
Ședința Comitetului 
Politic Executiv 

ai C.C. al P.C.R.
Sub președinția tovară

șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
vineri, 18 septembrie, a 
avut loc ședința Comite
tului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței. Co
mitetul Politic Executiv a 
examinat și adoptat pro
iectul decretului privind 
aprobarea Regulamentului 
vamal, care reglementea
ză în mod unitar proce
durile de vămuire a măr
furilor la export și im
port, precum și celelalte 
aspecte ale activității va
male în Republica Socia
listă România.

Noul act normativ pre
cizează, totodată, regimul 
aplicabil personaleor fizi
ce, stabilind limitele va
lorice sau cantitative pen
tru bunurile care pot fi 
introduse sau scoase din 
țară, precum și regimul de 
taxe vamale pentru aceste 
bunuri. Sînt prevăzute 
sancțiuni pentru abaterile 
de la reglementările va
male, urmărindu-se res
pectarea legislației vamale, 
precum și creșterea răs
punderii importatorilor, ex
portatorilor și transportato
rilor în acest domeniu.

Prin Regulamentul va

Prin Decret prezidențial, 
tovarășul Iosif Banc se 
eliberează din funcția de 
președinte al Consiliului 
Central de Control Munci
toresc al Activității Eco
nomice și Sociale.

Tovarășul Marin Enh- 
che se numește în funcția 
de președinte al Consiliu
lui Central de Control 
Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale. 

mal se creează un cadru 
legislativ complet și de
taliat, de natură să per
mită buna desfășurare a 
întregii activități vamale.

Comitetul Politic Execu
tiv a examinat în continu
are proiectul de lege pri
vind impozitele șl taxele 
locale și proiectul de de
cret pentru aplicarea Le
gii privind impozitele și 
taxele locale.

Pornindu-se de la fap
tul că statul alocă an de 
an importante fonduri 
pentru dezvoltarea echili
brată, în ritm susținut, a 
tuturor localităților urba
ne și rurale, in vederea a- 
sigurării pentru toți cetă
țenii a unor condiții tot 
mai bune de muncă, de 
locuit și de viață, se per
fecționează cadrul juridic 
privind stabilirea și înca
sarea impozitelor și taxe
lor locale, avîndu-se în ve
dere participarea popu
lației și a unităților socia
liste la constituirea fondu
rilor în conformitate cu 
principiile eticii și echită
ții socialiste. Se asigură 
întărirea răspunderii ce
tățenești față de nevoile 
societății, cheltuirea cu 
simț gospodăresc a banu
lui public, înlăturarea ori
căror forme de risipă în 
acest domeniu.

Cronică
Tovarășul Angelo Mieu- 

lescu se eliberează din 
funcția de viceprim-m«nis
tru al guvernului și mi
nistru al agriculturii și in
dustriei alimentare, urmînd 
a primi alte însărcinări.

Tovarășul Ion Teșu se 
eliberează din funcția de 
ministru secretar de stat 
la Ministerul Agriculturii 
și Indutriei Alimentare și

Comitetul Politic Execu
tiv a hotărît ca proiectul 
de lege privind impozitele 
și taxele locale să fie pu- 
publicat și supus dezbate
rii și apoi înaintat spre 
adoptare Marii Adunări 
Naționale.

în cadrul ședinței. Co
mitetul Politic Executiv a 
aprobat directivele privind 
participarea României la 
lucrările celei de-a 
XXXVI-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. 
și propunerile care urmea
ză a fi făcute de țara 
noastră.

Comitetul Politic Execu
tiv a stabilit ca întreaga 
activitate a delegației ro
mâne să fie orientată în 
direcția promovării princi
piilor, tezelor și obiecti
velor de politică externă 
cuprinse în documentele 
de partid și de stat, în 
expunerile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în do
cumentele prezentate de 
România la Organizația 
Națiunilor Unite. în dez
baterile asupra probleme
lor înscrise pe ordinea de 
zi, delegația va exprima 
profunda îngrijorare pe 
care o provoacă în întrea
ga lume accentuarea în
cordării internaționale șî

(Continuare în pag. a 4-a)

se numește în funcția de 
ministru al agriculturii și 
industriei alimentare.

Tovarășul Alexandru lo- 
nescu se eliberează din 
funcția de director gene
ral al Radioteleviziunii 
Române.

Tovarășul II ie Rădulescu 
se numește în funcția de 
director general al Radio
televiziunii Române.
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La minele Vulcan și Paroșeni
Pentru îndeplinirea propriilor angajamente privind 

realizarea sarcinilor de plan

Este foarte bine că „trebuie să facem“, 
dar și mai bine era dacă „făceau"

Preliminarii-angajamente 
și... realizări

La începutul acestui 
trimestru conducătorii în
treprinderilor miniere Vul
can și Paroșeni .și-au sta
bilit preliminarii-angaja
mente privind realizarea 
sarcinilor de plan pentru 
fiecare lună din pe
rioada amintită. Cît 
au fost de temei
nice și cît de bine au fost 
cunoscute condițiile exis
tente în baza cărora s-au 
stabilit aceste preliminarii 
proprii o demonstrează re
alizările obținute. Pentru 
prima lună — iulie — a- 
supra căreia nu vom ' in
sista, realizările sînt sub 
nivelul angajamentelor. A- 
celași lucru se întîmplă și 
în luna august, lună asu
pra căreia ne vom opri a- 
tenția mai mult. In 30 iu
nie, mina Vulcan se anga
jează că-și va realiza in
tegral sarcinile de plan. 
In 30 Iulie, consideră că 
nu și le va mai putea re
aliza și că va înregistra 
un minus de 6000 de tone,

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAl

ca să revină și asupra a- 
cestei afirmații în 26 au
gust, stabilind nivelul mi
nusului la 9500 de tone, 
iar luna a fost încheiată 
cu un minus de 12 159 de 
tone de cărbune.

