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Cincinaliiil inaint e dle iermen I

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comuni'-t Român, a primit vi
neri dimineață pe inq. Sayed 
Marei, prim-secretar al C.C. al 
Uniunii Socialiste Arabe din 
Republica Arabă Egipt, condu
cătorul delegației Uniunii So
cialisto Arabe, care fare o vi
zită oficială de prietenie in 
tara noastră, la invitația C.C. 
al P.C.R.

La întrevedere a participat 
tovarășul Mircea Malița. mem
bru al C.C. al P.C.R., consili
er.

A fost de fată ambasadorul 
Republicii Arabe Egipt 
București, Osman Assal.

Cu prilejul întrevederii, 
conducătorul delegației Uni
unii Socialiste Arabe a înmi-

la

Mobilizarea ferma a energiilor, valorificarea tntnror

nat tovarășului NI col ap 
Ceaușescu un mesaj oficial 
din partea președintelui Repu
blicii Arabe Egipt, Mohamed 
Anwar El Saaait, în care se 
transmite un ^ald salut și u- 
rărl de fericire personală, far 
poporului român urări do pro
gres și prosperitate. In mesaj 
este expusă, de asemenea, po
ziția Republicii Arabe Egipt în 
legătură cu evoluția vieții pol, 
tice internaționale, îndeosebi 
cu situația din Orientul Apro
piat.

Mulțumind călduros pentru 
mesajul primit, pentru senti
mentele exprimate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat, 
la rindul său, urări do sănă
tate și fericire personală pre
ședintelui Anwar El Sadat.deșodintelui Anwar El

prosperitate și pace întregu
lui popor eqlptean, de noi suc
cese în făurirea unei vieți noi, 
socialiste.

In cadrul convorbirii au fost 
abordate probleme de interes 
comun, ale promovării îu con
tinuare, pe multiple planuri, a 
relațiilor româno-egiptenc, în 
spiritul înțelegerilor conveni
te intre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Anwar El Sadat, cu prilejul 
vizitei făcute în Egipt de șe
ful statului român, precum șl 
aspecte actuale ale situației 
internaționale.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, priete
nească, o'e înțelegere recipro
că.

Ministrul afacerilor externe al Republici Malgașe

resurselor pentru transpunerea
in viata a hotaririior Plenarei C. c. al P C. R.

l.’n imperativ prioritar pentru fiecare unitate economică : 

REDUCEREA CHEL TUIELIL OR, 
ELIMINAREA TOTALA A RISIPEI!

La mina Lonea

Capacitatea tehnică a cadrelor
MATERIALELE DE PE ȘANTIERE.

In cuvîntarea secretarului 
qeneral al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. la în
cheierea lucrărilor Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 28 februa
rie — 2 martie 1973, s-a subli
niat in mod deosebit că 
„...trebuie dusă o luptă intran
sigentă împotriva consumurilor 
exagerate de materii 
materiale, împotriva 
lor, a oricăror forme 
care măresc prețul 
diminuează venitul 
dăunind prin aceasta 
bunăstării poporului".

la edificarea societății' soci
aliste multilateral dezvoliate, 
Lolosirea cu eficiență sporită 
a fondurilor materiale și finan
ciare alocate reprezintă un im
perativ de prim ordin. In ac
tualul pian cincinal, prevăzin- 
du-se realizarea unui volum 
important de investiții, in e- 
xecutanea acestor lucrări un 
rol prioritar il au organizațiile 
de construcții-montaj. Cu cit 
aceste organizații vor depune 
eforturi susținute pentru exe
cutarea lucrărilor de conslruc- 
ții-montaj la un nivel calitativ 
superior pentru scurtarea du
ratei de execuție a acestora și 
reducerea costului construcți
ilor. cu ații eficiența econo
mică a investițiilor va ii mai 
mare.

Pnn creditele p use 
poziție, organele de 
ale dancii de investiții 
cma să asigure 
permanent asupr-a 
organizațiilor de 
montaj, urmărind îndeaproape 
gospodărirea rațională a mij
loacelor lehnico-maieriale și 
financiare de care dispun, 
pentru a obține cu minimum 
de cheltuieli, un maximum de 
randament.

Dintre aspectele care tre
buie să stea in permanenta 
preocupare a factorilor in 
drept, un loc aparte il deține 
buna gospodărire a materiale
lor pe șantiere unde, datorită 
existenței unor lipsuri interne, 
se produc pagube. Astfel, din 
controalele efectuate la șantie-

prime și 
rebuturi- 
de risipă 
de cosi, 
național, 

insăși

un

la a'is- 
control 
au sar- 
conlrol

activității 
construcții-

Recuperare 
bună la
sortimentul cel
mai valoros
do cărbune
spălat

Coleclivul secției r reparare 
din cadrul Preparației cărbu
nelui Petrila consemnează in 
cartea faptelor sale de laudă 
un succes remarcabil. La căr
bunele spălat specia] destinat 
producerii semjcocsului in cup
toarele de la Culan, sortimen
tul cel mai important, cel mai 
reprezentativ in bilanțul între
prinderii. procentul de rer li
berare prezintă la zi o depă
șire de 0.5 procente.

La acest succes și-au adus 
contribuția mai cu scamă spă
lătorii Ion Poganshi Dumitru 
Probaja și Aurel Dutca.

de specialitate mai din plin
îructiîicată pentru

rezolvarea problemelor producției

rul Valea Jiului al T.C.M.M. 
București s-au constatat mate
riale depozitate n-ecorespunză- 
lor |34 mii cărămizi si 220 tra
verse beton), la lotul Lu
peni și la loturile Livezeni și 
Ghclar au fost găsite materiale 
degradate în valoare totală de 
mii de lei (geamuri sparte, 
ciment pietrificat etc.). O sta
re de lucruri 
s-a a'epistat 
Grupului T.C.H. 
rampa depozitului 
peni, _ __ 1’ ’
cărămizi era împrăștiată; 

la punctul de lucru al blocului 
G 1, 3 000 înlocuitori de cără
midă se aflau risipiți) iar la 
șantierul Aerofort tone de 
fier beton se abandonaseră 
cum s-o nimeri...

La depozitul din Vulcan s-a 
dat de 800 kg de terasit degra
dat, iar la depozitul de tranzit 
din Livezeni existau importante 
cantități de lemn împrăștiate 
in toată curtea, precum și 
cantitatea de peste 11 mii de
menți de calorifer care erau 
depozitați afară, neacoperiți și, 
deci, supuși degradării...

Aceste stări a'e lucruri, 
fac să

asemănătoare 
și la șantierele 

Astfel, pe 
__  de la Lu- 

o cantitate de 10 mii

ne 
concluzionăm că sînt 

necesare măsuri severe în ve
derea înlăturării acestor defi
ciențe generatoare de pagube. 

Legat de preocuparea șanti
erelor cu privire la reducerea 
cheltuielilor materiale, din a- 
naliza efectuată la șantierele 
I.L.H.S. L’ricanî și 71 C.F. Pe
troșani. a rezultat că la male- 
teriale, deși consumurile pre
văzute in devize au fosl re
duse, s-au depășit pe anul 
trecut cheltuielile de transport 
și aprovizionare cu 1 812 mii 
lei, respectiv, cu 795 mii lei. 

Situațiile economico-financia- 
re ale Grupului de șantiere 
Valea Jiului al T.C.H. Deva 
și șantierului T.C.M.M au fost 
îngreunate la începutul aces
tui an de existenta stocurilor 
supranormative a'e materiale 
care la 31 decembrie 1972 s-au

Nicolae CERBU, 
șef serviciu B. I. Petroșani

S-a cerut întotdeauna, dar 
devine cu atit mai necesar 
azi, ca specialistul — muncitor, 
tehnician, inginer —. cu- 
noseîndu-și la nivel înalt în
deletnicirea, să-și execute în
datoririle cu desăvîrșită res
ponsabilitate. Dar nu numai 
atît: este necesar ca, perma
nent, cunoștințele, deprinde
rile și priceperea să și le 
valorifice superior în proce
sul direct productiv, capaci
tatea, energia creatoare, ai 
căror posesori implicit sînt, 
să fie vitalizate in practică ! 
Se realizează astfel, în final, 
întrebuințarea eficientă a cu
ceririlor științei și tehnicii — 
cale primordială de sporire 
continuă, pronunțat accelera
tă, a progresului economic.

Ca pretutindeni, ingineri
lor mineri din Valea Jiului li 
se solicită folosirea în proce
sul complex de extracție a 
cărbunelui cu înalt randa
ment, a metodelor și proce
deelor celor mai perfecționate 
însușite prin studiu ori în ac
tivitatea subterană, operarea 
continuă a unor îmbunătățiri 
oriunde se ivește prilejul, 
la locurile de muncă, în sco- 

■ pul modernizării și sporirii 
producției de cărbune.

Pe parcursul unei investi
gații recente făcută la E.M. 
Lonea, tovarășul loan Bălă- 
nescu, inginerul șef al minei, 
ne-a spus că inginerii de aici
— stagiari sau cu 
gată activitate în
— sînt preocupați, 
făptuiască schimbări în pro
cesul tehnologic de extracție, 
vizînd fie îmbunătățirea teh
nologiilor de lucru, introdu
cerea de noi utilaje, fie eli
minarea îngustărilor existen
te pe diverse fluxuri. Ne-a 
expus apoi cîteva soluții în
noitoare propuse cu cîtva 
timp în urmă, sau idei ale 
gindirii tehnice inginerești e- 
laborate recent, puse în a- 
plicare, ori preconizate a se 
folosi. Astfel procedeul de e- 
xecuție a canalelor de aeraj 
tubate la coperiș a fost extins 
la toate frontalele din stra
tul 3, fiind preluat și aplicat,

acolo unde condițiile permit, 
de exploatările miniere 
ninoasa, Dîlja, Petrila. 
nomia financiară 
pînă acum la Lonea pe seama 
soluției depășește 
lei, înregistrîndu-se și o 
plificare a operațiilor 
abataj. De remarcat că 
de prevederile cuprinse 
calcul, de a se folosi o 
ni tură de tuburi la patru fe
lii, acestea au fost refolosi-

A-
Eco- 

obținută

5 000 000 
sim- 
din 
față 

în
gar-

Modernizarea
factor dinamiza
tor în extracția

de cărbune

îndelun- 
producție 

să în-

te pînă acum de cinci ori, 
fără a fi nevoie de înlocuire. 
La elaborare a participat un 
colectiv de ingineri 
ducerea exploatării 
rului IV.

La sectorul II al 
stratul 5, se experimentează 
acum, o metodă de exploata
re cu abatere frontală în lo
cul celei cu front scurt pe 
înclinare, asigurîndu-se o li
nie de front activă mai 
largă, în paralel cu creșterea 
productivității muncii 
micșorarea participării 
rațiilor auxiliare 
complet. La elaborare 
participat și concură la înfăp
tuire, alături de inginerii din 
sector, și maiștrii, minerii. 
Este, de asemenea, concepu
tă o soluție îmbunătățită de

din con- 
și secto-

minei în

prin 
ope- 

în ciclu) 
au

A
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Hotârîrea

execuție a tavanului artifi
cial.

Alături de aceste înnoiri de 
mare însemnătate, sînt sta
tornice cercetările pentru so
luționarea unor nevoi de mai 
redusă anvergură care-și a- 
duc aportul la sporirea efi
cienței tehnice și economice.

Tovarășul Nicolae Ceaușes u, 
Treședințele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, vineri la amia
ză, pe Didier Ratsiraka, minis
trul afacerilor externe al Re
publicii Malgașe.

La întrevedere a participat 
tovarășul Georqe Macovescu, 
ministrul afacerilor externe.

Cu acest prilej, a avut loc 
o convorbire, în cadrul căreia 
a fost consemnată cu satisfac
ție evoluția pozitivă a relații
lor prietenești de colaborare 
dintre cele două țări. In acest 
context s-a apreciat că există 
largi posibilități pentru adinei- 
rea și extinderea raporturilor 
politice, economice, tehnico- 
științifice și culturale bilatera
le, exprimîndu-se dorința co
mună de a se imprima un curs 
mereu ascendent relațiilor ro- 
mâno-malgașe, în interesul 
ambelor popoare, al păcii și 
înțeleqerii internaționale.

Au fost abordate, totodată, 
probleme actuale internațio
nale. Convorbirile au relevat 
hotărîrca Republicii Socialiste 
România și a Republicii Mal
qașe de a-și aduce pe mai de
parte contribuția, prin eforturi 
conjugate, la întărirea frontu
lui antiimperialist, la cauza 
luptei popoarelor împotriva co
lonialismului și neocolonialis- 
mului, pentru împlinirea aspi
rațiilor lor de progres și o via-

ță mal 
tărirea ,___ _ u
colaborării îrt Europa și in A- 
frica. in întreaga lume.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a reținut, apoi, la dejun pe 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Malgașe.

Au participat tovarășii Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri. ministrul 
comerțului exterior. George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, Bujor Almășan. minis
trul minelor, petrolului și geo- 
loqiei. Mircea Malița, consilier 
al j reședintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ecobescu, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Ștefan Cleja, director 
in M.A.E.

bună, precum 
păcii.

și la in
securității și a

De asemenea, au luat parte 
persoanele oficiale <?<.•<• îl înțo
lesc pe oaspete în vizita sa în 
țara noastră t Pierre Rajaonah, 
secretar qeneral al Ministeru
lui dezvoltării rurale, Leon 
Rajaobelina. director general 
al economiei, Claude Ratsiman- 
dresy. director al relațiilor bi
laterale, Jean Zafimahova. di- 
reotor al minelor. Iustin Ra- 
kotoniana, consilier superior, 
Georges Ramparany. adjunct 
al directorului minelor.

In timpul dejunului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și mi
nistrul afacerilor externe Di
dier Ratsiraka au rostit srurte 
toasturi.

întrevederea și dejunul s-au 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, a’e prietenie.

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, va face 
o vizită oficială în Olanda

La invitația Maiestății Sa
le Regina Iuliana și a Alte
ței Sale Regale Bernhard, 
Prințul Țărilor de Jos, pre
ședintele Consiliului de Stat

al Republicii Socialiste Ro
mânia. Nicolae Ceaușescu, va 
face, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, o vizită o- 
ficială în Clanda, între 10 și 
13 aprilie 1973.

Să folosim 
specialistul la 

capacitatea sa!
să cu-Cum însă am dorit . 

noaștem mai profund preocu
pările tuturor inginerilor mi
nei, ce au făcut și ce fac£ 
fiecare, ce și-au propus să 
întreprindă pentru îmbună
tățirea tehnologiilor de ex
tracție — ca și opiniile a- 
ccstora despre introducerea 
și sprijinirea pătrunderii 
noului în fluxul producției, 
ne-am adresat unor ingineri 
cu stagii variate în produc
ție.

