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(o utilă dezbatea

ui țiM-blemele.

FORȚEI DE MUNCA

Toate organizațiile de partid, toate colectivele
Interviu cu tovarășul profesor universitar 
MIRON CONSTANTINESCU, președintele 

Academiei de științe sociale și politice a R.S.R.

de muncă își pun la temelia activității

RESPECTAREA
ÎNTOCMAI A RROGRA
MELOR STABILITE Acum, curintu! înseamnă

DECEMBRIE/
cale sigură a onorării

exemplare a
sarcinilor de plan

Pe baza programului general 
de dezvoltare, ministerele cen
tralele industriale, toate organi
zațiile și instituțiile își stabilesc 
programe de lucru și planuri de 
măsuri proprii care să asigure 
realizarea obiectivelor prevăzu
te în sectorul respectiv pentru 
perioada respectivă, îndeplinirea 
ansamblului de măsuri pe toate 
unitățile fiind menit să condu
că la realizarea programului ge
neral.

Planurile de măsuri prevăd, pe 
lingă obiectivele ce trebuie în
deplinite în fiecare etapă de 
dezvoltare, responsabilități care' 
asigură îndeplinirea lor, modul 
în care trebuie să se acționeze, 
termenele pînă la care obiecti
vele trebuie îndeplinite, precum 
și efectul tehnic, economic sau 
social al măsurilor în cauză.

Privind problema sub acest 
unghi, dacă urmărim modul cum 
au fost duse la îndeplinire mă
surile pentru realizarea sarcini
lor de plan pe anul 1972 la Centra
la cărbunelui Petroșani, se poa
te afirma că s-au depus eforturi 
din partea colectivelor de con
ducere a unităților și centralei, 
din partea tuturor salariaților 
pentru desfășurarea unei activi
tăți tot mai rodnice. După cum 
este unanim știut, și Văii Jiului 
1 s-a acordat de către partidul 
și stalul nostru încrederea de a 
experimenta și generaliza pro
gramul redus de lucru, de 6 ore 
pe zi. pentru toți salariațiî ce 
desfășoară muncă la fronturile 
de lucru din subteran. Ca o con
secință firească o acestei

suri, de o excepțională impor
tanță, colectivele de salariat! 
și-au mobilizat toate rezervele 
tehnice și organizatorice pentru 
realizarea unor Indicatori supe
riori celor obținuți în condițiile 
lucrului de 8 ore pe schimb.

In acest sens, alît la nivelul 
centralei, cît și ai unităților mi
niere s-au întocmit ample pro
grame de măsuri tehnico-orga- 
nizaforice pentru asigurarea ca
pacităților de producție, pentru 
creșterea productivității muncii 
prin folosirea eficientă a forței 
de muncă și a timpului de lucru 
a dotării existente, prin popu
larizarea experienței fruntașilor 
în producție, ridicarea nivelului 
de cunoștințe profesionale, apro
vizionarea bună a locurilor de 
muncă. S-au stabilit, de aseme
nea, măsuri pentru recrutarea, 
formarea și stabilizarea cadre
lor, asigurarea condițiilor soci
ale corespunzătoare pentru toți 
salariații.

Este pozitiv faptul că efortu
rile depuse de colectivele de 
salariați pentru traducerea în 
viață a măsurilor stabilite au i- 
vut ca urmare o creștere a pro
ductivității muncii orare Ia toa
te unitățile miniere, că o serie 
de unități sectoare și brigăzi 
și-au îndeplinit și depășit sarci
nile de producție, că toate co
lectivele de lucru, reevaluîn- 
du-și posibilitățile, au ajuns

Ing. Gheorghe MIHUȚ
C.C.P.
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Note de călătorie in Italia.
<&■ Despărțire caldă.

Peripețiile ..Sala'.ierei de argint".
O Răspundem celor ce ne scriu.

Tînăra Marioara Tămaș din secția sculărie a 
U.U.M. Petroșani poale fi citată printre strun- 
gărițelo de nădejde ale uzinei.

Iat-o în instantaneul nostru executînd Ia 
Strung un splț pentru lămpile de mină .,Co- 
lumb".

Ia

de

socialis-

servesc
patru 

cazane, 
de a- 

diverso

Dorim, 
președinte, să vă 
o primă între- 

legătură cu sem- 
acestei importan-

RĂSPUNS : Simpozionul 
științific „Probleme ale stabi
lizării forței de muncă'' ce 
s-a desfășurat în zilele de (5 
și 7 octombrie a.c. în Valea (Continuare In pag. a 4-a)

BREVIAR

EDUCATIVA Șl PRODUCȚIA
Și

Utilizînd hormonii 
re, în tratamentul

celei anterioare, 
mai apoi să se di- 
să se amplifice sub-

în zilele de 6 și 7 octombrie s-au desfășu rat la Petroșani, 
lucrările simpozionului științific „Probleme ale stabilizării forței 
de muncă", organizat de secția de sociologice a Academiei 
științe sociale și politice, în colaborare cu Institutul de mine
din Petroșani. Din dorința de a informa cititorii asupra scopului ce 
l-a urmărit această deosebit de utilă dezbatere 
adresat cu cîteva întrebări tovarășului prof. univ. 
STANTINESCU, președintele Academiei de 
litice, oaspete al acestei prestigioase manifestări, 
cu deosebită amabilitate.

științifică, ne-am
MIRON CON- 

științe sociale și po- 
care ne-a răspuns

în cinstea celei de-a XXV-?
aniversări a Republicii

acțiune și faptă

Pe de o parte, un sentiment acut și tonifiant 
al timpului, o nebănuită voință de a-i accele
ra pulsațiile ; pe de altă parte dorința de a 
fructifica la nivel superior ritmul de extracție 
al cărbunelui — iată ce se degajă din atmos
fera de muncă a colectivelor miniere, în pri
mele zece zile ale lui octombrie. Acum, pasio
nanta dispută pentru ocuparea primului loc în 
întrecere este și mai dinamică, faptele consti
tuind singura măsură de apreciere. Ele ates
tă realizări deosebite. Iată de pildă pînă ieri, 
10 octombrie a.c., exploatările miniere Lonea, 
Petrila, Dîlja, Vulcan, Paroșeni, Lupeni, Url- 
cani și Livezen! — s-au situat în primele rîn- 
duri — cu sarcinile economice la zi îndeplini
te și chiar depășite. Așadar, o emulație care 
se soldează permanent cu realizări sporite și 
cu satisfacția muncii împlinite.

Nu există abalaj, sector și exploatare din 
Vale în care să nu se fi petrecut ceva deo
sebit. Ritmul crescînd al producției are legile 
lui, are rigorile lui. A-ți realiza sarcinile de 
plan a devenit imperativul cotidan : 1200 tone 
în plus la mina Paroșeni ; 1 100 tone de căr
bune peste plan la Lupeni. Rezultate bune au 
obținut minerii petrileni, loneni, dîljeni și u- 
ricăneni ca un răspuns concret, viabil la cu- 
vîntarea cu profunde rezonante, rostită la a-

dunarea cu activul de partid din Valea Jiu
lui a secretarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

înfăptuirea angajamentelor — iată un crite
riu ce-și găsește confirmarea în fapte. Este o 
urmare firească a eforturilor conjugate 
minerilor, a măsurilor energice adoptate 
către comitetele oamenilor muncii pentru 
zolvarea problemelor producției. S-a spus, 
bună dreptate, că a 25-a aniversare a procla- 
jnării Republicii se înscrie ca un eveniment 
istoric primordial în viața poporului nostru. 
Acest lucru e dovedit cu prisosință de entu
ziasta întrecere care a transformat țara într-un 
uriaș amfiteatru al muncii. Am fost, în zilele 
din urmă în cîleva exploatări miniere din ba
zin. Pretutindeni, atmosfera e realmente di
namică, oamenii fiind gata de mari înfăptuiri. 
Fiecare colectiv, fiecare sector, fiecare briga
dă. vine cu ceva nou : o inițiativă de ordin 
tehnic un angajament rezultat din reevaluarea 
resurselor și posibilităților încă nefructificate 
pe deplin, o chemare la întrecere. Pe această 
linie, inițiativa minerilor loneni ..BRIGADA 
DE PRODUCȚIE ȘI EDUCAȚIE", constituie un

DIRIGENTIA MUNCITOREASCA
a un

Ieri, după-amiază, la clubul sin
dicatelor din Lonea, a avut loc 
un rodnic schimb de experiență, 
organizat de comitetul de partid 
ai minei Lonea în colaborare cu 
comitetul sindicatului și condu
cerea tehnică a exploatării, pri
lejuit de o aniversare inedită ; 
împlinirea unui an de la lansa
rea inițiativei cunoscută sub de
numirea de „DIRIGENȚIE 
CITOREASCĂ".

Au participat secretari 
mitetelor orășenești de 
ai comitetelor de partid din ca-

MUN-

ai co- 
partid,

an de activitate
drul exploatărilor 
bazin, președinți ai 
sindicatelor, secretari al organi
zațiilor de tineret, conducători 
ai unor unități din cadrul Cen
tralei cărbunelui Petroșani, șefi 
de sectoare, maiștri minieri și 
maiștri minieri principali, șefi 
de brigadă și de schimb, direc
tori de cluburi.

Au participat, de asemenea, 
tovarășii IONEL CAZAN, secre
tar al Comitetului municipal de 
partid, GAVRILA DAVID, pre
ședintele Consiliului municipal 
al sindicatelor, IOAN POPORO-

miniere din 
comitetelor

GU, președintele Comitetului 
municipal pentru cultură și e- 
ducație socialistă.

In cadrul schimbului de expe
riență au vorbit despre activi
tatea lor ca „diriginți" ai colec
tivelor de muncă, maiștrii mi
neri principali Eugen Țlf, Tibe- 
rlu Nicolau și Ion Lăcătușu, du
pă care au urmat discuții vii, 
rodnice, prin care participant» 
și-au exprimat hotărîrea de a 
extinde această formă a muncii 
politice de masă la toate ex
ploatările miniere din munici-
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minier din Petro- 
e tînăr, Media lui 
virstă 
cu ceva

depășește
22 de 
sferturi 

oamenii săi a- 
— fiecare — și 
puține anotim-

exigent are o 
importanță în 
rea calității 
lor. Lingă 
lui Mara am revelația
că această mașină-u- 
nealtă, pe undeva, se 
aseamănă unei roti de

mare 
ridica- 

produse- 
strungul

ÎNTREBARE:
tovarășe 
adresăm 
bare în 
nificația

manifestări științifice 
onorată 

prezenta dumneavoas-

te
în Valea Jiului.
cu
tră. Care este importanța 
simpozionului științific 
„Probleme ale stabilizării 
forței de muncă" in lu
mina sarcinilor izvorite 
din documentele Conferin
ței Naționale a partidului 
și a indicațiilor tovară
șului Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul recentei vizite 
de lucru în Valea Jiului ?

Jiului la Petroșani, trebuie 
considerat ca unul dintre pri
mele colocvii, dintre primele 
simpozioane care dezbat pro
blemele stabilizării forțelor de 
muncă și în general proble
mele formării, pregătirii, ori- 

utilizării forței de 
în România. Spuneam 
unul din primele, pen- 
îmi amintesc că două

entării, 
muncă 
că este 
tru că 
alte dezbateri ati avut loc, în 
Iași pe problema 
muncă .și a forței 
și în Brașov pe 
chestiuni practice, 
ce, de optimizare 
om-mașină în industria 
șoveană. La loc de

forței de 
de creație 

anumite 
ergonomi- 

a relației 
b ra

ci nste 
printre aceste consfătuiri ști
ințifice se înscrie cea din 
Valea Jiului care s-a desfășu
rat la un nivel ridicat și cu 
un caracter multilateral. Su
bliniez tocmai cîteva aspecte

ale acestui simpozion. In 
mul rînd, caracterul său 
fund științific, faptul că 
participanții au ținut să 
expunerilor și dezbaterilor un 
înalt nivel de cercetare știin
țifică.

In același timp, acest carac
ter științific, cum este și fi
resc pentru investigațiile so
ciologice a fost permanent 
impregnat de preocupările 
practice, economice Și socia
le, tinzînd să răspundă la 
marile întrebări și Ia marile 
sarcini pe care le ridică în 
fața noastră viața socială și 
economică. Numeroase comu
nicări au prezentat soluții șl 
au formulat concluzii practi
ce. Do asemenea, cred câ tre
buie să menționez faptul că

Uzina de țevi din Roman a 
introdus în producție 9 tipuri 
noi de oțeluri aliate, create 
de proprii specialiști. Patru 
dintre noile oțeluri 
laminării țevilor, alte 
pentru construcția de 
cuptoare și conducte 
buri, iar unul pentru 
construcții metalice.

Utilizarea noilor tipuri de 
oțel aliat asigură o reducere

însemnată a consumurilor de 
metal, ceea ce determină rea
lizarea unor însemnate eco
nomii. De altfel, de pe acum 
colectivul uzinei a economi
sit peste 1 000 tone de metal, 
depășindu-și angajamentul a- 
suniat în întrecerea 
tă pe anul în curs.

de creș- 
copiilor 

care prezintă intîrzieri în dez
voltare, din cauza hipoiizei, 
Institutul de endocrinologie 
„C. I. Parhon". din București 
a obținui rezultate remarca
bile. Ca urmare a administră
rii unei asemenea substanțe, 
într-o perioadă scurtă de timp 
s-au înregistrat creșteri apre
ciabile în înălțime.

Hormonul a iost izolat din 
hipofiza umană de dr. Livia 
Slmionescu, de Ia același in
stitut, realizare ce constituie 
o contribuție de prestigiu a 
științei românești la dezvol
tarea endocrinologiei.

principali 
ANGHEL și 

DEME- 
in fiecare zi 
secției. Seri- 
disciplina și 

in muncă fac 
„regim 

ca 
teh-

Colectivul secției me
canice a Uzinei de u- 
tilaj 
șani 
de 
doar
ani, iar trei 
dintre 
dună 
mai 
puri...