La mina Paroșeni, con
ducătorii întreprinderii e- 
rau mai optimiști în 30 
iunie stabilind prin pre
liminar un plus de 500 
de tone, care li s-a părut 
în 30 iulie prea mio și 
l-au majorat la 1000 de 
tone, ca după 3 săptămîni, 
în 26 august, să afirme că 
nu-și vor'mai putea rea
liza nici sarcinile de plan 
stabilite pentru luna au
gust cu 9500 de tone de 
cărbune. Luna august au 
încheiat-o cu un minus de 
peste 12 600 de tone de 
cărbune.

Situația nu este mai bu
nă nici în luna septem
brie. Prin realizările la 
zi, se pare că previziunile 
privind rezultatele cu ca
re va încheia luna .nu sc 
vor adeveri. Mina' Vulcan 
se angaja ca și în cele

lalte luni ale trimestrului, 
că își va realiza integral 
prevederile de plan și în 
17 septembrie avea un 
minus de peste 9703 de- 
tone de cărbune, iar mi
na Paroșeni că va da un 
plus de 500 de tone și 
minusul acumulat pînă în 
aceeași zi depășea 3600 
de tone de cărbu
ne. De ce au apărut 
aceste ne< oncordanțe în
tre propriile preliminarii- 
angajament și realizările 
obținute ? Care au fost 
cauzele care au condus la 
o asemenea situație ?

Răspunsurile la ateste 
întrebări în cele ce ur
mează.
MINA VULCAN
La baza previziunilor — 

calculul hîrtiei și... 
optimismul

'nterlocutoruJ nostru de 
la mina Vulcan, a fost di
rectorul tehnic, lng. Ion 
Diaconu, care ne declara î

Dorin GIIEȚA 

(Continuare in pag. a 2-a)

\

ț

J
ț 
ț 
ț 
țț
ț 
ț 
ț

ț 
ț
'i
l

ț

țJ
ț 
ț

Sublinieri

Nevoia de performanță
Am avut prilejul re

cent să ascult o intere
santă expunere despre 
nivelul de performanță, 
ca problemă nu atit teo
retică cît practică, ca 
valoare de aplicare în 
toate sferele de activi
tate. Am sesizat factorii 
care determină declanșa
rea acelor resorturi in
time de acțiune, care ii 
ridică pe anumiți indi
vizi deasupra obișnuitu
lui, cotidianului, firescu
lui.

Ștacheta succesului ar.e 
diferite înălțimi incit ea 
să poată fi atinsă de toți 

Jndivizii care doresc, în 
"funcție de disponibilități
le lizice și intelectuale. 
Că unii nu vor să-și va
lorifice aceste resurse 
este » altă problemă — 
negativă — asupra că-' 
reia nu vreau să inter
vin acum, ci asupra ce
leilalte care are la bază 
străduința, dorința de a 
învinge, de a fi în eșalo
nul fruntașilor, în irun- 
tea tuturor dacă se poate.

Asemenea exemple pot 
fi citate multe din rîndul 
oamenilor care străbat 
subteranele Văii Jiului. 
Mi-a rămas în minte mo
dul în care a fost primit 
succesul obținut de bri
gada lui Mircea Secrieru 
de la mina Livezeni. La 
sfîrșitul unei luni de zi
le, făcîndu-se calculul s-a 
observat că brigada rea
lizase în cele 30 de zi
le peste 80 de metri îna
intare, adică peste doi

metri pe zi, ceea ce re
prezintă, in condițiile 
respective de lucru de la 
această mină, o perfor
manță. Evenimentul a- 
dus la cunoștința colec
tivului a trezit ambiție 
și angajare și în rîndul 
altor brigăzi dornice să 
atingă și chiar să depă
șească acest nivel.

Ce doresc să spun prin 
aceste rinduri?

Că avem cu toții por
țile deschise pentru a 
ridica activitatea noas
tră la un grad înalt de 
performanță, ceea ce de
termină evident eficien
ță și o recompensă pe 
măsură. Așa cum subli
nia secretarul general al 
partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, in re
centa cuvintare din ju
dețul Prahova, activita
tea noastră trebuie să 
fie o luptă continuă, un 
drum greu, nu un drum 
de agrement. Totul de
pinde de noi, de convin
gerea și atitudinea noas
tră. Această problemă 
trebuie s-o privim prin 
prisma întregii activități 
sociale, oricît de simplu 
ni s-ar părea la prima 
vedere un anumit lucru. 
Nu în mod teoretic, re
ductionist, ci practic, a- 
plicînd aceste principii in 
tot ceea ce facem, pen
tru a ridica întreaga 
noastră activitate la în- 
velul exigențelor trasate 
de partid.