Consemnăm, de pildă, cele 
expuse de inginerul Nicolae 
Heljiu, din sectorul III, care, 
in doi ani de stagiatură, a 
participat efectiv la organi
zarea, pentru prima oară la 
Lonea, a muncii într-un a- 
bataj frontal din stratul 3, 
cu pușcarea fîșiei o singură 
dată pe toată lungimea. De 
asemenea, a elaborat un stu
diu pentru organizarea mun
cii într-o brigadă de pregă
tire, cu scopul obținerii u- 
nei avansări zilnice de 4 ml, 
transpusă în practică o pe-

A. HOFFMAN
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Plenara Consiliului
Central al U. G. S. R

In zilele de 8 și 9 martie 
â.c., a avut loc plenara Con
siliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România.

La lucrări a luat parte to
varășul Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Au participat președinți ai 
comitetelor uniunilor sindi
catelor pe ramuri de activi
tate și ai consiliilor județene 
ale sindicatelor, reprezen
tanți ai conducerilor unor 
ministere.

La primul punct al ordinii 
de zi a fost prezentat rapor
tul cu privire la sarcinile ce 
revin sindicatelor pentru în
deplinirea planului de dezvol
tare economică și socială pe 
anul 1973 în lumina hotărî- 
rilor Plenarelor C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1972 și 28 fe
bruarie — 2 martie a.c.

A fost adoptat, în conti
nuare, un plan de măsuri 
privind creșterea contribuției 
sindicatelor la organizarea și 
desfășurarea activității în 
vederea îndeplinirii exempla-

re a prevederilor economice 
$i sociale cuprinse în planul 
de stat pe acest an.

Consiliului 
U.G.S.R. 
formare 
vitatea 
U.G.S.R. 
biectivele acestei 
pe 1973.

Tot în cadrul plena»»'1 
fost examinate o serie 
probleme ale activității 
rente.

La dezbateri au luat 
vîntul numeroși participanți.

In încheierea lucrărilor 
plenarei, a luat cuvîntul to
varășul Gheorghe Pană.

Plenara Consiliului Cen
tral al U.G.S.R. a adresat o 
scrisoare Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro 
mân tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune 
printre altele :

Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, în 
trunit în Plenară în zilele de 
8 și 9 martie 1973, dînd ex
presie sentimentelor clasei 
muncitoare, a tuturor oame
nilor muncii organizați în

Central 
i s-a Drezentat 
cu privire Ia 
internațională 

pe anul 1972

al 
o in- 
acti- 

a 
și o- 

activîtăți

cu-

sindicate, a reafirmat cu tărie 
și cu acest prilej întreaga sa 
adeziune la politica partidu
lui și statului nostru care 
asigură mersul victorios îna
inte al poporului român pe 
calea făuririi societății so
cialiste multilateral dezvolta
te. Participanții și-au expri
mat adînca recunoștință și 
admirație pentru activitatea 
neobosită
Comitetul Centrai al Parti
dului, de dumneavoastră per
sonal, mult stimate tovară
șe Nicolae Ceaușescu, pentru 
fermitatea cu care acționați 
în direcția dezvoltării acce
lerate a economiei noastre 
naționale, pentru grija per
manentă pe care o manifes
tați față de nevoile oameni
lor muncii și ridicarea conti
nuă a nivelului lor de trai 
material și spiritual.

Obiectivul fundamental ca
re va sta în fața noastră este 
unirea eforturilor tuturor oa
menilor muncii din industrie, 
agricultură, construcții, trans
porturi, circulația mărfurilor,

desfășurată de

(Continuare in pag. a 4-a)
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cu privire la dez
voltarea continuă 
a educației fizice 

și sportului

Economii 
de combustibil 

— reparații 
de calitate

de 
in-

COMITETELOR DE PARTID
Șl PREȘEDINȚILOR CONSILIILOR POPULARE COMUNALE

Ieri s-au desfășurat la 
Deva lucrările conferinței ju
dețene a secretarilor comite
telor de partid și președin- 

consiliilor 
comunale, 

de seamă în

popu- 
eveni- 
viața

î_ -» O-S». • Brigăzile artistice de agitație —In pagina a 2-a; „ nrnhlemă nerezolvată, dar nu
insolubila

CULTURA—ARTA ♦

In preocuparea față 
realizarea unei cit mai ii 
semnate reducerii a prețu
lui de cost al transporturi
lor, mecanicii și fochiș'.ii 
locomotivelor cu aburi din 
Depoul C.F.R. Petroșani au 
reușit să remorcheze 're
nurile de pe ruta Lupeni — 
Petroșani - - Simeria și îna
poi in condițiile realizării
unor importante economii
de cărbune, care, de la în
ceputul acestui an totali
zează 80 tone combustibil 
convențional. In dobîndirea 
acestui succes s-au e.vi J« n- 
țiat mecanicii loan Oprea I 
și Iile Căpățînă ui lor li ...ii 
Constantin Baldovfn și Pe
tre Niclu.

Un frumos succes a fost 
obținut, in luna februarie, 
de către colectivul depoului 
in sporirea parcursului me
diu zilnic al trenurilor, ca
re a fost depășit cu 17 la 
sută fată de prevederi.

ment 
județului, care se înscrie pe 
îinia măsurilor inițiate 
conducerea superioară 
partid și de stat, de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al P.C.R. ca anual 
să aibă loc la județe aseme
nea forumuri de lucru.

Obiectivul major al lucră
rilor l-a constituit analiza 
modului cum se înfăptuiesc 
la comune hotărîrile Congre
sului al X-lea și Conferinței 
Naționale a Partidului, pro
gramul elaborat de prima 
conferință pe țară a secreta
rilor de partid și primarilor 
și — în lumina documentelor 
plenarelor C.C. al P.C.R. 
din noiembrie anul trecut și 
februarie—martie a.c. — să 
stabilească măsurile și orien
tările necesare în îndeplini
rea exemplară a sarcinilor 
cconomico-sociale pe anul 
1973, an hotărîtor pentru reali
zarea sarcinilor actualului 
cincinal înainte de termen. 
T.a lucrările conferinței 
participai împreună cu 
cretari ai comitetelor 
part id, președinții și vice-pre- 
ședinții consiliilor populare 
de la comune — membrii bi
roului comitetului județean 
de partid, membrii Comite
tului Executiv al consiliului 
popular județean, aparatul 
comitetului județean de par-

de 
de

au 
se- 
de

tid, conducători ai organiza
țiilor de masă și obștești, ca
dre cu munci de răspundere 
din direcția consiliului popu
lar județean, întreprinderi și 
instituții județene.

Au luat de asemenea parte 
la lucrări activiști ai C.C. al 
P.C.R., reprezentanți ai orga
nizațiilor centrale. Lucrările 
Conferinței au fost deschise 
de tovarășul Ioachim Moga, 
prim-secretar al comitetului 
județean Hunedoara al 
P.C.R., președintele comite
tului executiv al consiliului 
popular județean.

Tn plenul conferinței, din 
însărcinarea biroului comi
tetului județean de partid, a 
Comitetului Executiv al Con
siliului Popular județean, to
varășul Ștefan Almășan, se
cretar al Comitetului județean 
de partid, vice-președinte al 
Comitetului executiv al Con
siliului popular județean a 
prezentat informarea. „Măsu
rile luate în lumina indica
țiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Confe
rința pe țară cu secretarii co
mitetelor de partid și preșe
dinții consiliilor 
comunale pentru 
rolului și competenței 
nelor comunale de partid și 
de stat In îndeplinirea exem
plară a tuturor sarcinilor 
economi^o-sociale, edilitar 
gospodărești și de sistemati
zare ce revin comunelor. 
Realizările obținute In între
cerea dintre comune"; tovarășul

populare 
creșterea 

orga-

Aurel Nistor, vice-președinte 
al Comitetului executiv 
Consiliului popular 
director general al 
generale agricole 
informarea privind 
narea maselor de oameni ai 
muncii de la sate la realiza
rea sarcinilor de creștere a 
producției agricole, conserva
rea și apărarea fondului fun
ciar, rc'',:z.'>rea nro-’i—"lui 
național și județean de dez
voltare a zootehniei. Îmbu
nătățirea și întreținerea pa
jiștilor și pășunilor"; tovarășul 
David T.azăr, secretar al Co
mitetului județean de partid, 
vice-președinte al Comitetu
lui executiv al Consiliului 
popular județean, informarea 
„Măsurile luate și rezultatele 
obținute pe linia îmbunătă
țirii muncii politice și cultu
rale educative de masă în 
rjndul țărănimii. Perfecționa
rea stilului și metodelor de 
muncă ale organelor comu
nale de partid, de stat. de 
masă și obștești, pentru o mal 
largă antrenare a cetățenilor 
la conducerea 
narea treburilor de 
obștești".

Tn continuare lucrările con
ferinței s-au desfășurat pe 
trei grupe potrivit specificu
lui și problematicii care 1p 
au comunele județului, comu
ne' m o activitate economiro- 
industrială dezvoltată, comu
ne In care ponderea activită
ții o reprezintă agricultura, 
comune de munte și necoope- 
rativizate. Cu acest prilej au

al 
județean. 
Direcției 

județene, 
„Antre-

și soluțio- 
stat și

luat cuvîntul 28 de tovarăși. 
Dezbaterile și intervențiile 

atlt pe grupe cît și în plen au 
constituit o analiză aprofun
dată a modului în care orga
nele comunale de partid și 
de stat răspund competențe
lor sporite pe care le ridică 
rezolvarea în bune condiți- 
uni a multiplelor proble
me ale vieții politice, econo
mice și sociale din așezările 
rurale. Au fost abordate pri
oritar problemele din agri
cultură : creșterea producției 
de cereale, dezvoltarea zo
otehniei, legumicultorii, po- 
miculturii, gospodărirea ra
țională a fondului funciar, 
pregătirea cadrelor, etc. Tn 
același timp, au fost dezbă
tute ‘probleme legate de in
tensificarea activității indus
triale și a prestațiilor 
servicii, 
litătilor, aprovizionare, 
tămînt, ocrotirea 

munca oolitic^ și 
ducativă.

Tn încheierea 
conferinței a luat 
tovarășul Ibachim Moga.

Conferința a aprobat che
marea către toți locuitorii sa
telor județului.

Tn numele comuniștilor, al 
lucrătorilor de pe ogoare, 
conferința a adresat o tele
gramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România.

de 
sistematizarea loca- 

învă- 
sănătătii, 

cultur-al-e-

lucrărilor 
cuvîntul

Sadat.de
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Comedia
'fi D-ale carnavalului"

Brigăzile artistice
de agitație

o problemă nerezolvată
dar insolubilă

In diferite împrejurări aflăm 
noi și noi informații despre 
brigăzile artistice de agitație, 
despre numărul lor care crește 
necontenit, inc-ît aju-ngem chiar 
în situația sâ fim pe deplin 
mulțumiți și Inci ratal i dc pre- 

>stor formații cultural- 
Dar. dacă patru ne'e m 
de această prezen

roză ne trezim în- 
cu totul altă situ 
pentru că. dacă sintern 

marelui
au, nu

confuze, despre încă 
preparația Coroeșlî 

l 1. G. L. ; dar caro-i 
. ............... unde

zrnța a. 
ar ti sta ce.
dincolo 
tare 
tr-o 
alie» 
de acord in privința 
rol educativ pe care 
se poate spune că existenta lor 
în fapt 

mult de 
Uricani

vădește, in totalitate, 
înțelegere. Sint mai 
două luni de cind la 
(24 decembrie 1972) a- 
o trecere in revistă 

a briqăzilor artistice aln muni
cipiu. S-au văzut și lucruri 
bune, si lucruri mm puțin 
bune (ca să nu le spunem 
altfel |. Important este de șl.ut 
dară s-a schimbat ceva in ur
ma acestei întâlniri ? (deoare
ce un scop subsidiar a fost și 
acela de a se face un concret 
schimb de experiență care să 
folosească la ceva).

„Timpul pulsează" de la 
Aninoasa a fost o brigadă bine 
apreciată. Ce s-a întâmplat cu 
ea ?

— Sintem atenți la schimba
rea și adăugarea diferitelor 
momente care să reprezinte 
actualitatea, faptul cel mai 
nou. Asemenea intervenții se 
lac de cile ori e nevoie, de
oarece una din condițiile efi
cacității o reprezintă prompti
tudinea cu care reacționăm. 
Brigada este prezentă fie pe 
scenă, fie la stația de radio
amplificare a minei — iniția
tivă ceva mai nouă (Florian 
Fenișeni, director al clubului),

O situație inlrucîtva asemă
nătoare se afla și la Vulcan. 
Intr-o discuție cu secretarul 
comitetului de partid al minei, 
Gheorghe Săcăluș, ni se spu
nea despre aceeași practica de 
a transmite de la stația de ra
dioamplificare înregistrarea 
brigăzii. Intre schimburi timpul 
este limitat, organizarea, chiar 
a unui microspecLacol, e difi
cilă. Iată pentru ce noua for 
mula e mai rapida, dar și ma; 
eficientă, știut fiind că brigada 
artistică de agitație esite una 
dintre formele muncii politice 
de masă.

Dar la Vulcan eram infor
mați, nu de mult, că ar Ii exis
tând sase brigăzi. Unde ? De 
una știm — „Serpentine, ser
pentine" a clubului (instructor 
Constantin Marcău). Se mai

aud vești, r 
două ; la 
și sectorul 
viata lor ? Și celelalte 
sint ?

