o pregătire corespunzătoa
re pe lingă oameni cu experien
ță, în vederea formării pricepe
rilor și deprinderilor practice 
fără de care nu se poate conce
pe ducerea cu bine la capăl a 
unor sarcini complexe. Dacă cei 
care nu corespund profesional 
nu îndeplinesc condițiile pentru 
a fi incluși la cursurile școlii de 
calificare de pe lingă unitate, 
să fie cuprinși neîntîrziat în 
forma de perfecționare institui
tă de Legea nr. 2/1971, în cursuri 
organizate sau prin instruire la 
locul de muncă sub controlul 
șefului direct, prevăzîndu-se ve
rificarea periodică a cunoștin
țelor cumulate. Lecțiile practice, 
demonstrațiile pe viu, vor „con
strui" meseriași competent!, ca
re să facă față tuturor solicită
rilor, sarcinilor complexe cu ca
re sînt confruntați. Conducerea 
minei Lupeni, toți factorii care 
răspund de calificarea oamenilor 
să depună toate strădaniile, în
tregul interes pentru ca această 
acțiune de mare importanță, cu 
implicații vaste pentru viitorul 
unității să cîștige tot mai mult 
în eficiență. Este unicul sens 
valabil care se cere urmat, re
ieșit cu vigoare și claritate și 
din cuvîntarea tovarășii' ii 
Nicolae Ceaușescu, la adunarea 
cu activul de partid clin Valea 
Jiului : „Este necesar... ca, o da
tă cu introducerea tehnicii mo
derne, să ne gîndim 
irea și pregătirea 
(oare a cadrelor de 
din Valea Jiului"

și la instru- 
corespunză- 

muncitorl
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