Val. URICĂNEANU
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Cu eforturi deosebite tînărul colectiv al noului atelier de prototipuri și 
autoulilări de la I.U.M. Petroșani a reușit să asimileze în fabricație echi
pamentele hidraulice ale complexelor mecanizate, destinate abatajelor subte
rane, echipamente care pînă în prezent se importau. în imagine. vedere 
generală a liniei de strunguri din cadrul secției. Foto : N. ȘTEFAN

Colectivul I. M. Bărbăteni raportează 

îndeplinirea planului pe primele nouă luni ale anului 
23 000 tone peste prevederi la producția 

fizică de cărbune cocsificabil
In urmă cu o zi, colectivul de mineri, 

ingineri și tehnicieni al I.M. Bărbăteni 
a raportat îndeplinirea prevederilor de 
plan pe primele nouă luni ale anului : 
Au fost, de asemenea, realizați indica
torii economico-financiari, valoarea pro
ducției nete planificate fiind depășită in 
primele opt luni ale anului in proporție 
de peste 14 la sută.

Toate colectivele sectoarelor pro
ductive ale minei raportează depășirea 
sarcinilor proprii de plan. Pe loc de frun
te se situează colectivul sectorului III

al minei, cu o depășire, la zi, de peste 
13 000 tone de cărbune cocsificabil. Pro
ductivitatea medie a muncii pe sector 
este superioară celei planificate, în me
die de la începutul anului, cu peste 400 
kg'post. Sectoarele I și II obțin depășiri 
de 6700 și, respectiv, 1400 tone de căr
bune cocsificabil.

Preocupările tehnico-organizatoriee 
îndreptate în scopul de a asigura in 
perspectiva ultimului trimestru condiții

I.M. URlCANl

Sectoarele I și III iu
lruntea întrecerii

Minerii de la mina Uri- 
cani au obținut .de la în
ceputul lunii pînă în pre
zent un plus de 231 tone 
de cărbune.

Buna organizare a‘ mun
cii în cadrul sectorului I 
de la I.M. Uricani a dus la 
depășiri de plan lună de 
lună, colectivul totalizînd 
pe primele opt luni ale 
anului un plus de 1819 
tone cărbune, iar în pri
ma jumătate a lunii sep
tembrie depășirile se ri
dică la peste 400 tone. 
Rezultate bune la sectorul 
I a avut brigada condusă 
de Evian Bob, care a de
pășit productivitatea mun
cii planificată, în abatajul 
frontal cu susținere indi
viduală în care lucrează, 
cu peste 800 kg/post. Re
zultate bune au obținut și 
brigăzile de pregătire con
duse de Aurel Soșoi și 
Constantin Sorescu, care 
au realizat înaintări su
plimentare de cite 10 ml 
lună de lună.

în primele Iun; ale a- 
cestui trimestru rezultate 
bune a obținut și secto
rul III care a extras pes
te plan în acest trimestru 
1285 tone de cărbune. Din 
acest sector s-au eviden
țiat brigăzile conduse de 
Simion Budescu, Ion Bo- 
locaru, Ștefan Baciu și 
Traian Pop.

In pag. a 3-o :
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Preocupări susținute pentru deschiderea 
noului an de învățămînt politico-ideologic

Activul U.T.C. din în
treprinderile și instituți
ile orașului Vulcan își 
axează in prezent preo
cupările pe pregătirea 
temeinică a deschiderii 
anuluj de învățămînt 

. politico-ideologic. Avînd 
în vedere lipsurile care 
s-au manifestat în acest 
domeniu în perioada tre
cută, comitetul orășenesc 
U.T.C. a luat din timp 
măsuri corespunzătoare 
de îmbunătățire a cali
tății învățămîntului po
litico-ideologic. De exem
plu am avut în vedere 
dotarea punctelor de do
cumentare cu material 
necesar studiului, precum 
și cu planșe, diapozitive, 
retroproiectoare, astfel 
ca învățămîntul politi
co-ideologic să contri
buie într-o mare măsură 
la educarea tineretului 
in muncă și pentru mun
că.

Avem organizate, pen
tru anul de învățămînt 
ce se va deschide în 
cruînd, 94 de cercuri de 
studiu politico-ideologic. 
In cadrul organizațiilor 
U.T.C. vor funcționa 
trei cursuri în care vor 
fi cuprinși peste 2890 de 
tineri. La cursul de 
„Probleme fundamentale 
ale făuririi societății so
cialiste multilateral dez
voltate și înaintare a 
României spre comu
nism'1 sînt cuprinși pes
te 1120 de uteciști. La 
cursul „Roluf, locul și

(Urmare am pag. I)

— Nu pot face referiri 
la întregul trimestru pen
tru că nu eu m-arn anga
jat că voi face planul, iar 
pentru luna august ne-am 
confruntat cu aceleași pro
bleme ca toate celelalte, 
mine. (Dacă se „confrun
tau" cu problemele minei 
Lupeni, Bărbăteni sau U- 
ricani ax fi avut sarcinile 
de plan nu numai reali
zate, dar și depășite — 
n.n.). Ne-au creat proble
me tectonica, indisciplina 
care -s-au manifestat în a- 
ceastă lună, greutățile ivi
te în aprovizionarea bri
găzilor cu materiale, va- 
gonete goale și în general 
in activitatea de transport. 
Am avut, de asemenea, 
multe defecțiuni electro
mecanice.

— Și toate aceste ne
ajunsuri nu puteau fj pre
văzute, preîntîmpinate ?