Inlrucîtva asemănătouie e 
situația în Petroșani. In comu
nicări se afirma că s-ar afla șap
te: brigăzi ; două la U.U.M.P.. 
una la O.C.L. Alimentara, una 
la O.C.L.Industrial, una la E.M. 
Dilja. una la U.E.L Dar Iov. 
Vasile Chirculescu. activist al 
Consiliului municipal al sindi
catelor, și-a exprimat prompt 

îndoiala, neîncrederea în cea 
de la U.E.L. Petroșani care, zi- 
ce-se, că c „moartă". Numai 
aceasta ? La O.C.L. Industrial 
și Alimentara ne-a întâmpinat 
doar amintirea unor brigăzi 
dintr-un trecut mai mult -.au 
mai puțin îndepărtat. Ar ti ne
cesare ? Fără îndoială, munca 
de educație in comerț e încă 
nesatisfăcătoare, (aptele o do
vedesc. Posibilități sini? Intr- 
un număr impresionant chiar, 
numai că pe acești tineri trebuie 
sâ-i urnească o inițiativa din 
loc. Responsabilitatea o poartă 
comitetul de partid pe comerț 
și organizațiile U.T.C. Dar in 
Petroșani, tot eliminind, mai 
rămînem totuși cu ceva: bri
găzile artistice de la U.U.M.P., 
Casa de cultură (inactivă a'e 
cîtva timp) și de la E.M. Dilja. 
cea mai tânără, dar și cea mai 
activă in ultimul timp. Despre 
ea ne vorbea președintele co
mitetului sindicatului. Dumitru 
Enache. cu vădită mindric: 
prezența ei intre mineri se bu
cură de aprecieri pozitive. Și 
această atenție acordată mun
cii educative are un reflex 
substanțial asupra producției, 
mina Dilja probind această 
idee. Și la cooperativa „Uni
rea" a fost o brigadă, dar nu 
mai este. Doar dezinteresul 
justifica această atitudine, ma
nifestată, de altfel, in aceasta 
unitate în toată munca politică 
și educativă.

„Să spunem totul la concret" 
esle brigada clubului din Lu
peni. Deși are tineri talenlați 
(Viorica Lupa, Viorel Oprea și 
alții), nu face nici un progres. 
Spectacolele sînt susținute 
doar cu diferite ocazii (confe
rința sindicală, de pildă). Cum 
folosește procesului de educa
ție, cum ajută producții, dacă 
prin aceste manifestări incerte 
se dovedește a fi ruptă de 
viață ?

La clubul din Lon-ea interesul 
pentru brigadă este mai mare.

— „Te vad, te văd" este o 
brigadă care-și trage seva din

ei ev Hor

Tiberiu SPATARU

Nicolae TUDORA 
corespondent

la cineclubul „Amafilm" djn Lupeni se lucrează la u „Șah", inspirai
din poezia lui Marin Sorescu. In imagine, un moment din timpul filmărilor.

up ani

viața localității — ne spunea 
Aurel lllușcu. di re dor al clu
bului. \c.um pregătim un spec
tacol de estradă in care briqo- 
da va fi integrată. „Cu luneta 
prin sectoare" esle inspirată 
din viața minei Lonea. In ul
timul timp s-au deplasai mai 
mult la mină iar comitelui 
U.T.C. ne-a propus s3-i ajutăm 
pentru a înființa o briqadă 
numai cu tineri de la mină.

Aceasta esle starea brigă
zilor artistice din Valea Jiului 
(Pelrila și Uricani nu aduc 
nimic in plus), lucrurile nu 
sint de loc optimiste; dimpo
trivă, trebuie să ne înoeînne 
la reflecție si acțiune deoarece 
neglijarea acestei laturi de 
activitate arata o slabă preo- 
i upare pentru munca politică 
de masa. Firește, o brigadă 
artistică nu se poate face cil 
aj bate din palme. E necesar 
un text bun — dar de ce nu 
se face apel la cenaclurile 
din Valea Jiului ? —. de un 
instructor priceput» de oameni 
bine selecționați, de o ancora
re adincă în realitate.

Inactivitatea lor doveaeșle 
că faptele obținute zi de zi nu 
troc și in programul lor. Deci 
sint și inactuale, fapt pentru 
care eficiența educativă scade. 
Cum spuneam la început, toa
ta lumea le recunoaște impor
tanta, valoarea ele. Dacă lucru
rile nu se petrec chiar așa și 
ir realitate, răspunzătoare sint 
nu numai cluburile și între
prinderile, ci și consiliul mu
nicipal al sindicatelor, comi
tetul pentru cultură și educa
ție socialistă care se limitea
ză doar să le constate pregă
tirea la un 
tară nici o 
Din această 
artistice de 
o problemă 
nu .și insolubilă.

expoziția 
din L

r

moment dat. dar 
urmare în viitor.
pricină, brigăzile 

agitație rămin tot 
nerezolvată,

Zilele trecute s-a deschis pentru lupenenl 
frumoasă expoziție de pictură și grafică. 

Sint expuse, in holul clubului, peste 40 de 
tablouri inspirate din mirifica lume a copilă
riei, din preocupările zilnice ale fiilor de 
mineri. Te impresionează profund unele cre
ații de virtual talent, numele unor tineri cu o 
promițătoare înclinație artistică.

Am reținut in mod deosebit numele lui 
Vasile Sin, in virstă de 16 ani, autor al unui 
reușit portret in cărbune. Ion Moldovan ex- 
pune frumosul tablou „Amurg" (acuarelă) 
plin de un lirism exuberant. Gigi Cornescu 
se remarcă printr-un accentuat simț 
chillbrului in 
gela Rotaru 
poezia plină

Alături de 
Rodica Bălan,

al e- 
,,Nocturnă statică". Tinăra An- 
(13 ani) in „Joc", surprinde 

de frumuseți a folclorului.
ei amintim pe Vasile Pașca, 

Elisabeta Zoltan, Elisabeta

Radar, Eugen Henciu și alți cițiva elevi, 
deosebite preocupări artistice, membri 
cercului de artă plastică de pe lingă 
bul sindicatelor sau ai cercurilor de grafică 
din școlile generale nr. 2 și 3.

Inmănunchind intr-un buchet aceste 
nunate imagini smulse din sufletul lor, ei 
le oferă cu generozitate amatorilor de artă 
din Lupeni. Generozitatea cu care au fost 
crescuți, grija față de talentul lor în floare 
- e răsplătită cu seriozitate. Munca lor de 
ucenici ai penelului au dedicat-o, in aceste 
zile, mamelor din Lupeni, Prin lucrările lor, 
vor să împărtășească ceva din fericirea, din 
candoarea viselor, din tremurul miinilor 
urcă încet înspre afirmare.

în interpretarea 
actorilor amatori

Opera lui Ion Luca Caragi- 
ale este <itlt de înrădăcinată 
in conștiința noastră iar vi
brarea ei atît do stabilă >n- 
ril reprezentarea scenică a u- 
noia dintre comedii exercită 
asupra publicului o atracție 
specială. Forma absolută a 
concepției sale literare. Cara- 

alins-o în comedia 
carnavalului" in care 
mahalalei e privita dc 

scriitor <u un intens exclu
siv. inlr-o operă dramatică 
de o perfectă tehnicitate (era 
și propria opinie a autorului). 
Premiera spectacolului - u 
..D-ale carnavalului", In apr: 
lie 1885, a fost repudiată le 
presa vremii, fiind considerată 
naturalistă și grotcscă. Cura- 
qialc atinge in această come
die schematizarea pînă l.i a'» 
surd a figurii, detnascînd ș« 
precaritatea limbajului, păs 
trind doar ce este mai speci
fic și definitoriu mahalalei.

„D-ale carnavalului", ca și 
alte comedii, se constru
iește pe un comic de limbaj 
îmbogățit cu cel de situație. 
Caraqiale Își investește lini 
bajul cu o funcție dc carac
terizare care creează tipologii 
umane. Trahanache, Pampon, 
Crăcănel ele. sînt tipuri de o 
rară forță expresivă. Despre 
„D-alc carnavalului" se spune 
foarte just că reprezintă n.i 
lurdllsmul redus la absurd (pre
luat și dezvoltat in forme mo
derne de Eugen lonescu).

Faptul că „D-ale carnavalu
lui" de I.L. Caragiale a intra1 
în repertoriul formației dc 
teatru de la Casa de cultură 
din Petroșani reprezintă un 
act temerar. Mai întâi se află 
dificultăți multiple iz.vori’e 
din concepția, viziunea care 
stă la baza spectacolului, a- 
daugîndu-se necesitatea unei 
adevărate virtuozități din par 
tea actorilor. Comedia esle o 
satiră cu elemente corosive.

groleșli la adresa moravur’-» 
lor burgheziei. Pentru a-și a- 
linqe scopul artistic Caragta- 
le a folosit și tehnica qui-pro- 
quo-ului caro sporește efecte
le comice și caracterologici.

Jele , 
reqia speo 

mulu? 
celebre, ale 
oprit asupr< 

cel mc.’ 
transmită 

Iu- 
u»ie

Aclorul Alexandru 
căruia-l aparține 
tacolului, a cunoscut 
versiuni scenice, 
comediei. Și s-a 
elementului grotesc, 
in măsură să ne 
valoarea artistică perenă a ii 
Caraqiale. Această idee 
servilă de o trupă do actori 
amatori deosebit de înzestra
tă. Se remarcă in mod' deose
bit talentatul triptic Gheorq* e 
Negrnru (Pnmpon), Cheorqrie 
Sercș (Crăcănel) și Ion V >1 - 
ca (Iordache) care imprimă 
spectacolului un ritm ulor’, 
antrenant. Cei trei actori ama
tori, cu un registru de hiijlo <- 
ce comice destul de întins își 
individualizează persona j'-'c 
cărora le dau viată, sesi/ri -i 
subtilitățile textului, depăsm.i 
nivelul amatorilor. O interpre
tare bună face și Ion Codr- i 
in rolul Catindatului, Cornel i 
Olaru (Mița Baston), Rit lin-. d 
Bușneaq (Nae Girimea) și Sr 
da Peșcan (Didina Mazu) o 
dovedesc utili spectacolului, 
reușind să creeze scene de un 
autentic spirit caragialcsc. ,o 
rolurile mai mărunte, Mar'u 
Toma (Chelnerul), Dinu Acie- 
nci (Ipistatul) și Constanța 
Sandu (o mască), care se înca
drează in atmosfera generală, 
ce alunecă, uneori, în șarjă

Impresia transmisă este < T 
formația de actori amatori de 
la Casa de cultură din Petro
șani a învins, în multe scene, 
și cu succes, dificultățile pe 
care le are prestigioasa come
die ,,D-ale carnavalului11 și a 
descifrat cu surprinzătoare pă
trundere sensurile și semnifi
cațiile piesei.

Ts.

Autografe în premieră
Continuind seria întâlniri

lor sale cu cititorii cărților 
„Spre ziuă” și „Valea Bucuri
ei", prezente in librării, scri
itorul Irimie Străuț este as
tăzi oaspetele pionierilor și 
școlarilor din orașul Vulcan 
și de la școlile generale nr. 5 
și 6 din Petroșani. Cu acest 
prilej cititorii prezenți vor 
susține un viu dialog cu auto
rul cărților amintite, inspirate

din viața minerilor, și pe 
te probleme ale creației 
terare actuale, solicitând 
final autografe.

O acțiune deosebită 
avea loc în după-amiază
cestei zile, începînd cu ora 
17, in municipiul Petroșani la 
librăria „Ion Greangă", unde 
autorul va acorda cititorilor 
săi autografe.

al- 
II- 
fn

va 
a-

I n t î 1 n i r e

N 
droguri intr-o mulțime de 
mici baruri, tot furnicarul 
uman specific marilor me
tropole pe care cinematogra
ful american le sesizează cu 
subtilitate.

Filmul acestei povestiri 
romanțate despre un fapt 
autentic este de un remar
cabil dinamism, creînd un 
suspens de o rară intensita
te. Atmosfera de mare efect 
se completează prin 
pretări valoroase : 
Hackman (premiul 
pentru modul cum creează pe 
detectivul Jimmy Doyle) 
cunoscut din „Parașutiștii", 
..Naufragiați in spațiu" etc; 
Fernando Hey (Charnier), 
Marcel Bozzuffi și toți cei
lalți. ‘

„Filiera" este un film po
lițist de mare penetrație 
psihologică, educativă, pre- 
zentindu-ne o imagine veri
dică a vieții americane și 
denunțind traficul și ravagi
ile drogurilor, un adevărat 
flagel al vieții marilor aglo
merări umane din metropo
le.

Rulează la cinematograful 
-.7 Noiembrie" din Petroșani. 

____________J

Un film distins cu premi
ul Oscar (știut fiind că acest 
premiu reprezintă cea mai 
prestigioasă distincție pentru 
o operă cinematografica, dind 
fiori de speranță fiecărui 
slujitor al celei de a șaptea 
artă) trezește interesul spec
tatorului dornic să vadă 
prin ce se remarcă pelicula. 
„Filiera" a primit in 
1971 nu umil, ci cinci pre
mii Oscar : pentru cel 
bun film al anului; cea mai 
bună adaptare scenică, cea 
mai bună regie, cel mai bun 
montaj, cea mai bună inter
pretare masculină a unui 
rol principal. Dincolo de 
virtuozitatea tehnică, ce nv 
spune acest film polițist, in
spirat, așa cum aflăm 
pregeneric, dintr-un 
real ?

In primul rind consem
năm, intriga, condusă magis
tral. despre modul cum poli
țiștii depistează și ștrangu
lează caile de pătrundere a 
drogurilor in Statele Unite, 
țară in care folosirea stupe
fiantelor, cu întregul lor 
cortegiu nefast de consecin
țe, este un fenomen in per-

manentă extindere. Doi de
tectivi din brigada de stupe
fiante, ași ai meseriei, fi
lează o pistă care-i duce 
la doi francezi, sosiți împreu
nă cu o vedetă celebră a

anul

mai
Pe ecrane

FILIERA
inter-
Gene 

Nobel

A. PETREA. Pelrila —Dacă 
piesele lui Eugen lonescu (și 
nu numai ale lui) au dat o 
nouă orientare în teatru cu
noscută sub expresia „teatrul 
absurdului41, nu însemnează că 
opera sa dramatică este absur
dă, adică ilogică cum se înțe
lege din al dv. „Cîntec absurd11. 
Mai mult, 
este între 
si absurd, 
tice sînt 
interesantă 
tnimiteți și

nu văd ce legătură 
poetul A. Rimbaud 
încercările dv. poe- 
promițătoare, cu o 

tentă ironică, Mal 
altele!

Faptul că sînteți muncitor și 
scrieți versuri este deosebit a‘e 
frumos. Numai <’ă versurile 
(„Anii frumoși ai tinereții", 
„Adevărul" și „Valea Jiului" 
— in care sînteți influențat de 
poezia j.opulară), nu au, deo
camdată, calități literare deo
sebite. Veți progresa doar da-

două poezii i „închipuire' 
sincer să fiu, n-are nici e le
gătură cu poezia, și „Ce bine 
ar fi fost" care se înoadreaza 
în specificul virstei — roman
tismul. Mai trimiteți.

Aninoasa 
are prea 
„Luceată-

AUREL TABACU,
— „Atît de recede" 
mari asemănări cu 
rul" de Eminescu pentru a mai
fi discutat iar „Verișorul meu” 
cu Alecsandri. Extindețl-va lec
turile, apropiați-le și de timpul 
nostru (fără a vă știrbi propria 
sensibilitate) apoi mai trimiteți.