Rezultatele muncii 
acestora, înscrise în 
grafice, indică depășiri 
substanțiale de produse 
finite, atit de necesa
re mineritului Văii 
Jiului.

...Maiștrii 
VIOREL
AUGUSTIN 
TER iau 
„pulsul" 
ozitatea, 
dăruirea
parte dintr-un 
preventiv" pentru 
niciodată fluxul 
nologie să nu sufere...

Stau de vorbă cu ei 
despre tineri. Au nu
mai cuvinte de laudă 
despre strungarii VIR
GIL STOICA, IONEL 
BODEA, frații IOAN 
și ȘTEFAN MARA, de
spre frezorul CON
STANTIN FENIC și 
alții.

...Pe cîțiva dintre ei 
îi răpesc strungului 
pentru cîteva clipe, 
loan Mara meșterește 
la rolele de ghidare a 
matrițelor pentru la
minorul din Hunedoa
ra. Tocmai terminase 
a 50-a bucată peste 
norma zilnică. Confec
ționarea rolelor e con
siderată o lucrare di
ficilă, o operație de 
„finețe". Aici ochiul 
omului atent, pătimaș,

Sf

Folosind o instalație româ
nească 4 dh-315, construită 
Ia Uzina „1 Mai" sondorii din 
echipele maiștrilor Leonard 
Comișel și Constantin Amă- 
rinei de Ia întreprinderea de 
foraj Ploiești, ati înregistrat 
un nou record în palmaresul 
activității lor. Ei au reușit să 
tubeze, la adincimea de 4 512 
m, o sondă aliată în îoraj, fo
losind în acest scop o coloa
nă cu un diametru de 244,5 
milimetri și o greutate de 
290 tone, realizare semnalată 
pentru prima dată la noi în

cînd vine o lucrare 
grea, dificilă, trei oa
meni sint căutați mai 
cu seamă. Printre ei 
se află și Fenic. Cei
lalți doi sînt, cu ve
chime în muncă, 
cînd Fenic are abia un 
an și jumătate de cînd 
a terminat „profesio
nala".

Și, dejâ are — uce- 
ni(.i: săi: doi tineri e- 
levi in anul II înva
ță de la el meserie...

...In mijlocul halei, 
frumos stivuite, orgo
lioase parcă, stele de 
mare...

— Intr-adevăr, sint 
„stele". Stele pentru 
rolele de întoarcere 
la transportorul TR-2, 
precizează maistrul de 
sector, ION PREDOIU.

...Mă uit la ele 
gindul mă duce 
mîndria oamenilor 
re le-au „cules".

Rememorez 
„cartea de muncă" 
colectivului: „In 
stea celei de-a XXV-a 
aniversări a proclamă
rii Republicii, colecti
vul secției mecanice 
se angajează să-și de
pășească constant sar
cinile de plan cu 15 la 
sută''.

O preocupare con
stantă a oamenilor de 
aici este asigurarea 
calității produselor. 
„Vrem să reducem pî
nă la zero rebuturile 
și piesele de calitate 
inferioară"! E un cu- 
vint de ordine al u- 
nei tinereți entuziaste, 
harnice, care Știe ce 
vrea.

M. ILIEȘIU

pe

Și 
la 

ca-

CULEG
STELE...

olar răsturnată, 
metalul însuși ar 
pămint înghețat, 
acele cuțite de strung 
sînt degetele omului, 
mai puternice, mai a- 
gile, mai precise...

Despre Constantin 
Fenic îmi vorbește un 
coleg de-al său :

— Ce să vă spun,

că 
fi 
că

din 
ci 

cin-

Pe verticală... 
Mai ușor, 
mai rapid, 

mai eficient. (Agerpres)

Afirmînd că ridicarea conti
nuă a nivelului de cultură este 
direct proporțională cu ridica
rea nivelului de producție 
avem pretenția că spunem 
noutate. Este bine însă 
unele adevăruri esențiale, 
cum este și cel de mai sus, să 
fie reamintite din cînd în cînd.

Plenara din 3—5 noiembrie 
1971 a Comitetului Central al 
P.C.R., Conferința Națională a 
partidului din anul acesta au 
pus în fața instituțiilor de cul
tură, artă și educație mari sar
cini, 
cele din alte etape ale dezvol
tării noastre pe linia construc
ției socialiste. In recenta sa vi
zită în Valea Jiulu; secretarul 
general al partidului tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a reafirmat 
aceste sarcini.

In lumina ultimelor indicații 
de partid se impune ca în mo
mentul de față să operăm o 
substanțială schimbare în sti
lul da muncă pe această linie 
spre a coborî acțiunile cultu
ral-educative și artistice de pe

nu 
o

ca. 
pre-

clin 
în 
in 
la

substanțial, diferite ele

scenele sălilor de spectacol 
încăperile cluburilor direct 
mijlocul oamenilor muncii, 
întreprinderi și instituții, 
locurile de muncă. Activiștii
culturali din Valea Jiului au 
înțeles acest deziderat dar se 
pare că se mișcă încă prea 
greu pentru aplicarea sa tio- 
tărîtă în practică. Puține și 
sporadice sînt, de pildă, depla
sările brigăzilor artistice de a- 
gitație ale cluburilor sindicale 
în sălile de apel ale minelor 
(pozitiv remareîndu-se totuși 
formațiile cluburilor din Uri- 
cani, Vulcan Aninoasa). Cît 
despre coruri '.'are să procede
ze în același fel nici pomenea
lă în prezent, pentru simplul 
motiv că aceste formații lipsesc 
cu desăvârșire de pe lingă ma
joritatea cluburilor. întreprin
derilor și instituțiilor din Va
lea Jiului.
există pe ici pe colo au o ac
tivitate foarte anemică. In di
recția aceasta un aport deose
bit ar trebui să aibă și filiala 
din Petroșani a U.A.P., precum

și Teatrul „Valea Jiului". De 
asemenea, întreprinderile și in
stituțiile mari trebuie să ma
nifeste o maf mare preocupa
re pe linia mișcării cultural-ar- 
tistice și să nu aștepte totul de 
la cluburile sindicatelor. For
mații corale, brigăzi artistice 
de agitație formații de dansuri 
și de teatru pot și trebuie să 
activeze și în aceste întreprin
deri dar pînă în prezent nu 
putem să menționăm un efort 
susținut și concludent în aceas
tă privință. Ce mai așteaptă 
comitetele sindicatelor din ca
drul U.U.M.P., a cooperativelor 

a

iar cele care mai

de consum, a O.C.L.-urilor, 
T.A.P.L., a cooperativelor ?

Se pare că în ceea ce pri
vește cooperativa ..Jiul" din Pe
troșani preocupările cultural- 
artistice se vor îmbunătăți sub
stanțial prin redarea apropiată 
în funcțiune a clubului propriu, 
aflat acum în renovare. Aștep
tăm ca activitatea desfășurată 
în cadrul acestui club să se 
ridice pentru început cel puțin

la nivelul 
pentru ca 
versifice 
stanțial.

Dar, 
culturală 
redusă doar la astfel de 
vități artistice, oricât de bine
venite ar fi ele. Se pune între
barea : cum sprijină cluburile 
sindicatelor acțiunea de propa
gare în rîndul maselor a cunoș
tințelor profesionale avansate, 
a sarcinilor de producție cu
rente, știut fiind că ea esta 
lina din sarcinile cele mai im* 
portante ale acestor instituții. 
Avem în fața noastră planuri
le de activitate pe luna octom
brie ale cluburilor din Vulcan 
și Aninoasa din care spicuim 
unele date care ne interesează 
în această direcție. Astfel, clu
bul Vulcan și-a propus cîteva 
acțiuni între care cităm ciclul

bineînțelcs, mișcarea 
de masă nu poate fi 

acti-

C. PASCU

(Continuare în pag. a 4-aj
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Un cumul 
de calități, 
un model 

de conduită, 
un OM —

SECRETARUL E T C.
Dialog cu tovarășul VASILE OROS, 

prim-secretar al Comitetului municipal U.T.C.
Petroșani

PRIN ITALIAco
Ne oprim la Ravena, celebră 

pentru mozaicurile sale dar și 
orașul de origine al faianței, 
oraș numit Faenza, pe vremea 
romanilor și vechea capitală a 
imperiului roman.

Mozaicurile sale sint cele mai 
frumoase din lume și au fost 
evocate și de Dante în „Divina 
Comedie" Ele sînt executate

— Pentru că distanța in 
' timp pină la adunările gene

rale de dări de seamă și a- 
legeri s-a micșorat, e firesc ca 
întreaga activitate a organi
zațiilor U.T.C. să fie îndrep
tată spre pregătirea în vede
rea desfășurării optime a 
acestora. Ce grad de impor
tanță au aceste pregătiri ale 
alegerilor ?

— Pregătirile alegerilor sînt 
absolut necesare. Experiența, în 
general toată practica ne-a 
convins concret de eficiența, de 
reușita muncii celor care au 
fost aleși să reprezinte colec
tive de tineri. Felul cum ne-am 
orientat în alegeri a condițio
nat din plin întreaga noastră 
activitate. Exemple ar fi mul
te. In majoritatea organizațiilor, 
alegerile precedente s-au do
vedit eficiente, dar avem și ne
reușite. In orice caz, eșecuri
le din trecut sînt lecții învă
țate de noi.

— Ați amintit de tinerii a- 
leși in funcția de secretar. De 
fapt cine trebuie ales, ce 
calități deosebite necesită să 
însumeze 1

— Eu cred că toți tinerii sînt 
capabili să îndeplinească a- 
ecaslă funcție. Cit privesc ca
litățile, le-aș grupa — deși 
ele nu pot fi privite separat — 
Sn calități politice, profesiona
le și morale. Un bun secretar 
lnebuie să fie bine pregătit po
litic și profesional, model de 
conduită morală. I se cere 
multă perseverență, pentru a 
nu ceda ușor în fața unor greu
tăți care, oricum, se ivesc me
reu. Ar mai fj de adăugat spi
ritul inventiv și organizatoric. 
Toate aceste calități sînt con
diționate însă de una singură.

— Anume 1

— Pasiunea. V-am spus că 
mulți tineri sînt capabili, dar 
fără pasiune, fără plăcerea și 
atracția față de munca cu ti
neretul. fără renunțări și dă
ruire, un secretar U.T.C devine 
formalist și superficial în toată 
activitatea sa.

— Mai concret, cum vedeți 
dumneavoastră un secretar 
pasionat ?

— Secretarul este „capul de 
afiș" într-o organizație. Prezen

ța lui trebuie să se simtă pre
tutindeni, chiar și atunci cînd 
fizic lipsește. Ideal însă este ca 
el să fie mereu prezent, indife
rent despre ce acțiune este 
vorba — pentru că, cine a 
văzut vreodată un organism viu 
fără inimă ? El, secretarul tre
buie să accelereze pulsul între
gii vieți de organizație, să evi
te demagogia, să meargă întot
deauna pe un drum ascendent.

— Dacă secretarul U.T.C. 
este „inima" organizației a- 
tunci comitetul poate fi luat 
drept fundamentul pe care se 
sprijină.

— Adevărat. Secretarul, un 
om singur nu poate face totul i 
comitetul trebuie să-l sprijine 
permanent, să fie călăuzit de 
principiul muncii colective, de 
răspunderea colectivă.

— Deci, membrii comitetului 
și secretarul sint uniți prin 
menirea lor de a conduce or
ganizația U.T.C.

Pot exista uneori disensiuni 
intre comitet și secretar 1

— Da, mai există. Elimina
rea lor însă depinde tot de se
cretarul organizației. El trebuie 
să-și atragă oamenii, să și-i a- 
propic. E necesară în acest sens 
cunoașterea profundă a lor, 
multă măiestrie în munca cu 
comitetul. Numai astfel se poa
te ajunge la o sudură a co
lectivului, la acea unitate de ac
țiune care trebuie să caracte
rizeze viața tuturor organizații
lor de tineret.

★

Am încercat, așadar, prin 
discuția cu tovarășul Vasile 
Oros să conturăm figura secre
tarului U.T.C., trăsăturile, cali
tățile impuse de înalta sa res
ponsabilitate, de încrederea ce i 
s-a acordat de colectiv. Acum, 
cînd alegerile bat la ușă toți 
uteciștii trebuie să-și pună, și. 
în același timp să-și răspundă 
întrebărilor : — PE CINE ALE
GEM. CARE DINTRE NOI 
ESTE CEL MAI BUN, CUI 
ÎNCREDINȚAM CONDUCE
REA, TOATĂ ÎNCREDEREA 
NOASTRĂ ?

I. FIERARU

Sub controlul atent al șefului de echipă Aurică Sin. mecanicii de întreținere execută re
parații ale vagonefelor de mină de la E.M. Aninoasa cu o deplină responsabilitate

Foto : Ioan ILINESCU

Cadre de înaltă calificare pentru transporturi
La Grupul școlar pentru 

transporturi din Cluj, care pre
gătește muncitori cu înaltă 
calificare, maiștri și tehnicieni 
în domeniul transporturilor 
auto, căilor ferate și poștei, se 
aplică metode eficiente. dina
mice, de învățămînt. Astfel 
în atelierele de productie-școa-

lă, elevii execută diferite pro
duse specifice profesiunii lor 
viitoare. Fiecare dintre aceste 
obiecte, care constituie simul
tan studiu, creație și exerci
țiu, sînt valorificate, livrîndu-se 
întreprinderilor sub formă de 
truse și scule sau de diverse 
piese de schimb. Printre aces

tea se află repere cu grad înalt 
de complexitate, ea instalațiile 
electrice complete pentru auto
camioane, releele regulatoare, 
claxoanele auto, diverse pie
se de schimb pentru motoare.