•— Chiar dacă în conti
nuare spre exemplu, tecto
nica se va menține fră- 
mîntată nu ne putem lipsi 
de optimism. Sînt și ne
ajunsuri care nu pot fi 
prevăzute, — absențele — 
sau cad unele utilaje, lo- 
comtivele de pildă. Eu ma 
pot angaja să le repar, 
să le pun în funcțiune și 
oricum din gîndirea noas
tră nu poate să dispară 
optimismul. Și totuși ele 
ead.

— Cum veți încheia lu
na septembrie, pentru că 
in ceea ce privește rezul
tatele trimestrului III, lu
crurile sînt din păcate 
clare.

— Nu vom depăși un 
minus de 10 000 tone.

— Acum aveți aproape 
10 000 de tone minus.

— Am analizat și în a- 
firmații mă bazez pe cal
culul făcut : efectivele e- 
xistente, productivitatea și 
linia de front de care dis
punem.

— Revenind la neconfir- 
mările de pînă acum, ele 
nu pot fi puse pe seama 
unor neajunsuri interveni
te brusc în planul «ie pro
ducție, ceva cu totul în 
afara mersului firesc al 
lucrurilor cu excepția ce
lor amintite ?

sarcinile tineretului, ale 
organizației sale revolu
ționare în înfăptuirea 
programului partidului, 
a hotărîrilor Congresu
lui al Xll-lea al P.C.R." 
sînt cuprinși 1070 ute
ciști, iar la cursul „Pro
bleme fundamentale ale 
statutului U.T.C." sînt cu-

DIN ACTIVITATEA 
ORGANIZAȚIILOR 

U.T.C.

prinși 705 tineri. In acest 
an vom pune un accent 
deosebit pe însușirea de 
către fiecare tînăr a do
cumentelor de partid și 
de stat, pe transpunerea 
lor în practică. Măsurile 
organizatorice luate pî- 
nă în prezent, urmate de 
instruirea propagandiș
tilor, ce va avea loc în 
22—24 septembrie a.c. 
vor conduce la elimina
rea neajunsurilor care 
s-au mai manifestat mai 
< u seamă la cercurile 
Nr. 1 și 2 de la mina 
Vulcan, 2 și 6 de la mi
na Paroșeni, cele de la 
cooperație.

In acest an vom mer
ge mai mult pe metoda 
dezbaterilor și vom ac
ționa cu exigență ca a- 
ceste dezbateri să aibă 
un conținut politico-edu. 
cativ ridicat, cel puțin 
la nivelul dezbaterilor 
din adunările generale

Este foarte bine că „trebuie să facem“,
dar și mai bine era dacă „făceau1

— Nu. Nu am avut ase
menea evenimente deose
bite.

Nici un „eveniment deo
sebit' și totuși mina nu 
și-a realizat în nici o 
singură lună din acest tri

MINA PAROȘENI
O nouă promisiune : ne vom face planul

Inginerul șef al minei 
Paroșeni, Pavel Luculescu, 
ne prezintă cauzele care 

■au condus la neîndeplini- 
rea preliminarului-angaja- 
ment. Ne sînt prezentate 
neajunsurile întîmpinate cil 
trei abataje frontale de 
mare productivitate, do
tate cu complexe mecani
zate asupra cărora nu mai 
insistăm, nu pentru că ar 
f; lipsite de temei, ci pen
tru simplul motiv că ele 
s-au manifestat, pe tot 
parcursul lunii august și 
au fost luate în calcul, 
dar rezultatele sînt cele 
pe care le-am prezentat.

Alte motive prezentate : 
nestăpînirea forței de 
muncă de către șefii de 
sectoare, indisciplina care 
s-a manifestat din cauza 
indulgenței acestora (un 
număr mare de absențe 
nemotivate pe parcursul 
lunii, dar care la încheie
rea lunii s-au „redus'' în 
mod simțitor).

— Cu toate că se men
țineau multe dintre aces
te neajunsuri și pe par
cursul lunii, nici aprecie

Grupele sindicale — tribune ale experienței 
și școli de educare

Discuția cu președintele 
consiliului orășenesc al 
sindicatelor din Vulcan, 
tovarășul Nicolae Bâldea, 
am început-o printr-o în
trebare : Cum apreciați 
valoarea preliminariilor- 
angajament — luate de 
conducerile întreprinderi
lor miniere de pe raza 
orașului Vulcan ?

— Asta ne întrebăm și

ale organizației de U.T.C. 
Avem, de asemenea, în 
vedere ca eficiența aces
tei forme de activitate 
să se regăsească și in 
gospodărirea bunurilor 
materiale, în valorifica
rea superioară a acesto
ra. Trebuie să subliniem 
faptul că în noul an de 
învățămînt vom merge 
mai mult pe generaliza
rea experienței înainta
te, punînd un accent 
deosebit pe calitatea 
dezbaterilor. Avem pro
pagandiști de nădejde ca 
Adriana Sere, Constantin 
Breitigan, Mihai Anghel, 
Silviu Cojocea, Melania 
Dogaru, care au o te
meinică pregătire politi
că șl profesională, sînt 
uteciști cu inițiativă și 
activează cu pasiune și 
responsabilitate în cer
curile de învățămînt din 
care fac parte.