RONCEA, LupeniDORINA
— Aveți dreptate, despre ținu
ta elevilor se pot spune multe 
lucruri. Dar, pentru că sînteți 
învățătoare, de ce nu vă trans
miteți considerațiile și obser
vațiile în ședințele cu părinții 
pentru ca eficiența lor să fie 
promptă? De fapt ținuta vesti
mentară a elevului trebuie ur
mărită mai sistematic de către 
școală. Așteptăm-de la dv. co
respondente pe teme educative 
concrete din activitatea școlii.

din
japt

televiziunii din Franța. Ur- 
mărindu-le o mașină ajung 
la un antrepozit unde se fac 
tranzacțiile. In schimbul de 
locuri este ucis un polițist 
iar patronul afacerii reușeș
te să fugă (idee care suge
rează că problema droguri
lor rămine deschisă). Dar 
mai mult decit această intri
gă pasionează celelalte ele
mente ale filmului; descri
erea realistă a vieții urbane, 
extinderea consumului de

că, paralel cu 
qățiți cultura 
miteli.

scrisul, vă îmbo-
Doetică. Mai tri-

Petroșani — CăIICONTER,
„Cea mai frumoasă seară din 
'73" conține „un adevăr incon
testabil," cum spuneți, sînt de 
acord — în acea seară ninqea. 
Atît.

COSTEL POIANA, Pelrlla — 
Valoarea poetului nu e garan
tată de studiile sale superioare.

ANDREI CAUCAR, Petroșani
— Îmi place „Leagăn străbun". 
Aștept și altceva.

CONSTANTIN BLEOAJE.
Vulcan — Iți voi răspunde 
personal, așa cum dorești.

PAUL SEBASTIAN, Petroșani
— Dacă aveți sau nu talent 
literar nu se poate sti doar ain dcriii?

ANONIM, Aninoasa — Sa
la de remrny a clubului s-a 
închis nu întâmplător, ci pentru 
un motiv foarte serios caie de
pășește regulile jocului in si
ne. De ce nu vă scrieți si nu
mele ? N-aveți curajul răspun-

I a Casa de cultură din Uricani are loc astăzi, la ora 18. 
o intilnire a tinerilor cu primll-secretarl al comitetelor de 
partid sl U.T.C. din oraș cuprinsă sub mobilizatoarea expre
sie .Să muncim și să trăim in chip comunist". Trebuie să 
menționăm că este o manifestare care face parte dlntr-un larg 
și bine susținut ciclu de acțiuni educative. Desfășurată in di
verse forme organizatorice, ideea care stă la baza expresiei 
„Să muncim și să trăim în chip comunist" este deosebit de 
valoroasă oferind tinerilor exemple vii și o largă problematică 
profesională, cetățenească, de morală asupra căreia nu numai 
să reflecleze, dar să și le iacă arme de conduită potrivit echi
tății sociale și eticii comuniste.

Expoziție
In sala bibliotecii Casei de 

cultură din Petroșani s-a des
chis zilele trecute expoziția 
de ceramică ornamentală 
semnată de Mfa Radu. Orga-

nizata (u prilejul Zilei inter
naționale a femeii, expoziția 
poate fi vizitată țină la 15 
martie intre orele 9—13 si 
16—20.

Dintre obiceiurile legale de 
viața omului, nunta este unul 
din cele mai spectaculoase 
prin faptul că, in afară de 
practicile obișnuite ce se gă
sesc in toate părțile țării, in 
Valea Jiului sînt cîteva cu to
tul aparte. .Astfel, cind nunta
șii mirelui împreună cu mirele 
și nașii merg să ia mireasa de 
acasă, după ce nuntașii mire
sei o închid in cămară unde 
o încuie cu lacătul, nuntașii 
mirelui sint obligați să înde
plinească un ritual foarte inte
resant : se agață înlr-o prăjină 
înaltă un obiect (de obicei un 
ou), numit șlhibă, pe care aceș
tia trebuie să-l ochească și să-1 
doboare cu arma de vînătoare 
după care li se prezintă o fal
să mireasă sub formă de mo- 
mîie. După discuții purtate de 
ambele părți, mirele și nunta
șii forțează lacătul de la căma
ră și aduc mireasa. Mirele tre
buie apoi să rupă chiotoarea 
cămășii soacrei și să-i bage 
bani in sin drept răscumpăra
re.

Fluierașii prezintă miresei, 
pe fluierele lor, vălul alb nu
mit sovon, intrebind-o de trei 
ori ; „Primești, mireasă, sovo- 
nul ?" Mireasa, după a treia 
întrebare, aprobă, primind so- 
vonul, după care pleacă la cu
nunie. Sint momente emoțio
nante și de o rara frumusețe. 
Numai cine le-a văzut le poale 
aprecia la justa lor valoare.

Un alt obicei care se mai 
menține este legat de înmor- 
mintare. Și aici se practică di
ferite ritualuri însoțite dc bo
cete, cintece vocale, și instru
mentale, incepînd cu aducerea 
bradului din munte, planta
rea lui la mormînl. Toate a- 
cestea sint însoțite de melodii 
tărăgănate, executate de către 
fluierași și de bocitoare, cu

bocele și incantații cu caracter 
arhaic păgîn și terminînd cu 
masa comună.

Cele mai spectaculoase obi
ceiuri in Valea Jiului sînt le
gate de păstorit. Urcatul oilor 
ia munte, măsuratul sau cobo- 
rilul lor in sunete de clopote, 
în „zjcălile" do plai ale fluie- 
rașiior și in cînlecele tărăgă
nate ale fetelor, constituie mo
mente emoționante și de neui-

doină sau un cîntec lung, se 
strigă, aceste strigături supli
nind oarecum cîntecul vocal. 
De asemenea sînt numeroasele 
legende care se mai pot auzi 
la bălrîni.

Referindu-ne la dansul popu
lar, trebuie să recunoaștem că 
la ora actuală se practică doar 
un singur joc — învirtila. Este 
inexact să susținem că așa n 
fost întotdeauna. Personal am

actuală producțiile vocale sînt 
foarte restrinse dar, adîncind 
investigațiile, ne vom convin
ge că bătrînii au avut nume
roase și variate cintece care 
s-au pierdut de-a lungul anilor 
sau care se mai ciută doar la 
fluier. Sînt oameni mai in vîr- 
stă care nu le-au uitat. .Am a- 
vul ocazia să mă conving de 
acest fapt — chiar am cules u- 
nele — și am constatat carac-

joc se qasesc in sute și sute de 
variante... Majoritatea țărani
lor din Valea Jiului știu să 
cînle la fluier, deprindere ce 
și-o însușesc de mici copii. Nu 
este manifestare folclorică, o- 
bicei sau orice altfel de distra :- 
ție in caro să lipsească fluie
rul. Linia melodică a „ziceri
lor" la fluier variază de la un 
fluieraș la altul, majoritatea 
constituind adevărate teme

Unele considerații asupra folclorului
din Valea Jiului (II)

înțelege că aceste obi- 
sînl comune tuturor 

de pc întreg cuprin- 
dar flecare zonă 
prezintă trăsături 

Acest lucru se poate 
despre zona Văii

tal. Se 
ceiuri 
păstorilor 
sul tării, 
folclorică 
specifice, 
afirma și 
Jiului.

Printre
cele mai interesante mi se par 
a fi „colindul pițărăilor" ori 
„brundușii", acei colindători 
plini do vervă și < u elemente 
arhaice, uneori stranii — co
lindul brundușilor are con
ținut și caracter pur pastoral: 
oile care mor și care revin la 
viață datorită unor incantații 
specifice.

Țăranii noștri din Valea Jiu 
lui au o maro varietate de 
slrlqăluri de joc. Interesant 
este că aceste strigături se fo
losesc și in afara jocului, de 
pilda cind Buierașul „zice" o

obiceiurile de iarnă,

constatat că pe aceste melea
guri se jucau in trecut și alte 
jocuri : Sălcioara, Oslroveanca, 
Alunelul, Sîrba bălrinească, 
Ursa de la Cîrnpu lui Neag, 
Tirsa de la Bănița, Bătuta, Ho
ra pe stingă și altele, dansuri 
care sini pe cale de dispariție. 
S-ar putea ca parte din ele su 
fie aduse din alte zone folclo
rice (Oltenia, Banal, ele.) dar 
ele au fost adaptate local și 
se diferențiază aproape total 
de originea lor. Se impune o 
investigare migăloasă și auto
rizată din partea unor specia
liști, pentru a fi culese, filmate 
și redate poporului prin mijlo
cirea lăcașelor de cultură.

In privința folclorului muzi
cal se fac afirmații cum că lo
calnicii nu ar avea cintece vo
cale. Pe de o parte sini juste 
pornind de la faptul că la ora

Ierul specific și arhaic al aces
tora, De pildă modul popular 
locrian (modul autentic a lui 
si) la ora actuală este foarte 
rar in țara noastră; eu l-am 
găsit in Valea Jiului. Pe de al
tă parte rima împerecheată, și 
mai ales monorima și asonan
tele destul de stridente, dove
desc originalitatea și vechimea 
acestor producții însoțite de 
particule, completări și refrene 
loarte interesante și curioase.

Dacă în privința cîntecului 
vocal în Valea Jiului se mani
festă un oarecare dezinteres, în 
schimb cîntecul instrumental 
este foarte bogat și variat, e- 
xecutat cu preponderență la 
fluier, instrument foarte popu
lar și de mare cinste și prețui
re in rindul țăranilor. Doine 
cintece de plai, cintece de 
nuntă și mai ales învirtitele de

muzicale. Fiecare Iluieraș are 
una sau mai multe „zicăli” 
proprii — creații proprii. Ju
cătorii comandă fluierașului 
diferite învîrlite pe care le 
denumesc după creatorii lor: 
..zicala lui Onu", „zicala lui 
Ciucur", „zicala lui Șotingă", 
„zicala lui Braia" ele. chiar da
că aceștia nu mai sint demult 
in viață. Printre fluierașii din 
Valea Jiului se găsesc adevă- 
rali artiști, cu o tehnică deo
sebită și rar simț al improvi
zației melodice.

Specific Văii Jiului esle flu
ierul mare, de peste 30 cm, și 
numai fluierul obișnuit cu șa
se găuri. Aici nu se folosește 
fluierul mic, specific zonei de 
cimpie, nici cavalul cu cinci 
găuri, fluierul îngemănat sau 
alte variante. Do asemenea, 
specifică este șl cântarea in-

soțită de acel ison gutural ca
re ajută — după cum afirmă 
ei — la mărirea intensității și 
se poate „întoarce melodia mai 
bine cu pontul11. Cei ce nu 
sînt obișnuiti cu fluierul sint 
înclinați să creadă că aceste 
melodii nu au cap și nici sfir- 
șit, că ar fi o simplă „durluia- 
lă“, după cum afirmă unii. Cu- 
legînd aceste melodii și com- 
parîndu-le ne putem da seama 
că nu este așa și că ele pre
zintă o mare bogăție melodică, 
fiecare piesă fiind independen
tă de celelalte, avînd comune 
doar unele motive care apar 
mai ales la început și la sfir- 
șit.

Costumul popular este o 
tradiție dintre cele mai bine 
conservate in Valea Jiului pî- 
nă în prezent. Cu greu se des- 
parte țăranul nostru de cioa
reci, pălăria ciobănească, chi
mir, cisme, cămășile cu 
mărunți cusuți cu neqru 
alb, călduțele, „broboada” 
altele, cu toate că ar fi 
comod și mai rentabil $ 
cumpere haine de la magazin. 
Se observă totuși tendința de 
înlocuire a unor piese din cos
tumul tradițional cu haine da 
la prăvălie. Și în privința cos- 
turnului popular în Valea Jiului 
sînt deosebiri de la o zonă la 
alta. Astfel, în partea do vest 
se manifestă pregnant Influen
ța Banatului, pe cind in partea 
do est se resimte influența Si- 
biului. In privința construcți- 
lor de locuințe, dependin
țe, etc. Valea Jiului are uneia 
caracteristici tipice asupra că
rora nu pot face afirmații, fiind 
o chestiune care nu intră în 
domeniul meu.

pil’ 
pe 

1 Și 
mai 

să-și

Prof. Gheorghe POPA 
director al Școlii populare da 

artă Petroșani
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Partidul și >iaiul nostru a- 
cordă educației fizice și spor
tului un rol Io! mai important 
in formarea multilaterala a o- 
mului societății socialiste. E- 
ducatia fizică și sportul, acti
vități de interes național, re
prezintă o parte componentă 
<1 procesului de educare comu
nistă a tineretului, o maselor 
largi de oameni ai muncii.

Sub conducerea organelor 
Si organizațiilor de partid, in 
anii construcției socialiste, o- 
datS cu dezvoltarea economi
ei științei și culturii, cu ri
dicarea continuă a bunăstării 
poporului s-au obținui proqrc- 
se și in domeniul educației fi
zice și sportului. A crescut 
numărul cetățenilor care prac
tică exercițiile fizice, sportul 
șl turismul. Intr-o serie de 
ramuri sportive s-au obținui 
rezultate valoroase in compe
tițiile internaționale.

In domeniul educației 
fizice și sportului de masă

1. In ansamblul mișcării 
sportive, cea mai largă formă 
de participare a întregului ti
neret, a populației, Iu practi
carea sistematică a exercitiilor 
fizice și sportului trebuie să 
o reprezinte sportul de maso, 
mijloc de bază pentru fortifi
carea organismului și dezvol
tarea capacității fizice a tutu
ror cetățenilor patriei.

2. Activitatea de educație 
lizică și sportul de masă vot 
ii orientate cu prioritate spre 
folosirea formelor simple, ac
cesibile, desfășurate in aer li
ber. O deosebită atenție se 
va acorda activităților sporti
ve și turistice care se pot 
practica în mod organizat sau 
indepedent și au influență fa
vorabilă asupra stării fizice și 
sănătății, extinderii atletismu
lui, qimnasticii, excursiilor, 
înotului, mersului pe bicicle
tă, schiului, patinajului, pre
cum și altor ramuri sportive.

3. Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport răs
punde de realizarea unitară a 
sarcinilor stabilite in domeniul 
educației fizice și sportului de 
masă.

Uniunea Generală a Sindica
telor, Uniunea Tineretului Co
munist, Ministerul Educației și 
lnvățăminlului, Organizația 
Pionierilor și celelalte organi
zații de stat și obștești cu atri
buții in mișcarea sportivă răs
pund de organizarea și desfă
șurarea educației fizice și a 
sportului de masă în domenii
le lor de activitate, asigurind 
c<î întregul tinerel, 'masele oa
menilor muncii să' practic'd 
sistematic exercițiile fizice și 
sportul.