(Agerpres)

Despărțire caldă
CORNEL METEȘ a 

devenit maistru cu 
peste două decenii în 
urmă. Cei 
de muncă 
Jiului, din 
și ultimii 
ția Petrila, au 
pentru 
ță, cea 
ori din 
lății lor 

îl ține peca

40 de ani 
în Valea 
care primii 
la prepara- 

fost
el a doua via- 
de pe șantier 
preajma insta 

miniere ..Mun- 
om me

reu tînăr" — spune 
bătrinul maistru cu 
convingerea pe care 
i-o dă propria expe
riență.

Inovator stimat, dis
tins de mai multe ori 
cu diplome. insigne, 
ordine și medalii mais
trul cu o bogată pre
gătire și experiență 
profesională, tovarășul 
Meteș a condus, la

lucrările de 
a turnului 
puț și a ma- 
extracție, a

din mici cuburi colorate, dispu
se oblic față de pereți, de unde 
rezultă un neașteptat joc de 
luminozitate și senzații de pers
pectivă și relief

Vizităm celebrul 
Gulia Placida, cu 
splendide in care 
calcarul albastru, 
ca San Vitale cu verde și auriu, 
cu figurile lui Iustinian și a 
Theodorei, in sfîrșit vizităm 
Baptisteriul Ortodox și Mauso
leul lui Theodoric, unde este 
înmormîntat împăratul intr-un 
splendid sarcofag de parfir.

Ne continuăm drumul 
sud, apoi înspre vest, 
stud „sigma" Italiei.

Mausoleu 
mozaicuri 

predomină 
apoi biseri-

spre. 
traver-

Intrăm în Florența. Urcăm 
niște serpentine și oprim ma
șina în piața Michelangelo, a- 
șezată pe o terasă, de unde a- 
vem o splendidă panoramă a- 
supra orașului iar undeva sub 
noi recunoaștem fluviul Arno, 
un liniștit rîu de obicei mai 
mult secat incit văzindu-l nici
nu-ți vine să bănuiești măcar 
de cită furie a fost în stare in 
1966, cînd a inundat o mare 
parte din oraș, provocîndu-i 
irecuperabile stricăciuni.

Trecutul orașului se pierde in 
negura timpurilor. Vechiul. 
Fie sole de acum 2 100 de ani

Cornel Meteș re- 
în anul 1965 din 

la Preparația Pe- 
unde și-a conti- 
activitatea de

Răspundem eef&r ee
& FLORIN GRUMEȘ — 

Vuican. Restituirea sumei cu 
care ați contribuit la fondul de 
rulment al blocului de unde 
v-ați mulai acum 5 ani, a deve
nit puțin complicată datorită 
perioadei prea lungi care a tre
cut de la mutare și faptului că 
„nu știți ce ați făcut" cu chi
tanțele doveditoare respective. 
Nimeni nu dă bani cuiva numai 
pe... vorbe. De ce a trebuit să 
treacă 5 ani pentru a vă aminti 
«le „dreptul... muncit cu sudoa
re" și a vă da scama că nu mai 
posedați actele doveditoare cum 
că ați dat, într-adevăr, suma 
de 170 lei. Pentru a vi se putea 
restitui banii, depuneți o cerere 
■la asociația de locatari de care 
aparține blocul în care ați lo- 
«lif si. dacă se va conslnla că nu 
aveți datorii neachitate pînă la 
mutare, vi se vor restitui banii. 
Bineînțeles, după verificările 
necesare.

4 GRUP DE MUNCITORI, 
E.M. Petrila. Drepturile de 
care beneficiază salariații care 
au pregătirea dv. sînt reglemen
tate de Legea nr. 12/1971 pri

vind încadrarea și promovarea 
în muncă a personalului din u- 
nitățile socialiste de stat, arti
colele 24 și 25. Absolvenții șco
lilor profesionale și ai liceului 
de cultură generală pot fi În
cadrați în funcția de tehnician, 
proiectant sau alte funcții e- 
chivalente dacă au o vechime 
de cel puțin 5 ani ca muncitori 
c alificați sau ca desenatori teh
nici. De asemenea, ei pot fi în
cadrați în funcția de tehnician 
principal, proiectant principal 
sau în alte funcții echivalente 
dacă au o vechime de cel pu
țin 5 ani în funcția de tehnici
an, proiectant sau alte funcții 
echivalente și au absolvit și un 
curs de specializare cu profil 
tehnic.

Toate aceste încadrări sînt in
să condiționate de cerințele și 
posibilitățile fiecărei întreprin
deri în parte și se fac la apre
cierea conducerii unității res
pective.

<$. IOSIF MĂRCUȘ, Lupeni. 
Transferul la Mintia și noua an-

ne scriu
gajare făcută la mina Lupeni 
pe care ați omis să ni le rela
tați în prima scrisoare trimisă 
redacției nu sînt amănunte ne
semnificative, ci condiții hotă- 
rîtoare pentru dobîndirea sau 
anularea dreptului de concediu 
pe pe/ioada lucrată anterior a- 
cestora. Așa că, toate drepturi
le vi se vor considera, în con
tinuare, începând de la data noii 
angajări, iar de restanțe veți 
putea beneficia, așa cum vi s-a 
comunicat de către serviciul 
muncă și salarii, adică la lichi
dare.

4. MARIA ȘTEFAN, Petro
șani. Satisfăcîndu-vl-se preten
ția de a vi se repartiza o locu
ință pe str. George Coșbuc, șl 
nu la bloc, în locul celei in ira
te în planul unor lucrări de 
construcție, fapt legiferat prin 
ordinul de repartiție nr. 956 1972 
dat de serviciul spațiu locativ 
al Consiliului popular munici
pal, considerăm că ați primit 
totodată și sprijinul solicitat re
dacției.

MICROFOILETON

I l
I
I

Ingeniozitate cu
Acum, fie ce-o fi, pentru că totul s-a termi

nat cu bine (așa zic eu) și pentru că sînt term 
convins că mi-am găsit deplina fericire, pot 
să vă destăinulesc și dumneavoastră, pe scurt 
cum... m-am căsătorit. Totul a pornit din auto
buz. Nu. nu rîdeți I Nu are nici un rost. Chiar 
din autobuz. Zău ! Taxatoarea era tovarășa... 
(i-am uitat numele, îmi pare rău, dar nil și chi
pul jovial, de altfel, vă mărturisesc că port 
cu mine, zilnic, în buzunar, o ciocolată mare, 
de 10 tei. să i-o dau cînd ne vom reîntilni. me
rită !)...

Era într-o dimineață devreme. M-am urcat, 
ea de obicei, în autobuz. Lume în stație, lume 
multă în mașină I Se avansa foarte greu. Din 
ce cauză ? Pur și simplu, pentru că taxatoa
rea... împerechea călătorii. Mă veți întreba ce 
interes avea ? Și mai simplu : avea, pentru că 
nu... avea decît bilete de 1 leu. Solicitai, ca 
omul, un bilet de 0,50 lei. iți dădea biletul dar 
și... o pereche. Sistemul, cît se poate de inge
nios, era însă contestat de oameni. Șl nu înțeleg 
de ce I Pentru că, în două minute, mașina s-a 
transformat într-o sală de spectacol amuzant. 
Un copil se ținea cu strășnicie de fîșul unui 
„nene", o bătrînică pîndea atentă, ca Ia circ, 
cu coada ochiului, un tinerel, ca nu cumva să 
coboare cu biletul comun ; doi cetățeni țineau 
de ambele capete, ca doi pui de găină o rî-

(Intâ împlinită
mă, un bilet. Iar un adolescent perciunat, pre- 
textînd biletul ce-i unea temporar, încerca să 
intre în vorbă cu o domnișoară subțirică, care 
tăcea, visătoare... Eu, să vă povestesc în con 
tinuare, dădusem banii, dar rămăsesem fără 
pereche și bineînțeles și fără bilet. Iată însă 
că, în stația următoare, destinul mă ajută: 
urcă o fată mai mult decît prezentabilă. Ta
xatoarea fi luă banii și-i dădu biletul, expii- 
cîndti-i că-1... împarte cu mine. M-am uitat la 
fată. Ea Ia mine. M-am uitat și Ia bilet. El era 
la ea. Și pe urmă mi-am dat seama că totuși 
nu sînt lipsit de... noroc 1 Din vorbă în vorbă, 
ba despre stația unde coborîm. ba despre ta
xatoarea care rămăsese cu 50 de bani în mînă 
și întreba „Cine nu mai are bilei ?", ba despre 
vreme, sau despre filmul „Casa de sub ar
bori", că-1 văzusem amîndoi, au frecut cele 
trei stații reglementare... In rest, știți, sau mă
car bănuiți dumneavoastră, cum se întimplă : 
o reîntîlnire întîmplătoare, apoi altele voite, 
timpul a trecut și gata... căsătoria...

Ieri am avut nunta. A fost c-an basme ! 
Păcat că am uitat s-o invităm și pe taxatoa
rea inventivă, care ne-a mijlocit cunoștința.

Oricum, mîine vom prezenta tn scris I.G.C.- 
ului mulțumirile noastre totale... Măcar atita 
trebuie să facem, nu ?!

V. DUNĂREANU
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turnului 
stației de 
de la Pis- 
s-a achi- 

de a- 
comunis-

Uricani, 
montare 
primului 
șinii de
circuitului de vagone- 
te. a halei de culbu- 
tare Și casei de venti
latoare. De Ia Uricani 
a fost trimis la Lu- 
peni unde a condus 
montarea instalațiilor 
Ia puțul 12 extracție, a 
funicularului 4—5, iar 
apoi la Aninoasa a 
coordonat lucrările Ia 
construcția 
puțului și a 
compresoare 
cu. După ce
tat ireproșabil 
ceste sarcini, 
tul Cornel Meteș, a su
pravegheat lucrările 
de montaj de la E'a- 
brica de oxigen de la 
Livezeni. Iată-I apoi 
la Lonea unde coor
donează lucrările de 
montare a funicularu
lui de la mina II, a 
funicularului de steril 
de la Jieț, a stației de 
compresoare Valea Ar
sului, precum și 
tor instalații < 
nente ale 
te a minei 
el este cel 
încredințat

a conduce montarea 
instalației pentru să
parea puțului H est și 
a casej de compresoa- 
re de pe lîngă acest 
puț la mina Petrila.

Achitîndu-se cu cins
te de toate aceste sar
cini, 
vine 
nou 
trila 
nuat
maistru principal, pină 
în ziua pensionării. 
Colectivul de munci
tori și cadre tehnice al 
preparației a ținut 
să-l sărbătorească așa 
cum se «cuvine pentru 
munca sa îndelunga
tă și rodnică depusă 
în cadrul uzinei noas
tre. Cu acest prilej a 
avut loc o emoționan
tă adunare 
vului unde 
tului i S-au 
mulțumiri și
sănătate de către con
ducerea preparației, 
iar colegii și prietenii 
i-au înmînat frumoa
se buchete de flori, 
calde cuvinte de apre
ciere Și stimă.

a colecti- 
sărbători- 

adresat 
urări de

SIMION MIOC

„Opera lui Ion Vinea“
— EDITURA MINERVA —

Ampla monografie consacrată lui Ion Vinea — la origine 
o teză de doctorat — debutează cu o sistematică cercetare a 
curentelor manifestate în literatura și arta plastică a deceni
ilor de afirmare a scriitorului pentru evidențierea efortului 
de sincronizare a acestuia, cît și a colegilor săi de generație, 
cu marile mișcări culturale europene.

Secțiunile următoare supun unei analize riguroase’, nuan
țate, mai întîi poezia insolită a lui Ion Vinea. Criticul urmă
rește analitic elementele de bază ale viziunii poetice a auto
rului „Orei fînlînilor", semnificația unor motive revelatoare 
pentru spiritul novator al lui I. Vinea.

Capitolul consacrat poeziei încearcă mai întîi situarea lui 
I. Vinea, creator de fantastic interior, în contextul literaturii 
române. Poemul — specie teoretizată și practicată bogat de 
I. Vinea — constituie obiectul unei discuții speciale, ca și va
lențele realiste din „Lunatecii". Publicistica progresistă a lui 
I. Vinea constituie de asemenea obiectul unui capitol bine 
construit.

Confecționată din argint și 
cu încrustații de aur, cîn- 
tărind mai bine de 6 kg, 

amăgitoare, nestatornică (a fă1 
cut în total 39 călătorii între 
care 18 intercontinentale cil a- 
ceea de față), „mirifica" și, să 
sperăm, nemuritoarea salatieră 
s-a născut acum 72 de ani într-o 
casă de bijuterii din Bostop. A 
comandat-o studentul Dwight- 
Filby Davis, cetățean al acelu
iași oraș, care a oferit-o drept 
trofeu întrecerii anuale pe .care 
a inițial-o pentru început doar 
între S.U.A. și Insulele Britani
ce. Primul schimb de mingi la 
care a fost martoră Cupa Dav's, 
pe atunci fără cele două posta
mente de nuc, a avui loc spre 
sfîrșitul lui august 1900, la Bos
ton. Au disputat-o donatorul, un 
jucător stîngaci foarte reduta
bil, alături de Malcom Whitman 
și Holcombe Ward, de partea 
cealaltă fiind englezii Arthur 
Gore, H. Roper Barrett și E. 
•Black. Au cîștigat-o gazdele, 
care o păstrea/ă pină în 1903, 
cînd salatiera face prima călă
torie peste ocean, via Wimble
don. Englezii o apără cu străș
nicie pînă în anul 1913, cînd a- 
mericaniî o vor recuceri.

In 1907, salatiera ia drumul 
Melbourne-ului, intrînd cu drept 
cuvînt în universalitate. In con
tinuare au loc primele confrun
tări din cele 27 întîlniri S.U.A.- 
Australia, gazdele bucurîndu-se 
de contribuția unor jucători de 
certă valoare ca Norman Broo
kes și Rodne Heal.

întrerupt de primul război 
mondial, tirul competiției este 
reluat în 1919 la Sydney. Domi
nă americanii, cu Tilden, John
son șl Richard.