Prin urmare noul an 
de învățămînt politico-i
deologic găsește organi
zația orășenească de 
U.T.C. Vulcan puternic 
mobilizată în realizarea 
sarcinilor pe care le are, 
hotărîtă să confere în
vățămîntului politic sta
tutul său real de formă 
de activitate cu aport 
substanțial în educarea 
prin muncă și pentru 
muncă a tinerei genera
ții.

Gheorghe GOLEANU 
prim-secretar .al 

Comitetului orășenesc 
U.T.C. Vulcan 

mestru, propriul prelimi
nar stabilit.

Cu președintele c.o.m. și 
președintele comitetului 
sindicatului nu am putut 
discuta, ambii lipsind pen
tru o perioadă mai lungă 
din întreprindere.

rea făcută la 26- august 
nu s-a confirmat...

— Am suplimentat linia 
de front prin două noi a- 
bataje, unul cu front scurt, 
dar eu o productivitate re
dusă, și unul dotat cu com
plex mecanizat și care pî
nă a pornit în condiții 
normale a mai durat, și 
de aici neconfirmarea.

— Cum veți încheia lu
na septembrie, ținînd cont 
că la zl aveți un minus 
de 3000 de tone de căr
bune ?

— Ne vom realiza inte
gral prevederile de plan 
lunare.

— Fără nici un fel de 
condiție, nu vor mai a- 
pare... neprevăzute ?

— Nu. Ne vom face pla
nul.

★
Nici la această între

prindere nu am putut dis
cuta c u președintele c.o.m., 
fiind plecat, de asemenea, 
pentru o perioadă mai 
lungă din întreprindere, 
iar președintele comitetu
lui sindicatului am aflat 
că fusese chemat de fo
rurile superioare.

noi. Pînă cînd vor mai 
lua conducerile tehnice 
angajamente pe care să 
nu și le onoreze? (Noi în
trebăm, dînșii se întreabă.... 
n.n.). Organizațiile de sin
dicat inițiază analizele de- 
cadale cu participarea tu
turor cadrelor de condu
cere pînă la șefi de bri
gadă, organizează discuții 
cu șefii de formații care

Datorită strădaniilor permanente ale colectivulu; fabricii de mobilă Li- 
vezeni de a crea noi tipuri de mobilier care să se remarce prin aspect este
tic și utilitate, garniturile de mobilă ce poartă mar ca fabricii sînt mult a- 
preciate de cumpărători. în imagine un aspect «fin cadrul secției tapiserie.

Foto : Șt. NEMECSEK

23000 tone peste prevederi
(Urmare din pag 1)

optime de extracție, capacități produc
tive la nivelul sarcinilor de plan me
reu sporite, se materializează în reali
zarea peste prevederi a 135 ml do lu
crări de pregătire și 21 ml de lucrări 
dj deschidere. Sarcinile valorice ale 

sectorului de investiții au fost depășite, 
totodată, cu peste 3 milioane lei, prin 
executarea unui substanțial volum de 
montaje minere.

Activitatea rodnică a majorității 
formațiilor de lucru ale minei, compe
tența și dăruirea oamenilor muncii ai

colectivului se află la temelia succeselor 
raportate. S-au evidențiat prin contribu
ția adusă la plusurile obținute brigăzile 
de mineri și echipele de electrolăcătuși 
ale minei -conduse de Pompei Tomolea, 
Nicolae Roșu, Mihai Kovacs — din sec
torul I, Petru Albii și Carol Marton — 
sectorul II, Andone Grumăzescu, Ion 
Pintecan și Sigismund Kovacs — sec
torul III, Ion Nichita, Petru Olteanu, 
Dionisie Socs, Emil Spătaru și Ion Bo- 
jincă — sectorul investiții, Ștefan Seri 
— atelierul mecanic, Aurel Gros — sec
torul electromecanic și Constantin San
du — sectorul transport.
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nu și-au realizat sarcinile 
de plan, discuții cu ab- 
sentomanii.

— Care este eficiența a- 
cestor acțiuni?

— ... De multe ori efi
ciența lor este diminuată 
de „indulgența" unor ca
dre tehnice, cadre de con
ducere. Spre exempl|u, la 
mina Vulcan unde am or
ganizat discuții cu cei ca
re absentează nemotivat, 
pînă la sfîrșitul lunii erau 
250 de nemotivați, iar du
pă încheierea lunii mai e- 
rau doar 100. Interesant 
că numărul nemotivatelor 
nu a crescut în aceeași 
proporție. Chiar dacă ci
frele nu sînt exacte, ra
portul este. O asemenea 
situație trebuie curmată 
de cei care au în perma
nență la îndemînă cărțile 
de pontaj, centralizatoa
rele...

Secretarii de partid — mai puternic implicați 
in procesul de conducere

Am încheiat ancheta 
noastră în orașul Vulcan 
printr-o convorbire cu 
primul secretar al Comi
tetului orășenesc de partid, 
tovarășul Gheorghe Săeă- 
luș.

— Tovarășe prim-secre
tar, care este părerea 
dumneavoastră cu privire 
la neîncadrarea întreprin
derilor miniere în pro
priile preliminarii-angaja- 
ment ?

— Părerea mea, care 
tinde să se transforme în 
certitudine, este că în ge
neral cadrele din condu- 
oerile întreprinderilor mi
niere preferă să fie criti
cate o singură dată pe 
lună decît să tot fie în

re sectorul a rămas sub 
plan cu peste 25 000 de 
tone de cărubne ? Cum ?