4. Sindicatele, organizațiile 
de tineret și asociațiile sporti
ve din întreprinderi și institu
ții vor extinde formele de 
practicarea exercițiilor fizice, 
organizarea de activități spor
tive, turistice și întreceri pen
tru cucerirea titlului de frun
taș pe unitate in diferite ra
muri sportive care să cuprindă 
masa largă a salariaților, ba
za activităților constituind-o 
atelierul, secția, sectorul.

Plenarei Comitetului Central al I*. C. II. cu privire la dezvoltarea continuă
Cu toate aceste.1, rezultatele 

nu >int pe măsura cerințelor 
societății noastre, a posibilită
ților și condițiilor do care dis
pune mișcarea sportivă. Înde
plinirea programului de fău
rire a societății socialisto 
multilateral dezvoltate presu
pune ca educația fizică si 
sportul. inleqrindu-se organic 
in ansamblul muncii educati
ve. să contribuie mai activ la 
formarea tinerei generalii, 'a 
menținerea și întărirea sănă
tății. la asigurarea unor forme 
variate și atractive do recrce- 
re a maselor, la creșterea ca
pacității lor do muncă.

Pentru continua îmbunătăți
re a întregii activități de edu
cație fizică și sport, Plenara 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român hotă
răște :

5. In mediul rural, organiza
țiile U.T.C., cu sprijinul con
ducerilor unităților agricole si 
consiliilor populare, vor extin
de și permanentiza pe sate, 
comune, qrupe de comune 
concursuri, întreceri care sg 
desemneze pe col mai bun 
sportiv la diferite ramuri și 
probe, festivaluri, serbări și 
duminici cultural-sportive.

6. Consiliul National pentru 
Educație Fizică și Sport, îm
preună cu organizațiile de 
stat și obștești cu atribuții în 
domeniul sportului vor organi
za complexul polisportiv,’ de
numit „Sport și sănătate”, pre
cum și o competiție de masă 
cu caracter republican pentru 
pionieri, elevi, studenți, mili
tari, tineri muncitori și țărani, 
care va începe cu unitățile de 
bază. Această competiție se 
va desfășura pe etape comu
nale, orășenești, județene, ;n- 
terjudețenc și se va încheia 
la fiecare doi ani cu finale pe 
țară.

Consiliile populare, îm
preună cu consiliile pentru e- 
ducalie fizică și sport și < u 
concursul asociațiilor de lo
catari, se vor preocupa de or
ganizarea unor activități spor
tive variate in cartiere și zo
nele de agrement ale localită
ților, extinzîndu-se centreie 
pentru deservirea sportivă a 
populației.

8. Ministerul Apărării Na
ționale și Ministerul de In
terne vor îmbunătăți și diver
sifica formele și mijloacele . 
destinate JpFCgătirii fizice a mi
litarilor, prin extinderea acti- 
vitătflor sportiv^' 'tehnic8-âpii- ' 
cative.

9. Comitetul Central al U 
niunii Tineretului Comunist, 
împreună cu Ministerul Apă
rării Naționale, Ministerul E 
ducației și lnvățăminlului, 
Consiliul Național al Organi 
zației Pionierilor, Ministerul 
Sănătății și Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Spoit 
vor asigura creșterea ponderii 
exercitiilor fizice și sporturi 
lor tehnico-aplicative în cadrul 
pregătirii tineretului pentru a. 
părarșa patriei.

In domeniul educației 
fizice, al sportului 

școlar și universitar
1. Școala, caro cuprinde mn 

joritatca tinerelului, constitu
ie factorul principal in pro 
cesui do formare și preqăiiiu 
a unui tineret sănătos, apt s.î 
îndeplinească în cele mai ou 
ne condiții îndatoririle ce re
vin cetățenilor patriei noastre 
Conducerile școlilor și institu
telor de invățamînt superior, 
*. adrele didactice vor lua mă 
suri pentru cu școala să-și în 
deplinească in întregime rolul 
< e-1 aro în sistemul educației 
fizice și sportului, siluind pe 
prim plan promovarea gimnas
ticii, atletismului, turismului 
și înotului.

O atenție deosebită se va 
acorda îmbunătățirii calității 
și eficientei procesului de in- 
vățămînt în cadrul orelor de 
educație fizică din școlile de 
toate gradele. In acest scop 
programele de educație fizică 
vor fi orientate, în așa fel în 
cit să asigure un continui a- 
decvat pregătirii temeinice a 
elevilor și studenților ; ce<i 
mai mare parte a aclivităliloi 
se va desfășura in aer liber 
Planul de invălămini pentru 
unitățile preșcolare va cuprin
de, zilnic, jocuri și exerciții Ii 
zice adecvate vîrstei copiilor.

2. Ministerul Educației și In 
vățămîntului și Consiliul Na 
tional pentru Educație Fizică 
și Sport vor stabili norme de 
pregătire fizică pe categorii 
de vîrsla a elevilor ; aprecie
rea gradului de pregătire fi
zică și sportivă a elevilor se 
va face în funcție de îndepli 
nirea acestor norme. In învă
țăm intui superior se vor stabili 
probe de apreciere anuală a 
preqătirii fizice a studenților. 
Criteriul principal de măsură

In domeniul sportului 
de performanță

1. Alături de dezvoltarea e- 
ducației fizice în rindul oame
nilor muncii un loc important 
trebuie să-l dețină sportul de 
performantă, în vederea afir
mării pe o scară tot mai lar
gă a talentelor, îmbunătățirii 
continue a rezultatelor și re
prezentării cu demnitate a 
sportului românesc în compc 
titiile internaționale.

2. Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport va e- 
labora norme de activitate și 
clasificare- sportivă obligatorii 
pentru sportivii de mare per
formanță, pornind de la nive
lul cerințelor mondiale. Acti
vitatea cadrelor tehnice, clu
burilor, unităților sportive din 
învățămînt și federațiilor va 
fi apreciată după felul în care 
sportivii vor îndeplini aceste 
norme. In același timp vor fi 
luate măsuri pentru îmbunătă
țirea sistemului și nivelului 
competițiilor republicane, sla- 
bilindu-se parametri cit mai 
apropiați de cei realizați la 
competițiile internaționale.

3. Gonsiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport va 
întocmi pentru fiecare ramură 
de sport un plan de dezvolta
re, pînă in 1980, care va cu

al muncii cadrelor didoclicn 
ch specialitate îl vor consti 
tui rezultatele obținute do că
tre elevi șj studenți in înde
plinirea normelor și probelor.

3. Pe baza programelor uni
ce de activități sportive de 
masă, organizațiile U.T.C., do 
pionieri, asociațiile studenților, 
cu sprijinul direct al condu
cerilor școlilor, institutelor șl 
al cadrelor didactice, vor or 
ganiz.i fcu regularitate, în a 
tara orelor de invățaminf și 
la siîrșil de săplămină, în ta
berele școlare și studențești 
campionate și competiții Inter
ne pe clase, școli, ani do stu
dii, facultăți, crosuri de ma
să marșuri .excursii și drume 
Iii, turism, precum și alte ac
tivități sportive cu o largă 
sferă do cuprindere.

-I. Incepind cu anul școlar 
1973—1974, Ministerul Educa
tei și lnvățăminlului va lua 
măsuri de pregătire prin uni 
lățile sportive școlare a ele
mentelor cu calități deosebite 
pentru diferite ramuri sporti
ve, la nivelul cerințelor spor
tului de performanța.

5. Institutul pentru Educa
ție Fizică și Sport, facultățile 
de educație fizică vor selec
ționa tineri lalentați, cu reale 
aptitudini pentru a deveni 
sportivi de performantă, vor 
asigura pregătirea lor diferen
țială in strînsă legătură cu ce
rințele predării și practicării 
educației fizice și sportului. In 
acest scop vor fi îmbunătățite 
planurile, programele, proce
sul de învățămînt în vederea 
preqătirii absolvenților aii? 
pentru activitatea didactică cil 
și pentru cea sportivă.

prinde măsurile și sarcinile 
federațiilor, organizațiilor și 
instituțiilor cu atribuții în 
mișcarea sportivă, ale județe
lor, cluburilor și unităților 
sportive- din învățămînt.

4. Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport, orga
nizațiile și instituțiile cu atri
buții in domeniul sportului, fe
derațiile și cluburile sportive 
își vor concentra principala a- 
tenție în vederea dezvoltării 
ramurilor sportive care au po
sibilități și perspective reale 
de afirmare, cu o pondere în
semnată în programul Jocuri
lor Olimpice, al campionatelor 
mondiale și europene: atle
tism, lupte, caiac-canoe, cano 
laj, gimnastică, box, tir, seri 
mă, înot, haltere, judo. De a- 
semenea, vor fi luate măsuri 
pentru afirmarea pe plan inter
național a echipelor românești 
la jocurile sportive — hand
bal, fotbal, volei, tenis de 
cîmp, polo, baschet, tenis de 
masă, rugbi, popice, șah, pre
cum și a sporturilor de iarna 
— schi biallon, bob, patinaj, 
hochei.

Pînă la dala de 30 aprilie 
a.c. se va elabora un program 
special de pregătire a sporii- 

vilor pentru .Jocurile Olinip! 
ce din 1976, concentrîndu se 
eforturile spre acele sporturi 
și probe unde există perspec
tiva unei participări de presti
giu,

5. Consiliul National pentru 
Educație Fizică și Sport. in 
colaborare cu Uniunea Gene
rală a Sindicalelor, Ministerul 
Educației și Invățămîntu|uî, 
Ministerul \părării Naționale, 
Ministerul de Interne și Uniu
nea Centrală a Cooperativelor 
Meșteșugărești vor lua masuri 
pentru asigurarea unor cluburi 
puternice, in scopul desfășură
rii procesului do instruire la 
nivelul cerințelor internaționa
le. La principalele disci
pline se vor constitui cluburi 
pe ramura de sport.

6. Se va institui un sistem 
organizat de stTbcție a valo 
rilor sportive de pe întreq 
cuprinsul tării ; cluburile, ju
dețele, organizațiile și institu
țiile cu atribuții in domeniul 
sportului vor asigura tinerilor 
ru aptitudini deosebite condi
ții de pregătire și de afirmare 
în sportul de maro performan
tă.

7. Consiliul National pentru 
Educație l'i/ică și Sport, Mi
nisterul Educației și învăță- 
mîntului și Ministerul Sănătă
ții vor lua măsuri în vederea 
îmbunătățirii activității de 
cercetare științifică in dome
niul educației fizico și sportului 
sporind contribuția institute
lor de cercetări și de tnvătâ- 
mînt la perfecționarea pro

Cu privire la utilizarea 
judicioasă și dezvoltarea 

bazei materiale 
a activității sportive

1. Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport și 
organele cu atribuții în do
meniul sportului vor asigura 
folosirea intensă a tuturor 
bazelor sportive și accesul 
organizat al întregului tine
ret la terenurile și sălile de 
sport. Elevii și studenții vor 
avea accesul gratuit pe ba
ze sportive pentru desfășura
rea procesului de învățămînt 
și practicarea unor discipline- 
sportive.

2. Din fondurile alocate de 
stat și de organizațiile ob
ștești se vor realiza cons
trucțiile sportive prevăzute 
în actualul cincinal și în 
perspectivă, luîndu-se măsuri 
pentru executarea lor în ter-, 
menele stabilite, cu ,’soluții 
simple și economicoase și cu 
posibilități multiple de folo-- 
sire.

Cu privire la perfecționarea 
organizării și conducerii 

activității sportive
1. Consiliul Național pen

tru Educație Fizică și Sport, 
organ central cu autoritate 
deplină în toate domeniile 
activității sportive, răspunde 
de înfăptuirea unitară a po

cesului de pregătire n spor
tivilor în concordantă cu ce
le mai bune rezultate obți
nute po plan internațional, 
pentru progresul continuu și 
rapid al mișcării sportive din 
patria noastră.

8. Ministerul Sănătății, îm
preună eu Consiliul Naționnl 
pentru Educație Fizică și 
Sport, vor lua măsuri pentru 
îmbunătățirea asistenței me
dico-sportive șl creșterea 
contribuției medicinii spor
tive la pregătirea sportivilor 
de performanță.

9. Consiliul Național pen
tru Educație Fizică și Sport, 
federațiile, cluburile și cei
lalți factori cu responsabili
tăți in domeniul sportului 
vor întreprinde măsuri care 
să asigure in rîndurile spor
tivilor o disciplină fermă și 
o ordine exemplara, ca o 
condiție de bază pentru dez
voltarea ascendentă a între
gii mișcări sportive. In toate 
unitățile sportive se va în
trona un climat sănătos, com
bativ fată de orice manifes
tare care contravine eticii 
socialiste, normelor de con
duită cetățenească și ale vie
ții sportive, dezvoltîndu-se o 
opinie puternică, combativă 
împotriva manifestărilor de 
vedetism și a tendințelor do 
căpătuială, care să conducă 
la formarea unor sportivi cu 
o înaltă ținută morală și ce
tățenească.

3. Comitetele executive ale 
consiliilor populare, sindica
tele, organizațiile de tineret 
și cele sportive vor intensifi
ca acțiunea de amenajare a 
bazelor sportive simple, a 
zonelor de agrement, a spa
țiilor de joacă și sport pen
tru copii și tineret. In proiec
tele de sistematizare a loca
lităților, consiliile populare 
vor prevede amenajări spor
tive și zone de agrement.

4. Organele centrale și uni
tățile economice producătoa
re de material sportiv vor 
îmbunătăți calitatea materia
lelor. echipamentului și ins
talațiilor pentru sport, turism 
și agrement și vor diversifi
ca și spori producția acesto
ra, îndeosebi a articolelor ■ 
de tip popular.

liticii partidului și statului 
privind educația fizică și 
sportul. Consiliul Național va 
stabili obiectivele și sarcinile 
majore ale activității de edu
cație fizică și sport, obliga
torii pentru toate organizați-

ile și instituțiile cu atribuții 
in mișcarea sportivă.

2. Pentru a-și exercita în 
mal bune condiții rolul de 
organ de decizie, control și 
îndrumare unitară, Consiliul 
Național pentru Educație Fi
zică și Sport va avea în com
ponența sa miniștri și preșe
dinți ai organizațiilor centra
le cu atribuții în domeniul 
sportului, • alte cadre cu 
munci de răspundere, specia
liști. reprezentanți ai organi
zațiilor sportive. sportivi 
fruntași și cadre cu experien
ță în activitatea practică. 
asemenea, va fi îmbunătăți- 
tâ componenta consiliilor lo
cale pentru educație fizică și 
sport.