In anul 1925 își înscrie nume
le pe lista finaliștilor o nouă

pretendentă, Franța, în echipa 
căreia figurează Rene Lacoste, 
Jean Borotra, Henri Cochet și 
„Toto" Brugnon, celebrii muș
chetari. In 1926, Lacoste reușeș
te să-l învingă la Philadelphia 
pe marele William Tilden, adu- 
cînd echipei sale un punct. Era 
preludiul marilor victorii ale 
„mușchetarilor". Un an mai tîr- 
ziu, tot la Philadelphia, salati
era intră în posesia francezilor. 
O nouă călătorie peste ocean. 
Portul' le Havre, apoi Parisul, 
care o va găzdui timp de 6 ani 
îi fac o primire triumfală.

In 1933, salatiera trece Cana
lul Mînecii, fiind cucerită de 

Peripețiile
doi jucători nu mai puțin ce
lebri. Este vorba de englezii 
Fred Pery și Henry Austin. Lip
site în cele din urmă de apor
tul marelui Pery, gazdele se în
clină în 1937 în fața noului ciș- 
tigător a) Roland Garros-ului și 
al Wimbledon-ului, americanul 
Donald Budje, ca și în fața co
echipierului acestuia, Frank Par
ker. In 1939, la Philadelphia, for
mația americană, avînd cap de 
afiș pe Robert Riggs și în care 
își face debutul tînărul Jack 
Kramer, cedează salatiera. Din 
pricina celui de al doilea răz
boi mondial, ea va rămîne însă 
o simplă piesă de muzeu, timp 
de 6 ani, la Melbourne,

In 1945, o va readuce în 
S.U.A. o redutabilă echipă ame
ricană compusă din Frederick 
Schroeder, Gardnar Mulloy și

E

Ajunși în centrul religios al 
orașului Piazza Del Duamo, ad
mirăm îndelung vestita cate
drală Santa Maria Del Fiore 
cunoscută în întreaga lume sub 
numele de Domul din Florența. 
Începută în 1296, terminată 200 
de ani mai lirziu, această ca
tedrală este a doua din lume 
ca mărime, după bazilica Sfân
tul Petru din Roma. Fațada sa 
din marmură albă, roz și ver
zuie, adevărat fUigram sculp
tat cu o neasemuită artă pre
cum și magnifica sa cupolă 
înaltă de 106 metri, operă a lui 
Brunelleschi, produc asupra vi
zitatorului o vie impresie. Mul
tă lume, mulți tineri, grupuri 
de japonezi, eu aparate de fil-

NOTE DE
CĂLĂ TORIE

era clădit pe ruinele unui și 
mai vechi oraș etrusc. Ascen
siunea Florenței începe din 
1125, cînd populația cetății Fie- 
sole a Jost strămutată aici. In 
1340 orașul a fost pustiit de o 
mare epidemie de ciumă, care 
a făcut peste 100 000 de victi
me ; și-a revenit însă repede, 
cunoscînd apoi o mare dezvol
tare, mai ales în epoca in care, 
a jost condus de familia 
Medici. Se poate afirma că Flo
rența a constituit leagănul Re
nașterii, adăpostind celebrii pic
tori, scriitori, sculptori, arhitecți 
care au lăsat posterității splen
dide opere de artă ce constituie 
și astăzi mândria florentinilor.

Coborîm spre oraș. Trecem 
peste Ponte Vechio, un pod 
peste Arno, vechi de cinci se
cole. pentru a admira apoi de 
o parte și de alta vestitele or- 
fenrerii florentine celebre in 
întreaga lume, etalînd in citri
ne de cristal splendide bijute
rii de aur, lucrate cu multă 
migală și artă, în stil specific 
locului.

mat. disciplinați, sobri fixează 
pe peliculă tot ce văd.

Interiorul catedralei, in lun
gime de 155 metri și înălțime 
de 38 metri, este scăldat intr-o 
lumină difuză, filtrată prin 
splendide vitralii colorate, exe
cutate după Ghiberti. Zăbovim 
îndelung in fața uneia din ca
podoperele artei universale, ce
lebra statuie Pieta operă a lui 
Michelangelo, săvârșită la virs- 
ta de 80 de ani, și rămasă, din 
păcate, neterminată. In obrida 
centrală admirăm un frumos 
sarcofag de marmură, sculptat 
de Ghiberti, alături de busluri- 
le lui Brunelleschi, și al lui Gio
tto. Ni se urată sacristia în ca
re s-a refugiat, scăpînd astfel 
cu viața Lorenzo Magnificul in 
1478 in timp ce fratele său 
Iulian a căzut răpus de conju
rați. Din vîrful cupolei, vizita
torului i se oferă o splendidă 
panoramă a Florenței.

Alături de dom, se înalță 
zveltă nu mai puțin celebra 
Campanilla a lui Giotto, cu 
splendide basoreliefuri datora
te lui Andrea Pisano și J.ucca 
Della Robia.

Un alt obiectiv turistic, în 
fața căruia zăbovesc îndelung 
sute de turiști este Baptisteriul, 
prima catedrală a orașului. Ad
mirăm impresionați o deosebit 
de frumoasă statuie din lemn, 
operă a' lui Donatello, repre- 
zentind-o pe Maria Magdalena.

Ne continuăm vizita in cen
trul politic al vechii Florența, 
Piazza Signoriei. Palatul Signo- 
riei, numit și Palazzo — Ve
cchio, este cel mai important, 
edificiu civil al orașului și \ im

presionează prin sobrietate și 
eleganță. In fața palatului ad
mirăm o fîntina cu o statuie 
a lui Neptun, o reușită copie 
a lui David a lui Michelangelo 
și o celebră statuie de Donate
llo, reprezentind pe ludith și 
Holofern. O placă rotundă de 
bronz marchează locul unde, a 
fost ars pe rug călugărul fana
tic Savonarola, învinuit de ere
zie. In interiorul palatului se 
pot vizita mai multe sanaticane, 
apartamente și încăperi, bogat 
decorate de Vasari, Michelange
lo și Benedetto.

lată și nu mai puțin celebra 
Galeria Degli Uffzi, cunoscută 
sub numele de palatul Uffzi. 
Clădirea adăpostea vechile bi
rouri ale administrației, apoi 
a devenit muzeu al familiei 
Medici. Azi adăpostește una 
din cele mai celebre galerii de 
artă din lume. Sălile, bogat 
ornamentate, adăpostesc ade
vărate comori ale artei univer
sale. Străbatem săli întregi con
sacrate operelor lui Tițian. Leo
nardo da Vinci. Rubens. Rem
brandt, Michelangelo, Giotto, 
Botticelli. Tintoretto și mulți 
alții, în total peste 41000 de pic
turi și sculpturi celebre

TJn alt celebru muzeu al 
Florenței este palatul Pitii, con
siderat o replică a familiei Pitii, 
un bogat bancher florentin îm
potriva familiei Medicilor In 
cele trei muzee, acest palat adă
postește nenumărate comori ale 
artei universale din toate tim
purile Alături de splendide 
statui antice grecești și romane, 
întilnim pînzele semnate de 
Rafael. Velasquez. Tițian. Ru
bens și alții. In spatele pala
tului ne odihnim in verdeața 
și răcoarea vestitei grădini 
Bobi — loc de refugiu pentru 
florentini in zilele de caniculă.

Impresionantă prin sobrieta
tea și eleganța sa este și capela 
Medici din biserica San Loren
zo Zăbovim in fața splendide
lor statui ale lui Michelangelo, 
din care rețin atenția mai ales 
Aurora. Amurgul, Ziua și Noap
tea, împodobind mormintele lui 
Iulian și Laurențiu Medici.

Pătrundem în biserica Santa 
Croce, un original cimitir-bi- 
serică a nobililor florentini. Ad
mirăm fastuosul mormînt unde 
odihnește Michelangelo mor
mînt sculptat de Vasari

Această biserică a avut cel 
mai mult de suferit de pe ur
ma catastrofalelor inundații din 
1966. numeroase opere de artă 
fiind aproape complet distruse.

Părăsim cu regret Florența 
după trei zile de adevărată in- 
cîntare.

ITALIA: După o 
perioadă de inter
dicție pentru pu
blic, celebrul Co
losseum roman a 
fost redat ieri vi
zitatorilor. Pentru 
un timp turiștii 
vor putea intra 
doar pînă în are
na circului roman 
printr-un coridor 
ai cărui pereți au 
fost consolidați. 
Lucrările de resta
urare și consolida
re continuă.

— In foto : Ce
lebru! vestigiu al 
„Cetății eterne", 
în timpul lucrări
lor de consolida
re.

Dr. Emil LĂPĂDATU

Jack Kramer. Vreme de 14 ani, 
disputa pentru salatieră In ma
rea finală va fi doar un duel 
americano-australian. In Austra
lia, sub îndrumarea marelui spe
cialist Harry Hopman, ex-com
ponent al echipei „cangurilor", 
căpitan al echipei timp de 22 
ani, apare o pleiadă de jucălori 
cu deosebite calități, ca Ken
neth Mechregor, Lewis Hoad. 
Kenneth Rosewal {marele Ken, 
prezent încă din 1953 în clasa
mentul primilor 10 jucători din 
lume pe locul doi, nu a reușit 
pînă în prezent să devină pri
ma rachetă a lumii), MaUolm 
Anderson, Ashley Cooper, Nea-

Hopinan își arătau în continua
re adevărata valoare. Să-i cităm 
Roy Emerson, Rod Laver. De a- 
celași zid de netrecut al echipei 
„cangurilor" se izbește în 1962 
și Mexicul, care își încearcă 
puterile prin regretatul Rafael 
Osuna (decedat în 1969, în ur
ma unui tragic accident de a- 
vion) și Antonio Palafox.

In 1963 în locul lui Laver, tre
cut Ia profesionism, în echipa 
Australiei este introdus tînărul 
John Newcombe, atunci o victi
mă destul de ușoară pentru 
proaspătul cîștigător al Wimble
don-ului, McKinley, ca și pen
tru tenacele Denis Ralston. Dar,

„Salatierei de argint"
le’ Fraser. In S.U.A., virtuoșii a- 
cestei epoci sînt : Richard (Pan
cho) Gonzalers, Thomas Brown, 
Victor Seixas, Tony Trabert, 
Barry Mackay și Alejandro Ol
medo. Din disputele lor pentru 
salatieră au rămas memorabile 
meciurile dintre Hoad și Seixas 
(Melbourne 1953) sau acela din
tre Rosewall și Seixas (Forest 
Hills 1955).

Cu anul I960 ar începe cel 
de-al doilea capitol al istoriei 
moderne a tenisului. Punctul de 
pornire îl constituie intrarea în 
scenă a echipei Italiei cu Nicola 
Pietrangeli, jucător cu un rever 
de temut și Orlando Sirola. Cele 
două tentative consecutive de a 
readuce salatiera din Australia 
In Europa se soldează însă cu 
eșecuri la scor alb. O altă ge
nerație de campioni crescuți de

în anul următor, un alt produs 
al pepinierei de campioni a lui 
Hopman, Fred Stolle, aduce sur
prinzător un punct prețios e- 
chipei sale, astfel că „salatiera 
de argint" ia din nou drumul 
Australiei. Formația Spaniei, în 
1965 și în 1967, și India în 1966 
eșuează la scoruri categorice. In
1968, în fața echipei australieni
lor sărăcită de cei mai buni ju
cători ai săi prin trecerea aces
tora în gruparea profesionistă 
W.C.T., formația Australiei pre
dă ștafeta.

întoarsă în Statele Unite în
1969, salatiera este martora pri
mei tentative românești de a o 
cuceri. La Cleveland, pe un te
ren de bitum lăcuit, cei doi re
prezentanți ai școlii de tenis 
românești, Ilie Năstase și Ion 
Țiriac, au de făcut față unei for

mații redutabile, alcătuită din 
Arthur Ashe, Stan Smith și Bob 
Lutz. Evoluția celor doi jucă
tori români este înfățișată cît 
se poate de concis de următoa
rele titluri aparținînd unor ar
ticole apărute în presa de ( este 
hotare imediat după disputarea 
finalei de la Harold T. Clnrk 
Stadium : „S.U.A. păstrează sa
latiera, dar în lupta cu românii 
s-au înregistrat unele dintre ce
le mai strînse scoruri ale unei 
finale", „Bravo, bravilor români!" 
„La Cleveland a fost o adevă
rată finală".

După o altă tentativă europea
nă ratată, aceea a formație!
R. F.G., alcătuită din Wilhem 
Bungert și Christian Kuhnke, 
aceiași mari reprezentanți ai te
nisului românesc, Țiriac și Năs
tase, sînt prezenți pentru a do
ua oară în finală, în 1971 de 
astădată la Charlotte. Ei sînt la 
un pas de victorie. Dar Ilie, ca
re, după cîteva luni l-a învins 
pe Smith In finala „Turneului 
campionilor", în sala Coubertin 
din Paris, nu a putut trece de 
uriașul din Pasadena. Totuși a- 
cest 2—3 rămîne o veritabilă 
performanță pentru echipa ro
mână.

Anul 1972 a adus României 
cea de-a treia prezență în ma
rea finală. Abolirea Challenqe- 
roundului a făcut posibilă < a a- 
ceastă confruntare cu formația
S. U.A. să se desfășoare de astă- 
dată la București, oferind :ubi- 
torilor sportului alb din țarq 
noastră posibilitatea să asiste la 
una dintre cele mai pasionante 
întreceri din istoria „Cupei Da
vis", prezentă pe „Progresul" 
ca spectatoare de onoare, pen
tru a împlini cele două alterna
tive ale jocului : a pleca sau a 
rămîne !