— Revenind la îndepli
nirea preliminarelor-anga- 
jamente, cum de le-au ac
ceptat secretarii de partid, 
dacă ele nu au fost te
meinic fundamentate ?

— Pentru a cunoaște cît 
die temeinic sînt funda
mentate preliminariile- 
angajament, secretarii de 
partid trebuie să fie mai 
puternic implicați în pro
cesul de producție și mai 
ales în procesul de con
ducere al întreprinderilor, 
unde trebuie să acțione
ze mai hotărît, să-și spu
nă mai răspicat cuvîntul. 
Organizațiile de sindical 
care, de asemenea, răs
pund și de soarta pro
ducției, trebuie să-și ex
tindă ma; mult sfera de 
activitate. La acțiunile or
ganizate se recurge la un nu
măr restrins de oameni și 
cam aceiași. Se opresc la 
nivelul șefilor de briga
dă. Or, indisciplina, ca 
să revin la acest aspect, 
nu la nivelul lor se mani
festă în mod deosebit. Tre
buie să organizeze mai 
bine întrecerea socialistă 
să acționeze mai hotărît 
pentru generalizarea ex- î 
perienței înaintate șl bine
înțeles pentru întărirea 
disciplinei sub toate as 
pectele.

Organele și organizațiile* * 
de partid, de sindicat și 
U.T.C. trebuie să-și inten
sifice activitatea pornind 
de la ideea că nu putem 
să tot luăm de la socie
tate utilaje miniere, insta
lații, bunuri de consum, 
iar noi să nu producem 
la nivelul la care ni se 
dă, la nivelul sprijinului 
primit.

— Unde credeți că nu 
au acționat suficient or
ganizațiile de sindicat?

— Grupele sindicale, a- 
dunările acestor grupe 
trebuie să devină și mai 
mult tribune ale experi
enței înaintate, adevărate 
școli de educație. La rea
lizarea acestei importante 
sarcini trebuie șă colabo
reze și conducătorii sec
toarelor care de multe ori 
consideră că analiza în 
grupele sindicale este nu
mai sarcina sindicatului. 
Trebuie să ne -desfășurăm 
mai mult activitatea la a- 
cest nivel, al nucleului de 
bază al organizațiilor de 
sindicat.

★
Trebuia să se ajungă 

înlr-o asemenea situație 
ca să se revină ia una 
dintre cele mai cunoscute 
și eficiente forme de ac
tivitate sindicală ?

trebați mereu cînd își voi 
realiza planul și atunci, 
de fiecare dată, se anga
jează că vor face planul.

O problemă care nu este 
stăpînită și cu care ne 
confruntăm — indiscipli
na. In acest caz trebuie 
să acționăm cu hotărîre 
pentru diminuarea comen
zilor din zilele de repaus, 
la strictul necesar, ca să 
nu mai creăm posibilita
tea ca fiecare să se ascun
dă în spatele recuperări
lor Odată rezolvată a- 
ceastă problemă, sînt si
gur că numărul absențe
lor se va reduce și va 
crește și producția. Altfel... 
vă dau un exemplu. Un 
artificier de la Vulcan a 
cîștigat într-o lună 5200 
de lei. în condițiile în ca

★
„TREBUIE" un termen I 

foarte des folosit, dar 
spunînd lucrurilor pe nu
me, amintim că și pînă 
acum, o bună parte din 
problemele prezentate de 
interlocutorii noștri din 
orașul Vulcan. TREBUIAU 
SĂ FIE REZOLVATE.
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„S A R M I S
Miine, la Sarmizegetusa

— in acele locuri sacre 
pentru ființa noastră na
țională, realitățile socia
liste de astăzi împlinind 
idealurile pentru care au 
luptat, din cele mai vechi 
timpuri, înaintașii noștri
— se deschide Festivalul 
culturii și educației socialiste 
hunedorene „Sarmis *81 “. 
organizat sub egida Con
siliului județean de edu
cație politică și cultură 
social'stă Hunedoara. Des
fășurat în perioada 29 
septembrie — 4 octom
brie, manifestările festiva
lului — intrat în tradițiile 
educative și culturale hu
nedorene, stimulînd o ac
tivitate continuă, de cali
tate și eficiență prin con
tactul permanent, direct 
cu colectivele de oameni 
ai muncii — reprezintă 
prin varietate tematică, 
valoare educativă și cul- 
tural-artistică o contribu
ție originală la îmbogăți
rea vieții spirituale. în
săși structura festivalului 
sugerează preocuparea 
constantă a organizatori
lor de a perfecționa ac
țiunile desfășurate sub 
genericul „Sarmis "81" prin 
două metode : continuarea 
unor manifestări apreciate 
de oamenii muncii („Zilele 
revistelor literare din

Transilvania", expoziții de 
artă plastică, „Festivalul 
filmului documentar în 
Valea Jiului", „Salonul 
de toamnă al umorului" la 
Petroșani, „Săptămîna dra
maturgiei românești ", „Sa
lonul hunedorean al căr
ții", festivaluri ale poeți
lor populari, Festiva
lul concurs interjudețean 
pentru soliști de muzică 
ușoară „Stelele cetății",
ItllllllltlillUBIIHIHII