3. Se va acorda o deosebită 
atenție selecționării șl utili
zării în toate organismele

sportive a cadrelor care do
vedesc dragoste și pasiune 
pentru această activi
tate, animate de o 
înalță principialitate parti
nică și un dezvoltat simț al 
responsabilității : se va ex
tinde munca obștească in 
mișcarea sportivă, sporindu- 

Cu privire la
de către

și organizațiile de partid 
a mișcării sportive

1. îndeplinirea sarcinilor 
importante ce stau în fața 
mișcării sportive impune să 
se manifeste, mai activ, ro
lul organelor și organizați
ilor de partid în conducerea 
și îndrumarea întregii acti
vități de educație fizică și 
sport — componentă de sea
mă a muncii de educare so
cialistă a maselor.

2. Organele si organizațiile 
de partid au obligația să 
sprijine conducerile organi
zațiilor sportive, cluburile și 
asociațiile sportive, organiza
țiile de stat și obștești pen 
tru a-și îndeplini întocmai a- 
tribuțiile și sarcinile ce le 
revin, să exercite un con
trol permanent asupra miș
cării sportive, în vederea ri
dicării acesteia la nivelul 
înaltelor exigențe ale socie
tăți noastre.

3. Organele și organizați
ile de partid trebuie să asigu
re ca în conducerea organi
zațiilor sportive să fie ale
se cadre bine pregătite din 
punct de vedere politic și 
profesional : acestea vor ra
porta periodic despre munca 
desfășurata pentru dezvolta
rea educației fizice și spor
tului.

4. In spiritul programului 
de educație socialistă a ma
selor, organele și organiza
țiile de partid vor acorda o 
atenție deosebită, muncii i- 
deologice în rîndul sportivi
lor și cadrelor tehnice, pre
gătirii lor politice, formării 
și dezvoltării conștiinței -o 
cialiste, a calităților mora
le înaintate, întăririi senti

sportului
se contribuția întregului ac
tiv la rezolvarea problemelor 
educației fizice și sportului.

4. Consiliul Național pen
tru Educație Fizică și Spor! 
își va îmbunătăți radical 
stilul și metodele do mun
că, manifestînd mobilitate și 
receptivitate față de noile 
tendințe $| fenomene din 
mișcarea sportiva, va promo 
va consecvent în activitatea 
sa principiul conducerii co
lective și va întări legături
le cu unitățile sportive, cu 
masele largi de oameni ai 
muncii care practică exerci
țiile fizico și sportul

5. Cluburile, asociațiile 
unitățile de medicină 'pnrli- 
vă vor fi subordonate afît 
ministerelor. organ / ’Iilor 
centrale cîf șl Consiliului Na
țional pentru Educație Fjzț. 
că și Sport

6. Se va organiza în acest 
in Conferința pe țară •> miș

cării sportive care, pe baza 
prezenlei hotărîri. va elabora 
și aproba programul dez
voltare pînă în anul 1980 i 
mișcării sportive din Româ
nia.

conducerea 
organele

mentului de înaltă responsa
bilitate față de reprezentarea 
cu cinste a țării noastre în 
confruntările sportive inter
naționale.

5. In cursul anului 1973. 
comitetele județene de partid 
vor analiza activitatea spor
tiva si vor stabili măsuri ca
re să asigure dezvoltarea 
sportului de masă în toate 
localitățile, în întreprinderi, 
instituții și unitățile de învă- 
țâmînt și creșterea aportului 
acestuia la promovarea de 
noi talente în sportul .Ic per
formanță.

6. Presa centrală și locală, 
radioul și televiziunea vor 
E'sfă.șura o largă acțiune dc 

stimulare a populației în ve
derea practicării -isir-n; ti ce 
a exercițiilor fizice și sportu
lui, acordînd o mai marc a- 
tenție abordării problemelor 
educației fizice și sportului de 
mașă și de perform uri/, ge
neralizării experienței o li
ve, muncii de educați’ in 
rîndul sportivilor..creări; iei 
atmosfere de combativitate 
față de orice tendințe nega
tive din mișcarea sportiva.

★
Plenara Comitetului Cen

tral al P.C.R. își exprimă 
convingerea că sub conduce
rea organelor și organizațiilor 
de partid, mișcarea sportivă 
se va afirma tot mai puterni
că, sporindu-și contribuția k 
dezvoltarea armonioasă a 
tinerei generații a întregu
lui nostru popor.

Ds ce se produc accidente ?
— Majoritatea accidentelor 

de muDca se datoresc neres- 
pectării instructajelor la locul 
de muncă de către muncitori 
Si personalul tehnico-adminis- 
trativ ;

— Nu se întrebuințează cen
turile de siguranță în cazul e- 
xecutării unor lucrări de mon
tare la înălțimi'

— Se exploatează utilajele 
în mod necorespunzător, nu se 
tine seama ca trecerile și u- 
șile să nu fie blocate ;

— Nu se controlează daca 
iluminatul locurilor de muncă 
corespunde normativelor în 
vigoare ;

— Nu se instalează inscrip
ții de avertizare la locurile 
de muncă unde se executa 

: porniri de probă a utilajului 
•* ce este deconectat de la re

țeaua electrică sau de la alte 
surse de energie (abur, apă. 
aer comprimat);

— Se folosesc instalații sau 
echipament electric improviza-Muncitori și maiștri.

In activitatea de zi cu zi in- 
depliniți-vă obligațiile ce vă 
reviD prin normele de pro
tecție a muncii. In acest con
text nu uitați:

— să se respecte normele 
de tehnica securității la toate 
categoriile de transport și la 
lucrări de încărcare și des
cărcare de materiale, utilaje, 
etc;

Obligații majore, de mare răspundere 
ale șefilor de secții, ateliere, 

sectoare și depozite:
Conform instrucțiunilor de 

prevenire a incendiilor în u- 
nilățile industriei alimentare, 
șefia de secții Și maiștrii de 
la fiecare lot de muncă din 
cadrul Inpreprinderii de- mo- 
rărit și panificație Petroșani 
poartă întreaga răspundere a 
pazei contra incendiului la lo
curile de muncă. Reamintim 
in ai est >ens cîteva din obli
gațiile ce revin șefilor de sec
ții, ateliere, depozite și pe 
care trebuie s§ le respecte m 
fermitate, evitind astfel incen- 
di b- asigurîno securitatea i- 
vutului obștesc. Pc-ntru apli
carea in cunoștință de cauză a 
normelor de -•în

te. necorespunzătoare ;
— Este necesar ca ateliere

le să se țină permanent în 
perfectă ordine și curățenie 
iar uneltele de muncă de ori
ce categorie și pentru orice 
întrebuințare trebuie să fie in 
stare bună, pentru a nu pro
duce accidente.

— De asemenea, este obli
gatoriu asigurarea muncitori
lor cu echipament și material 
de protecție a muncii, cores
punzător locului și naturii 
muncii pe care o prestează.

— Revizia sau curățirea uti
lajului poate să sc facă numai 
după oprirea completă a a- 
cesluia și nici intr-un caz in 
timpul funcționării ;

— Se interzice cu desăvirși- 
re salariaților de a participa 
la lucrări periculoase dacă nu 
cunosc normele și instrucțiu
nile de tehnica securității la 
operația respectivă.ingineri și tehnicieni !

— conducătorul întreprinde
rii va lua toate măsurile pen
tru aplicarea normelor de pro
tecție a muncii de către toți 
salariații la locurile de mun
că,

Respectind normele de teh
nica securității și protecție a 
muncii puteți evita orice fel 
de accident!

gere a incendiilor la locurile 
de muncă, a căror conducere 
vă este încredințată, este ne
cesar :

să se supravegheze atent 
păstrarea, întreținerea șl func
ționarea corespunzătoare a u- 
tilajelor de stingere a incen
diilor din dotarea obiectivu
lui ;

să se instruiască lunar 
lot personalul din subordine 
cu sarcini ce le revin in di
recția pazei contra Incendii
lor ;

>«. să se organizeze echipe 
de primă intervenție în caz de 
incendiu la fiecare loc de 
"’unea din rîndurile persona-

Atrage atenția salariaților săi, de la toate unitățile din municipiu, că le revine ca obligație să cunoască și să respecte cu strictețe in procesul muncii normele de securitate, instrucțiunile referitoare la aceste norme și legislația muncii cit și regulile pe linie de p.c.i.
lului din subordine, din fieca
re schimb ;

să se urmărească ca te
ritoriul unității să fie menți
nut in permanență curat, săSe mai interzice cu desăvîrșire :

— executarea de Instalații 
electrice improvizate;

— executarea lucrărilor de 
sudură în locuri de producție 
care prezintă pericol de incen
diu, fără a se lua toate mă
surile de prevenire ;

— exploatarea instalațiilor 
electrice de iluminat și de for
ță care prezintă pericol do 
incendiu ;

— folosirea de siguranțe 
supradimensionate la tablouri

Propagandă vie, concretă în sprijinul 
apărării avuției obștești I

Unul din mijloacele cele mai 
eficiente ale educației socialis
te a maselor consta in folosi
rea pe scară largă și cu răs
pundere a tuturor formelor e- 
ficiente de propagandă, reali
zarea în fapt a unei propa
gande vii. ancorată in actua
litate, care să duca la ridicarea 
conștiinței oamenilor pe noi 
trepte, la întronarea discipli
nei, la întărirea spiritului de 
responsabilitate față de avutul 

nu se permită ca intervalele 
dintre clădiri sau căile de ac
ces din interiorul atelierelor, 
secțiilor, depozitelor ele., să 
iie blocate cu diferite deșe
uri'. materii prime sau finite.

le de distribuție a energiei e- 
leclnice. Este obligatoriu ca 
sursele de apă (hidranții de 
incendiu, bazine, rampe de a- 
li men tare cu apă ele.) să se 
afle în permanentă stare de 
funcționare, iar căile de ac
ces către acestea să fie în 
permanență libere. In jurul 
depozitului o'e carburanți să 
fie menținută o perfecta stare 
de curățenie, scurgerile de li
chide inflamabile — îndepăr
tate. Fumatul se admite numai 
in locuri special amenajate in 
acest scop.

obștesc.
In unitățile fabricii de piinc, 

de toate categoriile, se impun 
o serie de măsuri și reguli 
care să asigure respectarea in
strucțiunilor de P.C.I.

4 nu se admite intrarea 
persoanelor străine in depozi
te j

se interzice depozitarea, 
chiar provizoriu, a altor ma
terii prime șl materiale in a- 
ceste depozite •

4 se va asigura permanent 
curățenia spațiilor de depozi
tare d grătarelor, platformelor 
și a tuturor instalațiilor și se 
vor evacua zilnic deșeurile 
combustibile ;

O se va asigura o bună ae
risire și se va verifica perioLa secțiile de scuturat și reparat saci se vor respecta următoarele măsuri :

<> mașinile de scuturat saci 
vor fi instalate in camere se
parate ; ele vor fi prevăzute cu 
instalații de aspirație, iar caIn secțiile de cernere a făinii, de preparare și scoatere a aluatului pentru pîine, uscarea pastelor făinoase și ambalare :

4 se va verifica montajul 
chingilor de la elevatoare ast
fel ca acestea să nu alunece 
pe șaibe sau să se frece de 
pereții tubulaturilor. De ase
menea se va verifica flxared 
cupelor in scopul evitării lo
virii de pereții țevilor, pentru 
a nu se produce scintei ;

se interzice curățirea 
pardoselii cu materiale Infla 
inabile ;

se va verifica șl asigura 
etanșarea perfectă a utilajelor 
(Umoare, transportoare, cerna- 
loare etc.) ;

dic instalația de ventilație »
<$> se vor asigura culoare 

de circulație longitudinale și 
transversale, avind lățimea de 
1,4 in. astfel ca stivele depozi
telor de produse in saci să 
fie deservite fără a bloca 
circulația.

mera va fi ventilată ;
este interzis accesul per

soanelor străine in camera de 
scuturat saci ;

se va asigura o bună a- 
erlslre și se va verifica perio
dic instalația de ventilație. 
Curățirea prafului de făină, 
depus pe instalații, utilaje se 
va face o dală pe zl ;

■$> se interzice folosirea in
stalațiilor de ardere Improvi
zate sau deiecte, a acelora 
care nu au completă aparatura 
de măsură și control șl a ace
lora care n-au fost verificate 
de metrologie ;

se va asigura etanșeita
tea rezervorului și instalației. 
Inclusiv a armăturilor — ne- 
admițindu-se scurgeri de eoni 

bustibil, iar rezervoarele vor 
avea indicator de nii'el i

4 se interzice lăsarea fo
cului aprins ia cuptoare, fără 
supraveghere, precum și folo 
sirea fochiștilor necalificați sau 
a cocătorilor neinstruiți in 
problema aprinderii și folosi
rii instalațiilor de ardere de 
Ia cuploare ;

înainte de aprinderea 
focurilor se vor verifica robi
netele de combustibil. Dacă 
se constată că n-au fost in
cluse complet, se vor închide 
și se va face aerisirea focaru
lui sau a cuptorului timp de 
10—15 minute deschizînd com
plet tufecurile șl șnblerele de 
la coșurile de fum ;

< după aerisire se aprinde 
torța care se introduce in fața 
arzătorului, se pune in funcți
une ventilatorul (pentru injec- 
toarele cu ventilator), se des
chide robinetul de aer sau a- 
bur (pentru injectoarele cu 
căzănel sau cu ventilator cen
tral) după care se va deschi
de robinetul de combos' 
sau gaze. Apoi se reglează ar
derea pînă se obține o fla
cără fără fum i

dacă se stinge flacăra, se 
închide de urgență robinetul 
de combustibil sau de gaze ;

> se interzice spălarea pie
selor cu lichide inflamabile in 
aceste secții. Se admite spăla
rea. în mod cu lotul excepți
onal. in timpul opririi utilajeMagazii de făină și produse finite :

sacii de făină vor fi 
așezați in stive, avind lățimea 
de 1,40 m, înălțimea maximum 
10 rinduri de saci culcați pe 
lat. iar distanta intre stive de 
minimum 1 m. asigurindu-se 
culoare de circulație longitu
dinale și transversale ;

se interzice depozitarea 
chiar provizorie, a diverselorDepozitele de ambalaje :

depozitarea ambalajelor 
se va face astfel incit să se 
asigure căi libere de acces la 
uși. ferestre și guri de Incen 
fitil ;

O este interzisă depozita 
rea altor materiale sau substan
țe combustibile ;

nu se vor așeza ambala
jele, lădițele etc. lingă ele

lor pentru reparații și numai 
in cazul in care piesele nu 
pot fi demontate sau evacuate 
din săli. Operația va fi execu
tată numai cînd lucrul in sec
ție este oprit in totalitate. Se 
vor lua măsuri corespunzătoa
re pentru ca lichidele respec
tive să nu se verse pe pardo
seală. Imediat după spălare 
vor fi evacuate din sală ;

instalația de ventilație a 
uscăloarelor va ii verificată 
periodic ; se va urmări starea 
de deformare a paletelor ven
tilatoarelor pentru ca acestea 
să nu se frece de carcase, pa
letele ventilatoarelor să nu 
prezinte fisuri. Se interzice 
sudarea paletelor cu fisuri ; 
acestea vor fi înlocuite cu al
tele noi ; o atenție deosebită 
se va acorda centrării ventila
toarelor ;

este interzisă depozitarea 
ambalajelor în apropierea sur
selor de căldură, distanța mi
nimă admisă față de acestea 
fiind de lm ;

4 în secție se vor putea a- 
duce ambalajele necesare nu
mai pentru un schimb de lu
cru j

la terminarea schimbului, 
deșeurile de ambalaje vor ii 
evacuate din secții in locuri 
speciale stabilite de comisia 
tehnică p.c.i., sau la cremato
riul întreprinderii;

materiale in aceste magazii ;
se va asigura permanent 

curățenia spațiilor de dcpo7i- 
tare, a grătarelor și a tuturor 
instalațiilor ;

distanta față de sursele 
de căldură a stivelor cu pro
duse finite trebuie să iie de 
minimum 1 m ;

mentele de încălzire ci la dis
tantă de minimum 1 metru.