Agerpres — Sport
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CONDUCĂTORII MINEI

conducători politici

$1
termene

comisiilor

I. MUSTAȚĂ

Soiuri Fio!

ia

combativ 
sporit de

său, 
fndrea, 

lingă
noului soi de bob este

a fost deci sesizată la 
se explică intervenția 
moment a conducerii 
Emilian Meiuș, direc-

continuă a vieții de 
intr-un sector pro-

— cereri de serviciu
■— oferte de serviciu,
— vinzări. cumpărări, 
Anunțurile din afara

s-a 
cadrul dezbaterilor, 
suficient de grăitor: 

de seamă a fost în- 
întîrziere. Acesta e

Apricopoaie și Ion Cășunea- 
la care se adaugă conduce- 
minei — preocupați cu toții 

îndeplinirea dezideratelor

cîteva cuvinte des- 
holărîre, mai

*

Si.

industrializarea 
fabricile „23 

etc. In
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Telefoane utile

EVENIMENTE

seri-

Filme
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(CU PINÂ LA
50aogajeaza

Ia sută

de confecții pentru
bărbați, femei și copii

1

CĂMĂȘI BĂRBAȚI PUPLIN

HUSE P.V.C. PENTRU COSTUME

SCURTE VÎNT GRIVIȚA

SCURTE VÎNT TIMIȘENI

IMPERMEABILE TERCOT

IMPERMEABILE TERILEN

CUMPĂRĂTORI !

es-

Nlica publicitate

a 
e

grătare, galoși, 
de cauciuc elec-

de 
cu

emisiunii, 
polară ; 

o idee :
Curs de

se
?a-

uneltele de ori- 
pentru orice în-

sîr- 
pe
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PIERDUT legitimație de serviciu, eliberată de C.C.P. pe 
numere feldman Ludovic. O declar nulă.

Soarele răsare la ora 6,25 și 
apune la ora 17,38. Zile trecu
te din an — 285. Zile rămase
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PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE : Vreme închisă cu 
cerul mai mult acoperit. Vor 
continua să cadă ploi slabe. 
Vint slab din sud.

interzisă coborîrea 
(pietre brute, cără- 
groapa de fundație 
prin aruncarea lor

IMPERMEABILE TIMIȘENI

22,15 Teleobiectiv ; 22,30
de ore" ; 23,00 Campiona- 
european de baschet femi- 
: România — Iugoslava 

a II-a). Transmisiune

și II ; UR1CANI : 
este în casă.

seriile I 
Vinovatul

o gamă lar- 
între 

cele cu caracter gene- 
la sarcini așa zise de 
Cel de-al doilea a fz- 
faptui că la elabora-

reveneau, nemjilocit, biroului or
ganizației de bază.

Unde a fost însă biroul în tot 
acest timp? Iată o altă întreba
re căreia vom încerca să-i răs
pundem noi, în cîteva cuvinte.

Situația este oarecum, parado
xală, întrucît biroul a fost și, 
totodată, nu a fost, O gravă în
călcare a disciplinei de partid a 
determinat, în decursul a doi 
ani de zile, o neadmisă fluctu
ație în rindul membrilor birou
lui, și cu deosebire în rindul se- 
< retarilor, repetîndu-se o prac
tică împrumutată „din produc-

Fără îndoială, două lucruri au . 
fost cele care au conferit autori
tate proiectului dc hotărîri pro
pus adunării generale a organi
zației de partid a sectorului II- 
troducție, din cadrul minei Băr- 
băleni, în adunarea generală de 
dare de seamă și alegeri. Primul 
constă în conținutul proiectului 
de hotărîre. întocmit cu o scru- 
pulozitate ce denotă buna cu
noaștere a problemelor sectoru
lui, văzute prin prisma acțiunii 
politice, necesare și posibile, ce 
trebuie întreprinsă, proiectul de 
hotărîre a cuprins
gă de sarcini, înlănțuite 
ele, de la 
trai pînă 
amănunt, 
vorît din 
rea proiectului de hotărîre, con
ducerea tehnică a minei a ce
rut o activă participare. Faptul 
denotă răspunderea sporită a 
conducătorilor tehnici ai minei 
— fntrați deplin în atribuțiunile 
«nor conducători politici — ca 
șt preocuparea lor pentru per
fecționarea 
organizație 
ductiv.

Rezultatul
Ir-un proiect, judicios gîndit, în 
jurul căruia s-au purist discu
ții vii, aprinse, constructive. Dar 
tîe ce aceste discuții s-au des
fășurat in jurul proiectului și 
nu așa cum ar ti fost firesc, în 
jurul dării dc seamă a biroului 
organizației de bază ? Iată o în
trebare esențială, căreia 1 
răspuns în 
intr-un mod

— Darea 
focmită cu 
motivul pentru care conține atî- 
iea carențe. Dar, practic, nici 
începută de acum cîteva luni ea 
nu putea fi mai bogată, pentru 
că nu a existat activitatea pe 
care să o reflecte... Să recunoaș
tem, o analiză minuțioasă, exi
gentă ar scoate la Iveală că bi
roul a lucrat sectar, că s-a rezu 
mal să plutească deasupra sar
cinilor organizației.

Situația 
timp. Așa 
«Ie u 11 im 
minei - 
for, Victor Apostu, inginer șef, 
și Iureș Stan, secretarul comite
tului de partid — care au rea
dus în fața adunării, pentru a 
fi dezbătute, acele probleme re

tie". după optica acelora care 
schimbă un șef de sector ori de 
cite ori sectorul nu-și îndepli
nește planul. Așa se face că bi
roul a fost dezmembrat în re
petate rinduri, situație în care 
și-a pierdut coeziunea, iar la a- 
dunarea generală pentru dare 
de seamă și alegeri nu mai se
măna cu cel ales în urmă cu doi 
ani. E lesne de înțeles surpriza 
multor comuniști care abia acum 
au sesizai că în toamna anului 
1970 au încredințat 
spre a-i conduce unor
membri ai organizației, 
cum trebuie să-i tragă la 
pundere pentru o activitate sl 
bă, cu totul 
stat atunci 
legeri.

Se cuvin 
pre proiectul de 
ales pentru a prilejui însușirea 
șl de către alte organizații, a u- 
nei bune experiențe. Renunțind

mandatul 
anumiți 

far a- 
răs- 
sla- 

pe alții, care nu au 
în atenția lor, la a-

la un ton mai mult sau mai pu
țin pătruns de formalism, pro
iectul a sugerat adunării adop
tarea unei atitudini ferme, prin 
trasarea de sarcini concrete a- 
tîl conducerii sectorului (pentru 
pregătirea liniei de front, con
centrarea producției, aprovizio
narea locurilor de muncă cu ma
teriale necesare) cît și biroului 
ce va fi ales (căruia îi revine o 
gamă largă de sarcini, pe linia 
îmbunătățirii învățămîntului po
litic, intensificării muncii poli
tice de masă și a acțiunilor de 
educație comunistă îndrumării 
îndeaproape a grupei sindicale 
și organizației de tineret și alte
le). Atitudinea adoptată este în 
acest sens, prima garanție a în
deplinirii sarcinilor care au fost 
trasate cu discernămînt, în mo
dul cel mai concret, slabilindu- 
se responsabilități și 
precise.

Nivelul deosebit de 
al dezbaterilor, gradul 
răspundere cu care numeroși co
muniști au criticat practici nead- 
mise, lăsate să se desfășoare în 
voie, mai ales în ultimul an, în
tăresc convingerea că toate aces
te carențe nu se vor mai repeta. 
Este o convingere ce s-a des
prins din. sinteza dezbaterilor, 
din cuvîntul multor participant) 
—■ între care îi amintim pe șe
fii de brigadă Nicolae Tomolea, 
Constantin Onofrei, Mihai Bo- 
cos, loan Chitic, Nicolae Oprea, 
Iosif Olteanu, maiștrii mineri 
Tudor Mocanu, Gheorghe Moroe 
fon 
nu. 
rea 
de 
primordiale ce stau în fața co
muniștilor : perfecționarea con
tinuă a activității organizației 
de partid, creșterea roiului con
ducător al acesteia atît în dome
niul activității economice cît și 
în acela al educației polilico- 
ideologice a membrilor de partid, 
a tuturor salariaților sectorului.

In această situație, privită prin 
prisma dezbaterilor vii, construc
tive, dar mai ales prin prisma 
proiectului, de hotărîri adoptat 
in unanimitate adunarea genera
lă și-a atins scopul înscriindn-se 
plenar, ca un moment de mare 
importanță, în viața organizați
ei de partid din sector.

MIERCURI 11 OCTOMBRIE

0 1812 România — S-a năs
cut Eudoxiu Hurmuzaki, isto
ric și om politic (160 de ani) 
(m. 1874); 1875 — S-a născut 
poetul Șt. O. Iosif (ni. 1913) 0 
1885 Franța — S-a născut 
itorul Franțois Mauriac 
reat al Premiului Nobel 
1958 Germania — A murit 
etui Johannes Becher (n. 
V. 1891) 0 Polonia — 
armatei poloneze.

<$■ Pompierii militari Petro
șani — 08 și 1150; Serviciul 
de 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

13,00 Radiojurnal ;
13.30 Concert de prinz , 14,00
Compozitorul săptămînii ; 14,40 
Tineri interpret! ; 15,00 Buletin 
de știri; 15,05 Fișier editorial; 
15,15 Melodii din operetele lui 
Robert Stolz ; 15,30 Muzică de 
estradă ; 16,00 Radiojurnal ;
16,35 Cînlece de Ionel Fernie 
și Petre Andreescu ; 17,00 Tî- 
năra generație răspunde pre
zent ; 17,35 Secvențe sonore; 
18,00 Orele serii; 20,10 Zece 
melodii preferate ; 20,45 Con
semnări ; 21,00 Revista șlagă
relor ; 21,25 Moment poetic ;
21.30 .Bijuterii muzicalo; 22,00 
Radiojurnal ; 22,30 Concert de 
seară; 24,00 Buletin de știri; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

Constituirea

muncitorești
de control
al calității 
produselor

Recent a fost omologat și 
raionat un nou soi de salată, 
denumită de creatorul 
pref. di. Dumitru 
..Blonda de iarnă". Pe
o producție record de 24 850 
kg Ia hectar, obținută în cul
tură pe cîmp, această salată 
sc remarcă prin frăgezime și 
conținut mărit de vitamina C. 
A fost, de asemenea, raionat 
pentru toate zonele pedoclima-

lice ale Transilvaniei și Mol
dovei noul soi de fasole ur
cătoare „Clujeana", realizat de 
prof. univ. Ștefan Veress și 
ing. Vasile Nilca. Păstăile au, 
în medie, 23 cm, sint cărnoa
se și fragede și au o culoare 
galbenă-aurie preferată de 
gospodine. Tot la Cluj, au fost 
finalizate cercetările pentru 
ameliorarea bobului de Tran
silvania, obținîndu-se un nou

soi, „Cluj 33", cu conținut de 
circa 30 la sută proteine. Au
torul
prof. univ. dr. Vasile Naghiu.
Cercetătoarea clujeană Sebok 
Clara este creatoarea celui 
mai precoce soi de soia, de
numit „Felicia", care ajunge 
Ia coacere cu 17 zile înaintea 
soiului Chippewa.

Prețul unui abonament este de 8 lei lunar, 
24 lei trimestrial.

Abonamentele pe luna noiembrie se fac Ia 
chioșcurile și difuzorii de presă din întreprin
deri, pînă Ia data de 31 octombrie a.c., inclusiv.

ASIGURAȚI-VĂ DIN TIMP ZIARUL DUM
NEAVOASTRĂ PREFERAT!

Atrage atenția lucrătorilor de 
pe șantiere și loturi că le revine 
ca obligație să cunoască și să 
respecte cu strictețe în activita
tea zilnică normele de tehnică 
a securității muncii, instrucțiu
nile referitoare Ia aceste norme 
și legislația muncii.

Muncitori constructori și mon- 
tori !

Nu pierdeți nici o clipă din 
atenție faptul că orice accident 
de muncă este generat. în pri
mul rînd de indisciplina în mun
că, de nerespectarea normelor 
de protecție a muncii, întîrzieri, 
nerespectarea indicațiilor speci
fice locului de muncă și altele. 
Se ajunge astfel la accidentarea 
celor în cauză și a celor din 
jur, provocîndu-se totodată pa
gube materiale și chiar pierderi 
de vieți omenești.

Iată cîteva dintre principalele 
prevederi ale normelor de pro
tecție a muncii obligatorii a se 
respecta în timpul programului 
de lucru pe șantiere :

trebuie să se poarte casca 
de protecție ;

să se întrebuințeze centu
ra de siguranță, în cazul unor 
lucrări la înălțime ;

<J> să se asigure schele cu pa- 
rapeți. Este interzisă aglomera-

PETROȘANI —7 Noiembrie: 
Vedere de pe pod ; Republica: 
Aventuri în Ontario ; PETRI- 
LA: Steaua fără nume ; LO- 
NEA — Minerul : Ultimul răz
boinic ; VULCAN : Tată cu 
de-a sila ; LUPENI — Munci
toresc r Aeroportul, seriile I și

Lecția a 22-a ; 18,00 Limp și a- 
notimp în agricultură ; 18,20 
Tragerea pronoexpres ; 18,30 
Fotbal România — Akademik 
Sofia (repriza a Il-a) Transmi
siune directă de la stadionul 
,,23 August1' din Capitală ; 
19,20 1 001 de seri ; 19,30 Tele
jurnal. In cinstea aniversării 
Republicii — Cronica marii în
treceri ; 20,00 Festival națio
nal de ț.oezie Mihai Eminescu, 
Lași — octombrie 1972 — 
Transmisiune directă ; 20.45 
Telecinemateca : , Romeo, Juli- 
eta și întunericul". Cu Dona 
Smiitna, I. Mistrik, J. Lejbalo- 
va ;
„24 
tul ( 
nin : 
(repriza 
de la Burgas.