Festivalul culturii și 
educației socialiste 

hunedorene

ș.a.) și aplicarea unor noi 
idei și inițiative reieșite 
în urma unui proces de 
cunoaștere a preferințelor 
oamenilor muncii. Acestui 
scop îi răspunde marea di
versitate tematică a sim
pozioanelor, dezbaterilor, 
expunerilor, sesiunilor de 
comunicări și referate des
fășurate în întreprinderi și 
instituții, completate de 
șezători literare, expoziții, 
spectacole, lansări de cărți 
ale scriitorilor bunedoreni. 
Prin acest spirit înnoitor, 
festivalul „Sarmis ’81“ are 
o contribuție remarcabilă 
în unirea întregului și

însemnatului potențial e- 
ducativ al județului și 
orientarea lui astfel încît 
să corespundă necesităților 
oamenilor muncii de co
municare și informare cu 
cele mai actuale aspecte 
ale politicii partidului și 
statului nostru, ale știin
ței și tehnicii, ale organi
zării muncii și perfecțio
nării pregătirii profesionale.

Prin tradiționalele mani
festări de miine de la 
Sarmizegetusa (parada por
tului popular hunedorean, 
spectacole muzical-coregra- 
fice la care îșl dau con
cursul formații și ansam
bluri laureate in Festiva
lul național „Cintarea 
României") se deschide 
festivalul „Sarmis 
’81", oferindu-ne, de-a 
lungul a două săp- 
tămlni, o imagine com
pletă a potențialului edu
cativ și- cultural-artistic al 
județului Hunedoara și. 
în egală măsură, a capa
cității organizatorilor de 
a desfășura o activitate 
calitativ superioară, di
versă și actuală prin te
matică, așteptată cu in
teres de oamenii muncii 
din Valea Jiului.

T. SPĂTARU

,,Paracliserul" de Marin Sorescu
Teatrul „Valea Jiului" a 

deschis stagiunea cu pie
sa lui Marin Sorescu, Pa- 
cliserul. Spectacolul inau
gural constituie, în mod 
cert, un eveniment, din 
mai multe puncte de ve
dere. în primul rînd pen
tru că ni se propune, în 
premieră absolută, un text 
semnat de un scriitor 
prestigios. Opțiunea re
pertorială nu surprinde 
dacă ne gîndim că tot 
aici a văzut lumina ram
pei, pentru prima oară, 
Pluta Meduzei (a aceluiași 
autor) sau In căutarea sen
sului pierdut de Ion Băie- 
șu. E o dovadă de com
petență, de cultură, de te
meritate artistică, pentru 
care atît conducerea tea
trului cît și secretariatul 
literar merită felicitări. A- 
poi, deoarece pentru rea
lizarea spectacolului au 
fost invitați doi tineri cre
atori — regizorul Radu 
Dinulescu și scenograful 
Florin Ilarasim — care, 
în ciuda experienței pro
fesionale reduse, sînt de
ja cunoscuți și apreciați 
în lumea teatrală. Last, 
but not least, echipa de 
interpreți este remarcabi
lă, deslușind cu inteligen
ță și precizie piesa, dove
dind omogenitate, pasiune, 
talent; Iată premisele u-

utile 
uiiul

a 
din 
na

text

nei participări 
spectacolului la 
festivalurile teatrale 
ționale.

Paracliserul (despre
s-a mai scris în aceste pa
gini cu o altă ocazie) nu 
este o piesă de teatru. Nu 

un eseu 
un monolog 

primul rînd, 
era socotit, 
text bun de 
studio, pen

raăi.ar 
ci 

în 
el 
un

este nici 
dramatic, 
destinat, 
lecturii ; 
pînă azi,
rostit într-un 
tru un public restrîns, de 
către un actor pasionat, 
lată că regizorul băimă- 
rean Radu Dinulescu anu -

în premieră 
absolută

eptem- 
să clr- 
cuielor 
rsonală 
b nu

lă cu 
i cir- 
>i mn- 
oșani

Cadran economic. 
Astăzi, ora 14, Ia punc
tul de documentare al 
I.M. Uricani, clubul 
sindicatelor din locali
tate organizează, în 
cadrul ciclului de ma
nifestări sub genericul 
„Cadran economic", o 
expunere. Acțiunea, Ia 
care vor participa mi-

Carnet
neri, maiștri și șefi de 
brigadă, se va referi Ia 
politica economică a 
partidului și a statului 
nostru în 
cumentelor Congresului 
al Xll-lea

lumina do-

al P.C.R.

tineretului
Astăseară,

Serile 
petroșenean. 
de la ori) 19, Casa de 
cultură din Petroșani 
va fi din nou gazda 
ospitalieră a tinerilor 
din întreprinderile si 
instituțiile reședinței de 
municipiu, care vor par. 
ticipa la o seară cultu- 
ral-educativă și artisti
că. Va cinta grupul 
vocal-instrumental „A- 
custie".