Respectind riguros toate mâ
lurile de Frevenire a incendi
ilor și a eventualelor explozii 
la lucrările prestate zi do zi. 
ne îndeplinim o datorie pa
triotică de apărare a avutului 
obștesc împotriva oricăror 
daune.
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PLENARA CONSILIULUI
CENTRAL AL U. 0. S. R.

(Urmare din pag. 1)

pentru îndeplinirea înainte 
de termen a actualului cin
cinal. pentru realizarea ni
velelor maximale prevăzute 
în planul de Stat pe 1973 și 
pentru înfăptuirea angaja
mentelor asumate în între
cerea socialistă.

Militînd pentru îndeplini
rea sarcinilor economice, sin
dicatele vor acționa totodată 
pentru înfăptuirea țelului su
prem al politicii partidului 
— creșterea continuă a nive
lului de trai, ridicarea bu
năstării oamenilor muncii, a- 
sigurarea unui nivel tot mai 
înalt de civilizație materială 
și spirituală întregului popor.

Subliniind hotârîrca nestră
mutată de a susține politica 
externa a partidului și sta

tului nostru, scrisoarea ara
tă in încheiere :

In numele celor peste 
5 400 000 de membri ai sin
dicatelor din România, asi
gurăm Comitetul Central al 
Partidului, pe dumneavoas
tră. iubite tovarășe Nicola? 
Ceaușescu, că sindicatele își 
vor consacra întreaga energie 
pentru înfăptuirea hotărlrilor 
Congresului al X-lea și ale 
Conferinței Naționale ale 
P.C.R., participînd mai activ 
la întreaga operă de edifica
re a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în patria 
noastră, contribuind Intr-o 
măsură .și mai mare la obți
nerea de noi șl noi succese, 
pe calea progresului econo
miei naționale, a bunăstării 
și fericirii întregului nostru 
popor.

Capacitatea tehnică a cadrelor 
de specialitate — mai din plin 
fructificată pentru rezolvarea 

problemelor producției
(Urmare din pog. 1)

rioadă. Din păcate, așa cum 
consideră, aceste două ac
țiuni sînt mult prea puține 
fața de potențial, mare par
te din timpul său util fiind 
consumat pentru suplinirea 
unor maiștri, supraveghe
tori... ,E necesar să treci în 
stagiu tură prin aceste din ur
mă munci, dar durata lor să 
nu fio prea lungă, așa cum 
se întîmplă, din simplul mo
tiv de a înlocui persoane ca
re nu-și fac datoria. Nefolo- 
sirea inginerului la capacita
tea sa. conform potențialu
lui disponibil, din vina lui 
Sau a conducătorilor sâi. este 
o frină a dezvoltării sale, o 
îngrădire a elanurilor ne care 
ar dori să le manifeste, cu 
influența directă asupra pro
ducției*.

In discuția cu inginerul 
Vasile Sotir, adjunct șef sec
tor la sectorul investiții, am 
surprins un element demn de 
multă atenție. Colectivul de 
aici face, ori de cîte ori are 
prilejul eforturi susținute 
pentru a rezolva multe din 
problemele care intervin în 
timpul execuției lucrărilor 
miniere de deschidere și 
pregătire. Una dintre ele este 
neasigu rarea persistentă a 
aprovizionării operative a for
mațiilor do lucru cu materia
lele necesare fiecărei opera
ții ..Do ce ? se întreba dîn- 
sul, această dificultate nu 
poate fi învinsă cînd, ca ori
ce problemă de organizare, 
comportă elaborarea unui 
studiu și, apoi, exercitarea sa 
concretă ?■* ..Este o temă in
ginerească, credem noi, care 
poate fi supusă rezolvării".

Pornind de la faptul că de 
către colectivul de ingineri 
al sectorului investiții s-au fă
cut propuneri și proiecte pen
tru raționalizarea unor operații 
(execuția de bandaje metalice 
pentru zidirea galeriilor — 
proiect întirziat de confecțio
narea înecată a bandajelor: 
forarea inițială a găurilor de 
sondă pe traseul fiecărui sui
tor cu scopul realizării ae- 
rajului — se întîrzie aici 
procurarea utilajului) a căror 
traducere în viață în timpi nă 
greutăți independente de co
lectiv. inginerul Sotir a a- 
tins subiectul următoarei dis
cuții susținute cu ing. Vio
rel Boantă, șeful sectorului 
I al minei. Interlocutorul a 
făcut cîteva precizări utile 
care se referă la obligativi
tatea pregătirii depline a 
condițiilor care să asigure 
întotdeauna succesul noului, 
exprimînd în acest sens două 
aspecte esențiale i

• să fie garantată ferm, 
convingător, incă din proiect, 
finalitatea soluției (să nu se 
înceapă prin încercări ex
perimentale, ci să se desă- 
vîrșească soluția prin expe
rimentare). ceea ce presupune 
o foarte conștientă pregătire 
a celor care elaborează te
ma.

să fie pregătite din 
timp cadrele care vor aplica 
o idee pentru a nu exista în
doieli asupra competenței e- 
xecutantului.

Din punctul de vedere, al 
conducătorului de sector pro
ductiv. a adăugat că munca 
de creație poate avea loc 
doar prin asigurarea ocupă
rii integrale a posturilor 
prevăzute în schemă, numai 
astfel putindu-se executa c 
muncă de concepție utilă, de 
perspectivă. „Altfel toate 
merg de la sine: ne facem 
sarcina și atît". Considerația 
sa trebuie luată în seamă dat 
fiind că deseori șefii sectoa
relor lucrează perioade lungi 
fără adjuncți, fără ingineri 
stagiari, sarcinile multe de 
urmărire a producției zilnice 
ce revin unui singur om îi 
inhibă creativitatea.A 

In loc 
de concluzii

...Pentru a sintetiza cele 
constatate la Lonea apelăm 
la un fapt concret, convinși 
că are un pronunțat caracter 
generalizator. Intr-un plan 
de măsuri al comitetului oa
menilor muncii de la mina 
Lonea s-a preconizat, ca răs
puns unei inițiative cu ra
ză de acțiune pe întreaga e- 
conomie națională, ca fieca
re specialist să găsească so
luția tehnică a cel puțin u- 
ncia din problemele ce se 
cer rezolvate într-un proces 
de muncă. A trecut și luna 
februarie, nici unul dintre 
interlocutori și nici unul din 
ceilalți ingineri ai EM. Lo
nea (tovarășul inginer șef 
ne-a confirmat) nu a propus, 
pînă în momentul interven
ției noastre, o temă de stu
diu sau de aplicație. Fie că 
există sau nu un colectiv co
ordonator (la mina Lonea 
încă nu exista) care să urmă
rească o activitate prevăzută 
într-un plan de m' so
cotim că activitatea creatoa
re trebuie eșalonată pe tot 
parcursul unui an. că roadele 
ei trebuie culese continuu, că 
dacă am fi obligați să facem 
azi un bilanț, ar fi bine să 
putem consemna măcar un 
fapt...

Materialele de pe șantiere, gospodărite 
cu maximum de răspundere I

(Urmare din pag. 1)

ridicat la valoarea totală de 
1229 mii lei, respectiv. 4 318 
mii lej. Crearea stocurilor su- 
pranormative a fost determi
nată. in principal, de lipsa ți
nui front de lucru corespunză
tor execuției lucrărilor pe 
timp friguros, precum și din 
cauza diminuării planului de 
producție efectuată în ultima 
luna a anului trecut. Datorită 
măsurilor luate de cele două 
organizații, la 31 ianuarie 
1973. Grupul de șantiere al 
T.C.H. n-a mai înregistrat sto
curi supranormalive a'e mate

riale, iar la Șantierul T.G.M.M. 
stocul existent a fost redus 
cu 70 la sută. Deci se poate 1

Dacă pînă în prezent în ac
tivitatea de construcții-montaj 
s-a pus un accent mai mare pe 
îndeplinirea planului de pro
ducție, pe viitor se impune a 
se urmări permanent, cu toată 
răspunderea, cu CE eforturi 
se realizează investițiile, ținind 
seama de faptul că rentabili
tatea nu poate crește decît 
printr-o gospodărire și folosi
re eficientă a materialelor și 
utilajelor puse la dispoziția 
organizațiilor de construcții- 
montaj.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Florlca 

Pucă eliberată de E M. Lupenl. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Mlhal Io- 
nescu, eliberată de E. M. Aninoasa. O declar nulă.

PIERDUT diplomă de telefonistă pe numele Rodlca Cră
ciun. eliberată de E. M. Dilja. O declar nulă.

=.,... Steagul roșu

ULTIMELE ȘTIRI

Consultările
HELSINKI 9 Trimisul

special Agerpres, Radu Grc- 
cranu, transmite : Vineri, a n- 
vul loc, la Centrul dc conic- 
rințe de la Dipoli, ultima re
uniune din săptămîna a< 
ta a Grupului dc lucru 
consultărilor multilaterale, 
dința a fost prezidată de

Ultimele știri
i

multilaterale de
prczentnnlu! Austriei. In ren 
hui atenției pârlii ipanților s-a 
situat nlscularoa punctului unu 
de pe agenda conferinței pen
tru securitate și cooperare in 
Europa și, in special, elabora* 

principiilor care trebuie 
aș< a relațiile dintre 

și a măsurii

la Helsinki
pentru aplicarea in viată a a- 
ceslor principii.

Grupul de lucru iși va relua 
dezbaterile luni, 12 martie, 
sub președinția reprezentantu
lui Belgiei, urmînd ca o nouă 
reuniune plenară să examine
ze marii rezultatele noii faze 

activității grupului de Iu-

celor zece“

Criza monetară occidentală

@ ..In 19
merțului exterior sovietic 
a atins 26 miliarde ruble, 
mareînd un spor de 10 la 
sută față dc anul 1971“ — 
arată ministrul comerțului 
exterior al U.R.S.S, N. Pa- 
tolicev, intr-un articol 
blicat in „Pravda".

pu-

(ft Partidul Socialist 
rab Baas din Siria se pro
nunță pentru întărirea 
prieteniei cu țările socia
liste și cu mișcările de e- 
liberare națională din în
treaga lume — se spune in 
declarația dată publicității 
cu prilejul celei (Ic-a X-a 
aniversări a Zilei Revolu
ției.

A-

PARIS 9 (Agerpres), 
neri, la Paris, a avu 
reuniune extraordinară 
nișlrilor de finanțe ai 
membre ale Clubului 
zece" — principalele țări oc
cidentale industrializate — 
consacrată examinării căilor 
de ieșire din actuala criza 
monetară occidentală. La re
uniune au participat, de ase
menea, miniștrii de finanțe ai 
Luxemburgului, Danemar
cei și Irlandei, în 
lilate de țări membre 
Pielei comune, precum și 
ai Elveției și Indoneziei, 
calitate de observatori.

In timpul unei pauze, minis
trul vest-qerman de fin inie, 
Helmut Schimdt, a declarat

presd

0 Guvernul Canadei a 
hotărît să recunoască R.D. 
Vietnam, și guvernul R.D. 
Vietnam a hotărit să 
cunoască, la rîndul 
Canada. înccpînd de la 
februarie 1973, — s-a anun
țat, joi, într-un comuni
cat al Ministerului de Ex
terne al R.D. Vietnam.

• Potrivit 
statistice apărute 
vest-germană, în anul 
în R.F.G. au avut 
378 032 de accidente rutie
re, în urma cărora și-au 
pierdut viața aproximativ 
20 000 de persoane. Nu
mărul celor răniți a depă
șit jumătate de milion.

0 Președintele S.U.A., 
Richard Nixon, a primit 
joi, la Casa Albă ,pe Ghu- 
lem Mustafa Khar, repre
zentantul special al preșe
dintelui Pakistanului, care 
întreprinde o vizită în Sta
tele Unite.

NINSORI MASIVE 
ÎN NORDUL ITALIEI
ROMA 9 (Agerpres). — Nin

sori masive in nordul Italiei 
și ploi abundente în centrul 
acestei țări I Ele au avut ca 
urmare, în ultimele 24 de ore, 
inundații și blocarea circula
ției pe unele din principalele 
autostrăzi italiene.

In munți, stratul de zăpadă 
a depășit, vineri. 3 metri, >n- 
trerupind circulația prin unele 
trecători din Apenini.

In centrul Italiei, ploile au 
dus la ieșirea unor rîuri din 
matcă, care au inundat tere
nuri agricole și drumuri.

ca- 
ale 
ce: 
in

ziariștilor, vineri seara, că 
săptămîna viitoare va fi con
vocată o nouă reuniune lărgi
tă a „celor zece”, pentru a 
definitiva măsurile discutate 
la Paris. Pină la acea dată, 
bursele de schimb occidenta
le vor continua să rămină 
închise. Schimdt a susținui 
că. in cadrul discuțiilor dintre 
miniștrii de finanțe ai țărilor 
membre ale Pieței comune și 
reprezentanții Statelor Unite 
s-au înregistrat unele progre
se, afirmind că, „în lumina 
discuțiilor, de vineri, dintre 
Piața comună și principalii ei 
parteneri comerciali, ar putea 
fi posibilă soluționarea crizei 
printr-un aranjament interna
țional".