6,00 Muzică și actualități ; 
7,00 Radiojurnal ; 8,00 Suma
rul presei 9,30 Viața cărților; 
10,00 Buletin de știri ; 10,05
Itinerar folcloric sucevean ■ 
10,30 Vreau să știu; 11,00 Bu
letin de știri; 11,05 Monolog 
pe portativ; 11,15 Consultație 
juridică; 11,30 Triptic simfo
nic de Florica Dimitriu ; 12,00 
Discul zilei ; 12,30 Intîlnire cu 
melodia populară și interpretul

9,00 Deschiderea 
Telex; 9,05 Steaua
9.30 O viață pentru 
Marie Curie; 10,00
limba franceză — Lecția a 24-a
10.30 Comentariu la 40 de ste
me. Județul Argeș; 10,50 Tele- 
cinemateca pentru 
„Lovitura puternică'' 
muzicală poloneză ; 
lex 
Telejurnal ; 
emisiunii
Curs de limba

tineret t 
comedie 

12,20 Te- 
tehnico-științific; 12,30

17,30 Deschiderea 
de

Ieri, temperatura maximă 
aerului ]a Petroșani a fost d 
plus 11 grade, iar la Paring de 
plus 7 grade. Minimdle au fost 
dc plus 0 grade și, respectiv, 
plus 5 grade.

după-a miază, 
germană

I
I
I

In județele țării au început 
să fie constituite COMISII 
MUNCITOREȘTI DE CONTROL 
ĂL CALITĂȚII PRODUSELOR, 
nouă formă de organizare a 
activității obștești în unitățile 
economice, pentru ridicarea 
continuă a nivelului producției 
și realizarea de sortimente con
forme cu exigențele actuale ale 
beneficiarilor interni și ex
terni. Ele sint alcătuite din 
muncitori cu o înaltă calificare 
profesională, ingineri, tehnicieni 
economiști, specialiști în dome
niu' controlului de calitate.

Veștile primite din județul 
Maramureș consemnează consti
tuirea, pînă acum, a unui 
măr de 36 de comisii de 
trol al calității produselor 
unitățile economice. De 
menea, în județul Satu Mare 
și-au început activitatea 15 
astfel de comisii Ia uzinele 
„Unio“. Combinatul pentru ex
ploatarea și 
lemnului, 1 
August", „Mondiala" 
județul Alba, cele 5 comisii în
ființate pînă la această dată 
și-au început activitatea Ia 
fabricile „Sebeșul" și ..Căpri
oara", la întreprinderea meta
lurgică și cea de prefabricate 
de beton, ambele din Aiud, și 
la uzinele din Cugir. Asemenea 
colective au mai luat ființă in 
unitățile economice ale județe
lor Suceava, Hunedoara, Galați 
etc.

Comisiile constituite desfă
șoară un control permanent și 
eficient asupra producției și, în 
același timp j 
țiuni pentru popularizarea Și 
extinderea inițiativelor în
dreptate spre ridicarea calității 
produselor. Astfel, în cele cite- 
va zile care au trecut de Ia 
constituire, comisia de la în
treprinderea de prefabricate din 
beton Bircea a urmărit și ana
lizat modul cum este respectată 
tehnologia tratamentului ter
mic, operație de care depinde 
în bună măsură calitatea pro 
duselor și a făcut propuneri 
pentru îmbunătățirea calității 
în acest sector.

ANUNȚURILE
de mică și mare publicitate se primesc zilnic 

nfstrația ziarului, str. Republicii, nr. 90. între orele
TARIFUL anunțurilor de mică publicitate pe 
-— pierderi 1
— lecții,meditații, înscrieri, anunțuri de familie

la admi- 
7—15,30.
cuvînt :

schimb de locuințe 
diverse

orașului Petroșani se pot expedia 
prin poștă, pe aceeași adresă, menționîndu-se contul 4962035.

muncitori cu următoarele calificări
organizează ac-

în-

ția oamenilor și depozitarea ma
terialelor de construcții 
le sau poduri auxiliare 

să nu se blocheze 
acces la punctele de 
diferite materiale ;

transportarea mărfurilor, a 
bateriilor de acumulatori, indife
rent de numărul lor, se va fa
ce cu cărucioare speciale ;

să se întrebuințeze de că
tre electricieni, mijloacele indi
viduale de protecție ca : platfor
me izolate sau 
șoșoni și cizme 
troizolate ;

sculele și 
ce categorie și 
trebuințare trebuie să fie în per
fectă stare și să corespundă ca
racterului lucrărilor ce sint exe
cutate ;

este 
materialelor 
mizi etc) în 
sau in șanț 
de sus ;

O muncitorii care execută lu
crări cu var nestins măcinat, 
te necesar să fie supuși unui e- 
xamen medical, special care 
va repeta ulterior la fiecare 
se luni;

se interzice legarea cu 
mă a conductelor dc motor

©©
©

LĂCĂTUȘI SUPRAFAȚĂ
LĂCĂTUȘI SUBTERAN
ELECTRICIENI SUPRAFAȚĂ
MUNCITORI NECALIFICAȚI SUBTE
RAN

Condițiile de angajare și salarizare s:nt cele prevăzute 
de H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 12 1971.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 
6,30 — 14, de Ia biroul personal al exploatării cu sediul în 
Bărbăteni.

șanțurile pompelor 
va face numai cu ajutorul unei 
brățări strînsă cu buloane ;

executarea lucrărilor de 
zidărie la înălțimi, trebuie să se 
facă numai pe schele regula
mentare și îngrădite ;

& nu se admite circulația pe 
ziduri, ci numai pe schele sau 
eșafodaje ;

descolăcirea și îndrepta
rea oțelului pentru armături 
trebuie făcute pe un teren de 
lucru separat și împrejmuit;

este interzisă ținerea cu 
mina a barelor mai scurte de 30 
de centimetri la ștanța acționa- 
tă cu motor, pentru a se evita 
prinderea mîinii în timpul tăie
rii ;

înainte de începerea turnă
rii betonului maistrul sau șeful 
șantierului este obligat să con
troleze modul de folosire și con
solidare a cofrajului, rezistența 
schelelor de susținere și a podi- 
nei de lucru ;

<$> generatorul de acetilenă 
va trebui să fie ținut la o dis
tanță de cel puțin 10 metri de 
la locul de sudură sau de orice 
sursă de aprindere (flacără des
chisă) ;

<ț> dacă în încăperile în care 
se execută vopsirea cu vopsele 
pe bază de apă se găsesc con-

dueluri electrici sub tensiune 
aceștia vor fi deconectați înain
te de începerea lucrului ;

Aparatele de sudură oxia- 
cetilenică vor fi prevăzute obli
gatoriu cu furtunuri speciale 
pentru gaze, conform STAS-uri- 
lor în vigoare ;

<$> este interzisă cu desăvîr- 
re repararea, curățirea și un

gerea agregatelor, mașinilor și 
mecanismelor în timpul funcțio
nării acestora ;

Responsabilitatea respectării 
normelor de proiecție a muncii 
și tehnicii securității o au, po
trivit instrucțiunilor în vigoare, 
cei ce organizează, controlează 
și conduc procesul de producție 
cît și toți muncitorii la locul lor 
de muncă. Cei care se fac vino- 
vați de nerespectarea acestor 
norme vor fi tăcuți răspunzători 
pe linie administrativă sau juri
dică. în conformitate cu legile 
în vigoare. încălcarea sau ne
respectarea acestor norme nu 
poale fi justificată prin necu
noașterea lor.

Normele de protecție a nun
ei! nu sint limitative. Conduce
rile șantierelor sînl obligate să 
întocmească instrucțiuni de pro
tecție a muncii pentru ori'e ma-. 
șină, utilaj sau proces tehnolo
gic nou ce se introduce in lu
cru.

Muncitori, tehnicieni și ingi
neri constructori

Nerespectarea 
muncă dă Ioc . la 
te, atrăgînd după 
salariaților din producție, 
cînd daune 
procesului de

Respectînd normele de tehni
că a securității și protecție a 
muncii, puteți evita orice lei de 
accident.

rețineți !
disciplinei în 

grave acciden- 
sine scoaterea 

adu- 
grave întreprinderii, 

muncă.
normele

securității și

Produse
Industriale

U N T A

la următoarele sortimente

IMPERMEABILE DIN TERCOT PEN
TRU BĂRBAȚI ȘI ADOLESCENȚI 

IMPERMEABILE BĂRBAȚI TIMI
ȘENI

SCURTE VÎNT BĂRBAȚI TIMIȘENI 
(HANORACE)

RAGLANE ADOLESCENȚI 

SACOURI BĂRBAȚI TERCOT

IMPERMEABILE GRIVIȚA Șl ALTE
LE

Vizitați magazinele noastre specializate in vînzarea de 
confecții de toate categoriile pentru bărbați, femei și copii 
de unde vă puteți procura articole de îmbrăcăminte preferate 
cu o reducere de pînă la 50% la prețurile de vînzare. Procu- 

rindu-vă mărfurile de sezon cu preț redus, puteți realiza în
semnate economii bănești în gospodăria dumneavoastră !
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Ummeie știri

®îif (Urmare din pag. 1)

o. u
ore pe 

fi înde- 
progra-Sesiunea Adunării de Stat

a R. P. Ungare
NEW YORK 10 — Trimisul 

special Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite : La sediul Națiunilor 
Unite continuă dezbaterile de 
politică generală în cadrul șe
dințelor plenare ale celei de a 
27-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U.

Vicepremierul Siriei, Abdel 
Halim Khaddam, a apreciat că 
lucrările Conferinței miniștri
lor de externe din țările neali
niate, desfășurate în luna au
gust Ia Georgetown, au marcat 
un pas înainte în lupta pentru 
victoria mișcărilor de eliberare 
din lume împotriva imperialis
mului. colonialismului și discri
minării rasiale.

Pledînd pentru înfăptuirea 
principiului universalității în 
cadrul O.N.U. și al instituțiilor 
sale specializate vicepremierul 
Khaddam a remarcat schimbă
rile pozitive înregistrate prin 
restabilirea drepturilor legitime 
ale Chinei la O.N.U. și s-a pro
nunțat pentru admiterea în or
ganizația mondială a tuturor 
statelor. Credem că admiterea 
R.D.G. ar întări organizația și 
ar contribui la promovarea pă
cii în lume, a adăugat ol.

Șeful delegației R.S.S. Bielo
ruse, Gurinovici, a remarcat a-

firmarea în viața internaționa
lă a principiului coexistenței 
pașnice între state cu structuri 
sociale diferite.

Abordînd problemele securi
tății în Europa, el a opinat că 
inviolabilitatea frontierelor, ne- 
recurgcrea la forță, cooperarea 
pașnică, relațiile de bună ve
cinătate, respectarea interese
lor tuturor statelor, dezarma
rea și sprijinirea O.N.U. trebuie 
să stea în atenția 
europene pentru 
cooperare. *

conferinței 
securitate și

UNITE 10 — 
Agerpres, C. 
Ministrul afa-

Republicii 
Corn el iu

NAȚIUNILE 
Trimisul special 
Vlad, transmite : 
cerilor externe al 
Socialiste România, 
Mănescu, a avut, marți, o între
vedere cu ministrul 
externe al Republicii 
Egipt. 
Zayyat.

In aceeași zi, ministrul afa
cerilor externe al României l-a 
primit pe emirul Islam, repre
zentant personal al primului 
ministru al Republicii Bangla
desh la actuala sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U., mem
bru al parlamentului.

afacerilor
Arabe

Mohammed Hassan el

Scrisoarea președintelui Organizației poporului
din Africa de sud-vest adresată

secretarului general al O.N.U.
GENEVA 10 (Agerpres). — 

Intr-o scrisoare adresată secre
tarului general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, și dată publicității 
la Geneva, președintele Organi
zației poporului din Africa de 
sud-vest (S.W.A.P.O.), Sam Nu- 
joma, denunță măsurile din ce 
în ce mai drastice adoptate de 
regimul de la Pretoria împotri
va militanților 
re națională din 
După ce arată 
Namibia, aflată 
ilegală a regimului rasist
R. S.A., continuă 
țească. președintele 
enumeră o serie de măsuri re
presive adoptate de autoritățile 
de la Pretoria împotriva popu
lației africane — asasinate, tor
turi, exilări, detenții.

Refcrindu-se la vizita efectua
tă în acest teritoriu de Kurt 
Waldheim, la începutul acestui 
an, scrisoarea menționează că 
multi dintre liderii S.W.A.P.O. 
care a i prezentat secretarului 
general al O.N.U. petiții în legă
tură <u drepturile populației a- 
fricane, au fost arestați sau su
puși unor interogatorii de către 
autoritățile rasiste., Președintele
S. W.A.P.O subliniază că pri
mul obiectiv al trimisului per
sonal al secretarului general al 
O.N.U. în Republica Sud-Africa-

pentru elibcra- 
acest teritoriu, 

că situația din 
sub dominația 

din 
să se înrăută- 

S.W.A.P.O.

0 La Secretariatul Federal 
pentru Afacerile Externe al 
R.S.F. Iugoslavia, a avut loc 
schimbul instrumentelor de ra
tificare a Protocolului adițional, 
încheiat recent, la Tratatul pri
vind asistenta juridică între Ro
mânia și Iugoslavia.

0 Ministrul de externe al A- 
ustriei, Rudolf Kirchschlaeger, 
s-a pronunțat, intr-un interviu 
acordat unui corespondent al a- 
genției austriece de presă, pen
tru primirea R.D, Germane și 
R.F. a Germaniei în Organiza
ția Națiunilor Unite.

0 Agenția China Nouă infor
mează că guvernul R.P.Chineze 
a hotărît să trimită o delegație 
pentru a participa la a 17-a se
siune a Conferinței generale a 
U.N.E.S.C.O., care 
la 17 octombrie, la

se deschide 
Paris.

guvernului0 La invitația 
sovietic. Giulio Andreotti, pre
ședintele Consiliului de 
tri al Italiei, va face o 
oficială în U.R.S.S., în 
decadă a lunii octombrie
latează agenția TASS. Premie
rul Italian va fi însoțit de Giu
seppe Medici, 
rilor externe.

miniș- 
vizită 

ultima 
— re-

ministrul aface-

0 Expediția 
șl-a propus să 
ful Daulagiri din Munții Hima
laia, a ajuns la altitudinea de 
6 400 metri — se arată într-un 
mesaj transmis autorităților ne- 
paleze de membrii expediției. 
Temerara echipă a anunțat că 
intenționează să atingă, în a- 
proximativ 15 zile, vîrful Dau
lagiri, care măsoară 7 610 me
tri.

japoneză care 
escaladeze vîr-

0 La Moscova s-au^ încheiat 
convorbirile sovieto-iugoslave 
Consacrate extinderii relațiilor

BUDAPESTA 10 — Corespon
dentul Agerpres, Al. Pintea, 
transmite: Marți dimineața, au 
început la Budapesta, în pre
zența tovarășilor Janos Kadar, 
Pal Losonczi, Jeno Fock șj a 
celorlalți conducători de partid 
și de stat, lucrările sesiunii de 
toai nă a Adunării de Stat a

Pe ordinea de zi
dezbat.erea problemc- 
de dezvoltarea agri-

R.P. Ungare, 
figurează 
lor legate

culturii și industriei alimentare 
și analizarea felului în care se 
îndeplinesc legile și hotăririle 
adoptate în acest domeniu, pre
cum și dezbaterea și aprobarea 
noului regulament de funcționa
re a Adunării de Stat.

Dezbaterile asupra 
punct al ordinii de zi 
loc pe baza raportului 
de Imre Dimeny, ministrul agri
culturii și industriei alimentare.

Lucrările sesiunii continuă.

primului 
au avut 

prezentat

0 cuvîntare a președintelui

de regie pentru bunul mers al 
activității proprii ?

Sînt numai cîteva cazuri, înso
țite de întrebări — care, spe
răm, vor găsi ecou unde trebuie 
— privind, nerespectarea progra
melor de lucru stabilite. Numă
rul acestora este însă mult mai 
mare, dacă ne gîndim că zilnic 
se întocmesc noi programe fie 
cu termene mai lungi, fie pro
grame cu caracter limitat, iar, 
din acestea, multe nu se realizea
ză integral. Cum se poate vorbi 
de un prestigiu profesional a- 
tunci cînd nu ne respectăm pro
priile programe ? Oare nu este 
cazul să ne revizuim modul nos
tru de lucru pentru a realiza inte
gral măsurile stabilite și a ne a- 
sigura îndeplinirea tuturor sarci
nilor încredințate ? Fără îndoia
lă că da.

Respectarea programelor sta
bilite conduce, cu siguranță, la 
realizarea sarcinilor ce ne revin 
în toate compartimentele activi
tății noastre, dovedește seriozi
tatea și competenta 
sau colectivelor caro 
de rezolvarea acestor

Tovarășul Nicolae 
în cuvîntarea ținută 
rea cu activul de partid din Va
lea Jiului, cu ocazia] vizitei da 
lucru efectuate în județul nos
tru, arăta că „Minerii sînt oa
meni de cuvînt, totdeauna ei au 
constituit un detașament puter
nic al clasei muncitoare, un de
tașament de încredere al parti
dului".

Aceste cuvinte ne îndeamnă 
pe toți să ne străduim din răs
puteri să respectăm așa cum se 
cuvine programele stabilite pen- 
'ru realizarea sarcinilor încredin
țate spre a îndreptăți aceste 
înalte aprecieri făcute de con
ducătorul partidului și stalului 
nostru.

lor, la condițiile unității respec
tive. Proiectele cu pricina au 
fost întocmite șl difuzate unită
ților în luna august, dar pină în 
prezent numai exploatările Lo
nea și Aninoasa au întocmit 
programul de adaptare a proiec
telor tip la condițiile specifice. 
Oare conducerile celorlalte uni
tăți miniere, care obțin avan
sări modeste în fronturile de 
lucru, nu consideră necesară a-

Paroșeni și Uricani, a puțului de 
aeraj Livezeni, că șîpt consem
nate și alte avarii de natură e- 
lectromecanică la toate unități
le. Dacă reviziile și reparațiile 
sînt făcute Ia timp și de calita
te corespunzătoare, cum se poa
te explica numărul însemnat de 
avarii și staționări ?

Un alt exemplu de nerespec- 
tare a programului stabilit este 
legat de numărul efectivelor de

convingerea că sarcinile de 
plan, stabilite inițial pentru pro
gramul de lucru de 8 
schimb în subteran, pot 
plinite și în condițiile 
mului redus de lucru.

Din experiența perioadei în
cheiate din acest an rezultă însă 
că nu în toate cazurile măsuri
le stabilite la nivelul unor ex
ploatări și sectoare au fost în- 
deplinte în întregime, nerealiza- 
rea acestora cauzînd dificultăți 
desfășurării normale a activită
ții. In acest sens voi da cîteva 
exemple.

Era prevăzut în planul de 
măsuri ca pentru îmbunătățirea 
aprovizionării locurilor de mun
ca cu materiale să se introducă 
la minele Paroșeni, Vulcan și 
Lupeni, pînă la 1 august a.c., 
transportul de materiale cu mo- 
norai de tip greu, pentru distan
te mari și lucrări în curbă. Uzi
na de utilaj minier din Petro
șani a confecționai garnituri și 
le-a livrat la minele Paroșeni, 
Lupeni. Vulcan și Livezeni. A- 
cestea însă nu s-au montat nici 
pînă în prezent datorită faptu
lui că 
ceapă 
lipsa 
le-au
U.U.M.P. Este firesc 
răm — să punem 
cum s-au preocupat de rezolva
rea acestei măsuri ia termenele 
stabilite conducerea U.LI.M.P., 
conducerile exploatărilor minie
re și factorii răspunzători din 
compartimentul 
din centrală ?

O altă măsură 
mirea, de către 
iecte tip de organizare 
ductiei și a muncii în abatajele 
frontale și adaptarea acestora, 

: de către conducerile exploatări-

atunci cînd 
montarea 

unor piese 
comandat

espectarea întocmai

factorilor 
răsonnd 

sarcini. 
Ceaușescu, 
la aduna-

regie plasate la suprafața ex
ploatărilor miniere. Pe baza rea
lizărilor din anul trecut, centra
la a stabilit și a transmis fiecă
rei unități numărul maxim de 
muncitori pentru lucrările de 
suprafață. Cele mai multe exploa
tări au înțeles importanța aces
tei măsuri, 
de regie 
numărul 
miniere 
câni și 
mențină
suprafață peste cel stabilit, în 
timp ce fronturile de lucru sub
terane nu sînt plasate în mod 
corespunzător. Conducerile aces
tor unități, cînd vor înțelege 
importanța reducerii posturilor

trebuia să în- 
s-a constatat 
pe care apoi 
din nou ’a 

— conside- 
întrebarea :

aspect de realizare tn- 
a măsurilor 
respectarea graficelor

stabilite

doptarea corectă a programelor 
de organizare superioară a mun
cii ?

Un alt 
completă 
privește
de revizii și reparații în scopul 
prevenirii stagnărilor în 
sul de producție. Lunar se ra
portează, de către toate unități
le, respectarea acestor grafice. 
Cu toate acestea, numărul ava
riilor și defecțiunilor electrice 
și mecanice sc menține 
nivel ridicat. Dacă privim 
de avarii, constatăm că e 
r'c’icat numărul orelor de
nare a funicularului Aninoasa — 
Coroești, a puțului 2 est Pelri- 
la, a benzilor de transport de la

froce-
SANTIAGO DE CHILE 10 

(Agerpres), — Din inițiativa 
Centralei Unice a Oamenilor 
Muncii din Chile (C.U.T.), la 
Santiago de Chile a avut loc 
un miting de protest în legătu
ră cu acțiunea companiei ame
ricane „Kennecott Copper", ca
re a obținut instituirea embar
goului asupra unei însemnate 
cantități de cupru chilian des
tinată unei firme franceze. La 
miting au luat parte mii de per
soane, între care și reprezentan
ți ai partidelor de opoziție.

Luînd cuvîntul cu acest pri
lej, șeful statului chilian, Sal
vador Allende, a condamnat în 
mod energic acțiunea compani
ei nord-americane și a anunțat 
că preia personal controlul a- 
supra vînzărilor de cupru chi
lian, în scopul prevenirii unor 
manevre asemănătoare din par
tea companiilor americane.

legătură cu aceasta, președinte
le a subliniat că a hotărît să 
adopte o măsură privind crea
rea unui monopol de stat asu
pra vînzărilor de cupru, care 
va fi direct răspunzător în 
fața sa. Corporația chiliana a 
cuprului (Codelco) va continua 
să controleze programele pen
tru producția internă. Totoda
tă, președintele a anunțat că a 
hotărît crearea unui comitet na
țional al producției și comer
cializării cuprului, format din 
mai mulți miniștri și 
ședinții Consiliului 
Naționale, Codelco, 
Unice a Oamenilor
și Confederației muncitorilor 
din industria cuprului (C.T.C.) 
și a desemnat un comitet juri
dic special, însărcinat cu apă
rarea cuprului chilian în fața 
oricărui tribunal.

elecfromecanic

prevedea întoc-
C.C.P.. de pro-

a pro-

la un 
cartea 
foarte 
statio-

reducînd efectivele 
la suprafață chiar sub 

indicat.
Paroșeni,
Livezeni

un număr

Exploatările 
Lupeni, Uri- 
continuă să 

de posturi la

(Urmare din pag. 1)

Activitatea
cultural
educativă

îndepli-

Proiectul spațial american clasei

pe planeta Marte

in 
al

dez
im- 

a

a realizat în cursul acestei luni cel de al 50 000-lea 
Fabrica produce mini-autobuze, pentru pasageri 
pentru cinematografe mobile, mașini refrigeratoa-

al 
de

Proble- 
rei'eșite

și producția

caro 
cu tovarășul 
Comitetului

din pre- 
Apărării 

Centralei
Muncii

R.P. POLONA. Fabrica de automobile din Nyssa, provin
cia Opole, 

automobil, 
șl mărfuri, 
re etc.

Cea mai mare parte a produselor fabricii se exportă.
In foto : Cel de al 50 000-lea mini-autobuz realizat în 

fabrică pentru export.

nut să-și marcheze p:c;z 
la acest simpozion care a 
prezentat pentru dînșii 
numai o îndatorire ci și

(Urmare din pag. 1)

altor

de 500 000

vaccin.

dispus cu

.j, j' .i- Subunita tea PetroșaniTiparul j— întreprinderea poligrafică Hunedoara

datorită vi- 
carc a ob-

de frumoa- 
de an, lună

acro-
New

82—66 
Poloniei, 

învinsă

datorat în- 
pachețele de co- 
picioarelor și sto-

Bulgaria și Franței, Victoria a 
revenit cu scorul de 55—44 
(31—14) jucătoarelor bulgare.

tipul „Boe- 
companiei 

bord o în-

M.T.I. informea-
Peter, ministrul

nă, Alfred Martin Escher, trebu
ie să tie acela de a cere guver
nului de la Pretoria retragerea 
administrației sale și acceptarea 
dreptului Namibiei la indepen
dentă și suveranitate națională.

economice și cooperării tehnice 
dintre cele două țări. După 
cum informează agenția TASS, 
Uniunea Sovietică va participa 
la construirea și reconstrucția, 
în Iugoslavia, a unor întreprin
deri industriale din metalurgia 
feroasă șl neferoasă, și a 
obiective economice.

0 Funcționari vamali ai 
portului Kennedy din 
York au confiscat la finele săp- 
tămînii trecute o cantitate de 
cocaină în valoare 
dolari.

Acțiunea a reușit 
gilenței unui vameș 
servat un pasager cu un fizic 
„cel puțin ciudat", 
fășurării unor 
caină în jurul 
macului...

0 Agenția 
ză că Janos 
ungar al afacerilor externe, l-a 
invitat pe secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, să vizi
teze Ungaria. Data vizitei va 
fl stabilită ulterior.

0 Potrivit unor date statis
tice publicate de Organizația 
Mondială a Sănătății un nou 
virus gripal, de tipul „A-En- 
gland-42-72“, și-a făcut apariția. 
El a fost identificat pentru pri
ma dată Ia Londra în luna ia
nuarie a.c. Datorită acestui vi
rus, în Australia bîntuie în pre
zent o adevărată epidemie de 
gripă. Specialiștii O.M.S, apre
ciază că pentru învingerea a- 
cestui nou tip de virus gripal 
va fi nevoie de cîteva luni pen
tru pregătirea unui

0 Un avion de 
ing-707“, aparținînd 
„Wardalr", avînd la 
cărcătură de ananas, a stabilit 
un adevărat record de distanță. 
El a parcurs 12 495 km, fără es
cală între Honolulu și Gatwick 
(Anglia). Un purtător de cuvînt 
al companiei a declarat că pre
cedentul record, de 12131 km, 
fusese stabilit pe ruta Seattle- 
Bagdad.

0 La spitalul din Milwaukee, 
statul Wisconsin (S.U.A.), a în
cetat din viață, în vîrstă de 46 
de ani, Percy Pearl Washing
ton, cea mai grea femeie din 
lume. Internată în spital la 28 
iulie, pacienta cîntărea peste 
400 kg.

' ' :

acest simpozion este orientat 
spre a servi organelor de de
cizie în adoptarea unor solu
ții necesare dezvoltării pro
ducției industriale și vieții so
ciale din bazinul carbonifer 
al Văii Jiului. In același timp 
simpozionul s-a preocupat de 
probleme asemănătoare cu 
privire la fluctuația forței de 
muncă, la formarea și orien
tarea forței de muncă tinere 
în bazinul băimărean, în re
giunea minelor neferoase, în 
zona Combinatului siderurgic 
Hunedoara ș.a. Deci probleme
le nu s-au limitat numai la 
Valea Jiului, ci au cuprins o 
arie teritorială și probi'mati 
că mult mai largă.

fn acest fel, credem că sim
pozionul a răspuns în mod 
demn, în mod corespunzător, 
sarcinilor formulate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al Partidului 
Comunist Român cu prilejul 
vizitei de lucru făcută recent 
în Valea Jiului și Hunedoara, 
îndeosebi această consfătuire 
științifică a căutat să contri
buie la elaborarea pr igramu- 
lui do măsuri pentru 
voltarea acestei regiuni 
portante a țării noastre, 
cărui necesitate a fost subli
niată pregnant de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în euvîn- 
tarea rostită la adunarea cu 
activul de partid din Valea 
Jiului.