Sosirea la Cairo 
a tovarășului 

Gheorghe 
Rădulescu

CAIRO 9 — Trimisul speci
al Agerpres, Traian Catiixes- 
cu, transmite: La Cairo a so
sii, vineri scara, tovarășul 
Gheorqhe Radulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele părții ro
mâne in comisia guvernamen
tală mixtă de cooperare eco
nomică și tchnico-științilică 
româno-egipteană, pentru a 
participa la lucrările celei 
de-a 8-a sesiuni a acestei co
misii.

Pe aeroportul internațional 
din Cairo, membrii delegației 
române au fost înlimpinați de 
Mohamed Abdallah Merzaban, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministru al eco
nomiei și comerțului exterior, 
Mahmoud Cbalâbi, subsecre
tar de stat la acelaș minister,

Prezențe românești
TIRANA 9 (Agerpres). 

In sala de expoziții ri Corni 
telului albanez pentru rela
ții culturale și de prietenie 
cu străinătatea, din Tirtui. 
s-a deschis gxpoziția de fo
tografii „40 ani de la lupte
le din Ianuarie - februar!.- 
1933 ale muncitorilor ferovi
ari și petroliști din Româ
nia". Au fost prozenti Mislo 
Treska, președintele Comi
tetului albanez pentru rela
ții culturale și de prietenie 
cu străinătatea, alte persoa
ne oficiale, un numeros pu
blic.

★

BERLIN 9 - 
tul Agerpres, 
transmite : La 
torie germană

Corespenden- 
Ștefan D?)u, 

muzeul de h- 
din Berlin a

avut loc, la 9 martie, verni
sajul expoziției documentare 
românești „40 dc ani de la 
luptele feroviarilor și petro
liștilor din România în ianu
arie și februarie 1933". Di
rectorul muzeului și atașa
tul cultural al ambasadei to- 
mâhe au subliniat, in alocu
țiuni, importanta luptelor 
greviste din România din 
1933 și solidaritatea Interna 
tională cu această acțiune.

La deschiderea expoziției 
au participat reprezentanți ai 
C.C. al P.S.U.G., 
rului Afacerilor 
R.D.G., ai unor 
și instituții din 
ai corpului 
fost prezent 
României în
Vlad.

ai Minisle- 
Externe al 
organizații 

tara gazdă, 
diplomatic. A 

ambasadorul 
R.D.G., Vasile

Trupele administrației saigoneze 
au încălcat din nou prevederile 

Acordului de la Paris
SAIGON 9 (Agerpres). — 

In ultimele zile, trupele admi
nistrației saigoneze au comis, 
in Vietnamul de sud,, nu
meroase încălcări ale prevede-

Expediția științifică
sovieto-americană

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
La 8 martie, s-a încheiat ex
pediția științifica sovieto-ame
ricană ..Bering1'. Timp de 20 
de zile nava sovietică ..Priboi" 
și spărgătorul de gheată
merican „Șaten Island" au 
brăzdat apele Mării Bering și 
zonele adiacente. Paralel, la
boratoarele aeriene, instalate

a-

la bordul avioanelor „IL 18“ 
și „Convair-990", au patrulat 
in spațiul aerian din acest pe
rimetru. Oamenii de știință 
din rele două țări au studiat 
dinamica valurilor Oceanului 
Pacific, conținutul apei și al 
vaporilor din atmosferă și 
stratul de gheață din zonă.

După cum informează agen-

Tîrgul internațional
de la Cairo

rilor Acordului a'e la Paris a- 
supra Vietnamului — relatea
ză agenția de presă „Elibera
rea". Astfel, in zona Quanq 
Tri — Thua Thien, trupele sai
goneze au tras, la 6 și 7 mar
tie, sute de obuze de artilerie 
asupra diferitelor poziții ale 
forțelor Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu și au efectuat 
totodată 56 dc operațiuni poli
țienești de represiune împo
triva populației. La 7 mar’ie, 
un batalion saigonez a lansat 
o operațiune ofensivă la 
Quang Ngai, ceea ce a provo
cat riposta forțelor patriotice, 
care au doborît două elicopte
re inamice. In zona Mv Tho 
forțele saigoneze au efectuat 
așa-numitele operațiuni de 
„curățire", silind aoroximativ 
1 300 de locuitori să se insta
leze in lagăre de concentrare.

CAIRO 9 — Trimisul A- 
gerpres, Traian Catincescu, 
transmite : Sîmbătă, 10
martie, va avea loc deschi
derea Tîrgului in terna (io-1 
nai de la Cairo. Timp de 
21 de zile, marele oraș e- 
giptean va deveni și o tri
bună internațională a pro
gresului tehnic, a cooperă
rii între popoare. La aceas
tă manifestare, care a de
venit o prezență marcantă 
în sfera relațiilor interna
ționale, participa firme și 
organizații de comerț ex
terior din 24 de țâri, prin
tre care și România. Parti
ciparea țării gazdă cu a- 
proximativ 100 dc firme o- 
glindește progresul econo
miei egiptene, posibilitățile! 
sale sporite de dezvoltare 
a relațiilor economice și co
merciale cu alte state.

Reuniunea guvernului
chilian

— Guvernul 
reunit sub pre- 
Salvador Allen- 
analizate o serie

SANTIAGO DE CHILE 9 
(Agerpres). 

chilian s-a 
ședinția lui 
de. Au fost
de probleme aflate pe ordi
nea de zi a Consiliului Eco
nomic al miniștrilor. La sfîr-

șitul reuniunii președintele 
Ăllende, a declarat presei câ 
guvernul va urgenta soluțio
narea problemei sporirii sala
riilor tuturor categoriilor de 
muncitori, proiect care se 
află, în prezent, în dezbate
rea Congresului Național.

F/LPIOL BIKRS PF GLOB
Concursul de muzică u- 

șoară „Eurovision**
rașului Irun — cîteva zile, 
după care va pleca în 
maica.

Ja-

Bering*1
tia TASS, cercetările vor fi 
continuate în laboratoarele 
de pe uscat. La sfîrșitul a- 
cestui an, precizează agenția 
citată, va avea loc, in S.U A., 
o reuniune comună a specia
liștilor sovietici și americani, 
cu prilejul căreia vor fi trase 
concluziile științifice ale a- 
cestei expediții.

GENEVA (Agerpres). — 
Concursul de muzică ușoară 
„Eurovision", care va ii 
transmis de 21 de posturi de 
televiziune din Europa, va a- 
vea loc. anul acesta, la 7 a- 
prilie — a anunțat, la Gene
va. comitetul de organizare.

Ediția din acest an a con
cursului „Eurovision" — la 
care vor participa 17 soliști 
de muzică ușoară — va fi 
organizată de postul de ra
dio și televiziune din Luxem
burg. care a cîștigat, anul 
trecut Marele premiu cu 
melodia ..Cu line", interpre
tată de Vicky Leandros.

Expediție științifică 
zonele neexplorate 

Amazonului

în 
ale

SIMBATA, 10 MARTIE

LOTO

23,00 Gala laureaților. „Săp- 
tămîna Top ’72“ (partea 
a II-a).

Autorii furtului celor 3,8 
milioane de mărci vest- 

germane

7 Nolem- 
Republica : 

PETRI- 
hotel 

— Mi- 
și ci'ia- 
Evada- 

Că-

PETROȘANI 
brie : Filiera ;
Procesul unei stele ; 
LA: Ancheta de la 
„Excelsior" ; LONEA 
nerul: Sfinta Tereza 
volii i ANINOASA : 
tul ; VULCAN: Săgeata 
pitanului Ion ; LUPENI 
Cultural : Eliberarea lui L. B. 
Jones ; Muncitoresc : Bambi ;._ 0URICĂNI: Să cumpărăm
mașină de pompieri.

RADIO

cui zilei ; 12,30 Jntilnire 
melodia populară și interpre
tul preferat ; 13,00 Radiojur
nal ; 13,30 Radiorecordinq ;
15,00 Buletin de știri ; 16.00 
Radiojurnal ; 17,00 Știință,
tehnică, fantezie ; 17,25 Cin 
tă Ioana Crislea și Simion 
Pop ; 17,45 Pagini corale ale
se; 18,00 Orele serii; 20,00 
Zece melodii preferate 20,45 
Consemnări ; 20,50 La hanul 
melodiilor; 21,25 Moment 
poetic ; 21,30 Revista șlagă
relor ; 22,00 Radiojurnal;
22,30 Dansați în ritmul pre
ferat ; 24,00 Buletin de știri ; 
0,03—6,00 Eslrada nocturnă.

6,00 Muzică și actualii 4i ; 
7,00 Radiojurnal ; 8,00 Suma
rul presei ; 9,30 Mioriței ;
10,00 Buletin de știri 10,05 
„Dobroge mindră grădină” ; 
10,30 Din țările socialiste, E- 
misiune de la Moscov-i , 
11,00 Buletin de știri; 11,05 
Melodii de Gelu Solomon< 
cu; 11,15 Radioclub lnri-!i;, 
11,35 „Țară bogată-n frumu
seți" — cintece; 12,00 Dis-

9,00 Curs de limba germană. 
Lecția a -14-a ;

9,30 A fost odată ca nicio
dată... Teatrul povești
lor ;

10,00 Telex ;
10,05 Publicitate ;
10,10 Rapsodia sălăjană (re

luare) ;
10,40 De vorbă cu gospodi

nele ;

Selectiuni din emisiu
nea „Promenada dumi
nicală" ;
Cărți și idei (reluare); 
Telejurnal ;
Telex ;
Zboară pescărușii. Cîn- 
tece dobrogene;
Emisiune în limba ger
mană ;

17,15 Ritm, tinerețe, dans. 
Teletop '73. Transmisi
une de la Pitești ;

Campionatele europene 
de atletism pe I 
acoperit;
Telejurnal.
Cincinalul înainte 
termen — cauză a 
tregului popor -, 
1001 de seri; 
Cinlecul săptămînii 
Izvor de frumusețe _ _ 
Radu Șerban, pe ver
suri de Aurel Storin ;

52 de initiative în 52 
de săptămini; 

Teleenciclopedie ; 
Film serial. Mannix ; 
Gala laureaților. „Săp- 
tămina Top ’72" (par
tea I);

Telejurnal;

18,30

19,30

20,00
20,10

20,15

20,30
21,10
22,00

22,50

ter?n

de 
în-

de

Redacția și administrația ziarului i Petroșani strada Republicii Mr. 90 telefon i 1662

La tragerea Loto din 9 
martie 1973 au fost extrase 
următoarele numere :

Extragerea I:
53, 3, 78, 23, 31, 12, 71, 17, 27. 

Extragerea a II-a:
15, 73, 82, 38, 34, 69, 47.

VREMEA
în
de

Valorile temperaturii 
regislrate în cursul zilei 
ieri :

Maximele: Petroșani -
grade; Paring —5 qrade.

Minimele: Petroșani: -2 
grade ; Paring —7 qrade. ■
- Stratul de zăpadă la Paring 
60 cm.

+ 4

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE ; Vremea rămîne 
mai mult Închisă și umedă. 
Se vor mai semnala precipi
tații slabe sub formă de la- 
poviță Și ninsoare. Vint slab 
din sud.

Tiparul

BONN (Agerpres). — Fur
tul celor 3.8 milioane de 
mărci vest-germane, sustrase, 
lunea trecută, de conducăto
rul unui camion blindat, care 
efectua un transfer de bani 
de la o bancă din Dusseldorf 
Ia o alta, pare a fi fost elu
cidai. Poliția vest-germană a 
descoperit. în plină desfășu
rare a carnavalului din Re- 
nania, cea mai mare parte 
din suma dispărută : 3.3 mi
lioane mărci, introduse in 
saci de plastic, erau îngropa
te intr-o pădure din apropie
rea localității Moenchen- 
glandbach din landul Renania 
de nord/Westfalia.

Conducătorul transportului. 
Giinter Heinemann a îosl ares
tat. joia trecută, împreună cu 
linul dintre prietenii săf in o- 
rașul olandez ! <• HeHer. A- 
supra lui a fost găsită cea
laltă parte a sumei furate — 

515 000 mărci.

TOKIO (Agerpres). — Un 
grup de 40 de specialiști ja
ponezi in zoologie, botanică, 
geologie și medicină va por
ni, la începutul lunii mai, în- 
lr-o expediție științifică îd 
zonele neexplorate ale Ama
zonului superior. Timp de pa
tru ani. membrii expediției 
se vor deplasa de-a lungul 
fluviului pe teritoriul a cinci 
țări din America de Sud (Bo
livia, Brazilia, Ecuador, Peru 
și Venezuela). Prin studiile 
lor — care vor face obiectul 
unui raport prezentat oficia
lităților japoneze, ale celor 
cinci țări sud-a meri ca ne și 
ale Organizației Națiunilor 
Unite — expediția dorește să 
aducă o contribuție la solu
ționarea unor probleme acu
te ale timpurilor noastre, in
tre care cele ale resuiselor 
de combustibil și hrană și po
luarea mediului inconjuiător. 
In acest scop exploratorii 
vor face trei deplasări in jun
glă și in munții care străju
iesc Amazonul și Orinoco, 
regiuni despre care se •. r de 
ca ar ii extrem de bogate in 
resurse naturale.

O nouă ipoteză privind 
compoziția inelului lui 

Saturn

„Papillon** pe platourile 
de filmare

MADRID (Agerpres). — Re 
gizorul american Franklin 
Shaifner a început filmările 
la ..Papillon", după opera 
lui Ilenri Charrierc. cu Steve 
Mac Queen în rolul titular. 
Echipa de filmare urmează 
să rămină la Fontarabie - 
localitate din apropierea o-

NEW YORK (Agerpres) — 
Contrar Ipotezei. acceptate 
in general. Inelul lui Saturn 
nu ar fi consliluil din mase 
gazoase gheață sau prat cl 
din particule solide și ■miar 
fragmente mari de roci sus 
țin astronomii americani Ri
chard Goldstein și George 
Morris specialiști al NASA, 
intr-un raport privind studi 
eica acestei planele cu aju
torul a două tclescoape ra
dar. ..Semnalele radar recep
tate sini mull mai putcrni'c 
decil ar ii normal" au pre
cizai ei. arătind că aceasta 
s-ar datora existenței tino» o- 
biecte solide in componen
ța inelului Iul Saturn.

întreprinderea poligrafică Hunedoara Subunitatea Petroșani 40 396