Considerăm că simpozionul 
nostru răspunde tocmai la a- 
ceastă necesitate a programu
lui de măsuri.

— în al doilea rînd pen
tru că Academia de Științe 
Sociale și Politice colaborea
ză strîns cu comitetele jude
țene ale Partidului Comunist 
Român în elaborarea și dez
baterea unor măsuri care vor 
intra în programele de dez
voltare și în prognozele ce 
se întocmesc pe baza hotărî
rilor Congresului al X-lea al 
P.C.R. și Conferinței Naționa
le a partidului. Pentru Aca
demia de Științe Sociale si 
Politice a fost o plăcută în
datorire să participe cu un 
număr important de comuni
cări și de intervenții la lu
crările simpozionului. Atît 
cercetătorii din București, 
Iași, Petroșani, Baia Mare cit 
și Prezidiul Academici au ți
nut să-și marcheze prezența 
la acest simpozion care a re

nii
■ . o 

onoare. In acest sens adresăm 
caldele noastre felicitări Co
mitetului județean Hunedoara 
al P.C.R. pentru organizarea 
simpozionului cît și Comitetu
lui municipal Petroșani 
P.C.R. pentru ansamblul 
acțiuni de cercetare și de or
ganizare pe care Ic-a 
nit.

blemclor economice și socio
logice. Acest laborator tre
buie neapărat să fie creat pe 
principiile liberului consimță- 
mîni și al voluntariatului, el 
trebuie să cuprindă nu numai 
oameni specializați în cerceta
rea științifică, ci și oameni din 
producție, ingineri, muncitori 
de înaltă calificare, econo
miști din întreprinderi pasi
onați dc problematica pe care 
viața socială o ridică în fa
ța noastră. Acești cercetători 
organizați și îndrumați de] 
Comitetul județean de partid, 
cu sprijinul metodologic și de 
orientare al Academici de 
Științe Sociale și Politice va 
putea întreprinde lucrări uti
le. lucrări dc cercetare care 
să servească organelor dc 
decizie politiei și economice.

„Minutul acuză, minutul feli
cită", apoi „Progresul impune 
ca fiecare cetățean 'să producă 
atît pentru sine cît1 și pentru 
societate", „Fiecare grupă sindi
cală un colectiv al hărniciei, 
corectitudinii, punctualității și 
demnității sociale", „La sfatul 
fruntașilor" și „Tribuna schim
bului de păreri". După cum 
vedem acțiunile sînt interesan
te, bine gîndite și pe teme de 
actualitate. Nu aceeași este si
tuația la clubul din Aninoasa 
unde pentru luna în curs sc 
prevede doar dezbaterea înti
tulată „Reducerea absențelor ne
motivate la E.M. Aninoasa" și 
informarea din partea sectorului 
IV privind modul cum se achi
tă personalul din sector pentru 
buna deservire a sectoarelor 
productive, pentru îndeplinirea

pentru elucidarea existenței vieții

VIENA 10 
ind cuvîntul 
de-al 23-lea 
onal de astronautică, 
rui lucrări se desfășoară 
Viena, reprezentantul 
James Martin, a anunțat că în 
lunile august și septembrie 1973 
Statele Unite vor lansa, spre 
planeta Marte, două sonde a 
căror misiune principală va fi 
să răspundă la întrebarea dacă 
există sau nu viață pe Planeta 
Roșie. Acest proiect, cunoscut 
sub numele de „Proiectul Vi
king", va fi realizat cu ajuto
rul a două rachete, de tipul

(Agerpres). — Lu- 
în cadrul celui 
Congres internați- 

ale ca
la 

S.U.A.,

„Titan 3-E", care vor lansa în 
direcția planetei Marte două 
stații automate avînd fiecare 
o greutate de 3 45S kg. De pe 
aceste stații, aflate pe o orbi
tă in jurul planetei, vor fi tri
mise pe solul marțian două mo
dulari. Durata de staționare pe 
Planeta Roșie a acestora va fi 
de 90 de zile, timp in care vor 
fi efectuate diferite cercetări, 
cu ajutorul oxidului de carbon 
radioactiv, asupra posibilități
lor existentei vieții, analize ale 
atmosferei marțiene, diferite 
cercetări meteorologice și seis- 
mologice.

INTREBARE: Cum a- 
preciați participarea înal
tului for științific, Acade
mia de Științe Sociale și 
Politice, la o manifesta
re științifică ce-și propu
ne ca scop nu atît o dez
batere academică cit găsi
rea de căi pentru rezol
varea concretă a unora 
din problemele arzătoare 
ale producției ? Cum ve
deți participarea la o ase
menea dezbatere de oa
meni de știință, cercetă
tori, cadre universitare, a 
unor cadre din aparatul 
local de partid și din 
economie ?

ÎNTREBARE : 
mele principale 
din lucrările simpozionu
lui in legătură cu stabili
rea forfei de muncă 
bazinul carbonifer 
Văii Jiului și in celelalte 
mari centre industriale 
ale judefului Hunedoara 
vor constitui în continua
re obiectul preocupărilor 
Academiei de Științe So
ciale și Politice ?

— Mulțumindu-vă pentru 
răspunsurile pe care ați 
avut amabilitatea să le 
dați întrebărilor ce v-au 
fost adresate din partea 
redacțiilor ziarelor „Stea
gul roșu" și „Drumul so
cialismului". vă rog, sti
mate tovarășe președinte', 
să adresați minerilor din 
Valea Jiului, care se află 
angajați plenar intr-o 
vastă activitate pentru 
transpunerea in viață a 
indicațiilor date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru creșterea produc
ției de cărbunel un cuvînt 
din partea oamenilor de 
știință din cadrul Acade
miei de Științe Sociale și 
Politice.

RĂSPUNS : Participarea 
activă a Academiei de Științe 
SoCiale și Politice la această 
manifestare științifică era ab
solut firească din două moti
ve :

— în primul rînd pentru că 
această Academie urmărește 
să contribuie efectiv la solu
ționarea unor probleme eco
nomice și sociale nu numai 
generale ci și zonale (în mari
le zone economice ale țării)

RĂSPUNS ! In privința 
programului de viitor trebuie 
să menționez faptul că în lu
mina hotărîrilor Conferinței 
Naționale a Partidului Comu
nist Român, Academia de 
Științe Sociale și Politice a 
reconsiderat și completat pla
nul său de muncă, orientîn- 
du-1 cu și mai multă consec
vență și fermitate pe direcții
le formulate de această im
portantă adunare a partidului. 
In cadrul programului de lu
cru al Academiei, problemele 
forței de muncă 
investigații dintre cele 
importante pe care le 
continua 
cît și în 
noastre ;
pe 
or 
al 
partid Ioachim 
me, accca de a 
țul Hunedoara și la Petroșani 
un laborator multidisciplinar 
de cercetare în domeniul pro-

reprezintă 
mai 
vom 

atît în Valea .Jiului, 
alte zone ale țării 
adaug o propunere 

am discutat-o anteri- 
prim-secretar 

județean de 
Moga și anu- 
crea în jude-

— In cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu Ia aduna
rea cu activul de partid din 
Valea Jiului, secretarul gene
ral a exprimat în numele 
întregului partid această con
vingere pe care o avem 
toții „Știu că minerii 
oameni 
una ei 
șament 
noastre 
șament 
dului. Partidul s-a putut bizui 
în trecut și se bizuie și astăzi 
cu încredere pe minerii din 
Valea Jiului". Sîntcm și noi 
cei ce lucrăm în Academia de 
Științe Sociale și Politice con
vinși că minerii din Valea 
Jiului și toți activiștii 
acest important centru 
nier al țării noastre vor 
prezenta un detașament îna
intat și puternic și în dome
niul cercetării științifice a re
alității sociale și economice 
și în privința elaborării unor 
soluții juste ale problemelor 
economice și sociale care să 
asigure dezvoltarea neconteni
tă a acestei zone importante 
pe calea făuririi unei vieți tot 
mai fericite pentru cei 
muncesc.

cu 
sînt 

de cuvînt; întotdea- 
au constituit un deta- 

puternic al 
muncitoare un deta- 

de încredere al parti-

planului în cinstea aniversării 
Republicii. Așadar, două acți
uni, una fiind însă... informare 
care, probabil, nu q nici măcar 
urmată de discuții. Se impune 
ca fiecare club să manifeste o 
preocupare permanentă pentru 
dezbaterea pasionantă și realis
tă, în același timp, a sarcinilor 
de producție. Prin afirmația a- 
ceasta nu înțelegem repetarea 
în sălile cluburilor a unor șe
dințe anoste, plictisitoare, ci 
găsirea unor modalități cît mat 
originale și mai dinamice de 
antrenare la discuții a cît mai 
multor participanți, de declan
șare a unui schimb de păreri 
cît mai deschise și mai eficiente 
pe marginea realităților de la 
locul de muncă. Astfel de dez
bateri nu trebuie să aibă 
doar în sălile cluburilor ci 
căminele muncitorești, în 
le din incinta locurilor de 
•că ș.a.m.d. Aceasta este 
bil în egală măsură și
acțiunile cultural-artistice.
folosim cît mai eficient și com
plet toate posibilitățile pe care 
ni le oferă viața pentru a tre
zi conștiința maselor, pentru 
a educa și culturaliza. Nu de 
receptori pasivi avem nevoie 
ci dc participanți activi, con- 
știenți la procesul de produc
ție, la activitatea educativă și 
cultural-artistică. Creativitatea, 
de orice natură ar fi ea. se ba
zează pe cultură, informație 
multilaterală, participare activă, 
imaginație. Acești factori tre
buie dezvoltați cu precădere de 
activitatea .eultural-educativă și 
artistică desfășurată de institu
țiile și organismele de specia
litate.

loo 
și în 
săi i- 

mun- 
vala- 

pentru
Să

SOFIA 10 (Agerpres). — Cam
pionatele europene feminine de 
baschet au continuat cu dispu
tarea meciurilor din etapa a 
doua a grupelor preliminare.

La Burgas, în grupa A, forma
ția României a fost întrecută cu 
scorul de 88—43 de selecționa
ta U.R.S.S., marca favorită a 
competiției. O formă remarcabi
lă a demonstrat reprezentativa 
Iugoslaviei, care a obținut a 
doua victorie consecutivă. Echi
pa Iugoslaviei, avînd în Veger 
(22 puncte) o excelentă reali
zatoare, a 
(38—24) de formația 
Selecționata Ungariei, 
în primul meci de echipa Româ
niei, a întrecut la scor : 67—30 
(32—16) reprezentativa Italiei.

La Varna, în partida derbi a 
grupei B, s-au întîlnit formațiile

PRAGA 10 (Agerpres). — 
Tradiționalul concurs internați
onal de maraton de la Kosice 
a fost cîștigat în acest an de 
atletul australian John Farring
ton, cronometrat pe clasica dis
tanță de 42,195 km cu timpul 
de 2 h 17'34”4/10. Pe locul se
cund s-a clasat englezul Eric 
Austin — 2 h 17’54”4/10, urmat 
de finlandezul Kallo Hakkarai- 
nen — 2 h 18'59”4/10.

La actuala ediție a concursu
lui au luat startul 112 sportivi 
din 18 țări.

ZURICH 10 (Agerpres). 
Cunoscutul ciclist belgian Eddy 
Merckx a obținut cea de-a tre
ia victorie internațională în ul
timele șase zile. După ce a cîș- 
tigat „Turul Lombardiei" și „Tu
rul Emiliei", asul belgian și-a 
adjudecat victoria și în cursa 
contracronometru desfășurată la 
Lausanne. El a terminat învin
gător în ambele manșe ale con
cursului (fiecare manșă s-a des
fășurat pe un traseu în lungime 
de 5,150 km) fiind cronometrat 
în 10'59” — nou record — și 
■respectiv 11’11".

In clasamentul „Trofeului Su
per Prestige-Pernod", continuă 
să conducă detașat Eddy Merckx 
cu 438 puncte, urmat de Pouli- 
dor (Franța) — 185 puncte.

(Urmare din pag. 1)

fapt lăudabil amintind emoționant 
sele tradiții minerești născute an 
de lună în Valea noastră. Propunerea utecis- 
tului Liviu Toderaș de la mina Dîlja de a for
ma o brigadă de tineret, avînd ca bază crite
riile inițiativei minerului loan Cojocaru ; îm
brățișarea acestei inițiative de către brigăzile 
conduse de Ștefan Ghioc și Mihai Cosma, ex
tinderea la toate brigăzile de producție, de la 
Lonea a inițiativei, sînt numai cîteva fără e- 
xagerare, din faptele care capătă o tot mai 
mare amplitudine. Prima și cea mai concretă 
impresie ar fi aceea că se muncește mai mult

mai cu spor ca efortul fizic e tot mai neîn
semnat, compensarea venind din extinderea 
tehnicii moderne, de ridicat randament. Toate 
aceste succese vin în sprijinul ideii că minele 
din Vale își pot îndeplini sarcinile de plan. In 
clipa cînd se pregătesc pentru tipar aceste 
rînduri, nouă exploatări miniere din bazin 
sînt cu planul îndeplinit și depășit, totalizînd 
pe centrală peste 2 143 tone de cărbune ex
trase suplimentar.

Graiul cifrelor se face puternic auzit. Mine
rii înșiși le adaugă noi și noi pulsuri, pentru 
că dacă o metaforă poate Incinta auzul, fap
tele au calitate de a emoționa, de a convinge.

Așadar, faptele au cuvîntul 1

*

*
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