Spectacole
Astăzi și miine de 

la ora 18, în sala 
„Studio-201“ a Teatrului 
de stat „Valea Jiului" 
se prezintă spectaco
le cu piesa „Paraclise
rul" de Marin Sorescu. 
Biletele se găsesc la 
agenția teatrală și, îna
intea spectacolelor, la 
sediul teatrului.-—
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Pilda 99bâtrînilor“
Seară de repetiții la Clubul sindicatelor din Uri

cani... Ne obișnuisem să vedem „la lucru" formații 
„consacrate” aici, la Uricani : dansurile bătrînești, 
brigada artistică, corul, taraful și soliștii. Dar, spre 
surprinderea noastră, de pe scenă se auzeau stri
gături și bătaia ritmică în cizme a unui cunoscut 
dans — Bărbuncul. Directorul clubului, Dumitru 
Rădoescu, ne spulberă nedumerirea. De cîteva săp- 
tămîni, în urma unor propuneri formulate în con
siliul de conducere al clubului, s-a înființat o for
mație de dansuri... tinerești. De ce tinerești? Pentru 
că aici la Uricani, exista doar formația de dansuri 
bătrînești, o trupă redutabilă, care a obținut premii 
in cadrul festivalului național „Cîntarea României”, 
a fost televizată... I se mai spune formație de 
dansuri tinerești, pentru că media de vîrstă a dan
satorilor este sub 21 de ani. Ei sînt muncitori, elevi, 
sau cadre didactice din Uricani și exemplul „bătrî- 
nilor”, care-și închideau vitele in staul și veneau la 
club să danseze i-a însuflețit tot timpul. Nu știau 
cum să facă, cum să se" organizeze să aibă și ei o 
formație de dansuri. Dar,, la chemarea electricianu
lui Vaier Raț, instructorul formației, au răspuns 
prezent Gheorghe Șandru, Rodica Drănău, Vasile 
Farcaș, Adriana Ciupitu, Gyulai Ștefan, Anița An- 
drone, Adrian Stol, 
Mariana Postolache, 
că, Miluca Calotă și 
seară de seară.

...Și iată cum, la

Anișoara Marcu, Constantin și 
Elena Ardeleanu, Sorin -Cioan- 

incă mai vin alți tineri, noi,

o seară de repetiții am desco
perit la Uricani, tineri pasionați de dans, pe care 
ii așteptăm cît de curînd pe scenă.

Mircea BUJORESCU
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Pe la sfîrșitul anului 
1956 (dacă memoria nu 
mă înșeală), citeam în 
revista Steaua două poe
zii de George Bacovia: Ar
haism și Cogito. Era a- 
nul în care poetul îm
plinise 75 de ani și fu
sese sărbătorit pe plan 
național. Am memorat 
cele două poezii, am re
petat : „O stea fugi /
Din firmament.../ Și 
stropi de foc,/ 
rent,/ Cu dinsa/ 

sfirșit. / De ce-am văzu- 
t-o/ Singur eu,/

“ A
apucasem, 

să

„O stea 
firmament... /

Incoe-
S-au

nlle.../ Și frunzele cad 
ca un sinistru semn”), 
dospind sub ploi inter
minabile și zăpezi macu
late. Dincolo, după zi
duri de piatră, se 
„burghezul cu aer 
umfal, dar preistoric a- 
nimal", pe care poetul îl 
neagă prin sarcasm și 
parodie și îi anunță „dies 
irae“, ziua mîniei. Dez-

află 
tri-

mă-ntreb / 
este
la vîrsta 
aflu prea 
poet, dar

Și să 
cărui

Nu 
de atunci, 
multe despre 

îi citisem po
eziile și m-am întrebat : 
ce stea a 
Am crezut, 
mai mult 

fost steaua 
a Singurătății, 
său de tristeți, 
și nevroze, Steaua 
gurătății trebuie să-i 
lucit și lui, ca 
lui înaintaș.

Bacovia a fost un sin
guratic într-o lume os
tilă, un solitar trecător, 
bîntuit de nevroze, prin- 
tr-o lume în declin, pe 
străzi periferice, prin 
piețe pustii („Sunt soli
tarul pustiilor piețe/ Cu 
tristele becuri cu pală 
lumină/ Cînd sună a- 
raina în noaptea depli
nă..."), prin parcuri des
frunzite agonizînd într-o 
veșnică toamnă („Scîrțîie 
toamna prin crengi oste-

fost aceea ? 
și cred și 

astăzi, că a 
eminesciană 

Pe ceru) 
neliniști 

Sin- 
fi 

și mare-

lează această prejudecată, 
conferind lucrării, în pri
mul 
Cum ?
tizînd 
literară („Văd trej umbre 
la trei vîrște”) : adică
multiplicîndu-1 pe povesti
tor, împărțind rolul său 
la trei actori care trăiesc, 
în fața noastră, etape 
biologice, gnoseologice, e- 
xistențiale diferite. Apoi, 
opunîndu-le trei imagini 
feminine deosebite (deși, 
interpretate de o unică 
actriță) ; acordînd un rol, 
mult mai important de- 
cît o cerea textul, Paz
nicului — erou investit 
aici cu numeroase și co
pleșitoare sarcini, amestec 
fascinant de Caliban (Fur
tuna) și Edek (Tango), de 
XX (Emigranții) și Ion 
(Năpasta) ; făcînd o bine
venită comparație 
alt text sorescian, 
— bătrînul 
femeia care 
ne, apelind 
de obiecte, 
dificînd și 
în fața noastră (clopotul 
Cu care este chemat la or
dine și temperat pazni
cul... surd ; mărul din ca
re mușcă femeia ; lopata 
cu care lucrează paznicul; 
firul de lînă cu care este 
înconjurat primul Para
cliser ; clepsidra ; ș.a.m.d.).

L 11, III pi 
rînd, vizuali tate.
Mai întîi, concre- 
teatral o sugestie

cu un 
Matca 

cu sicriul și 
naște ; în fi
la un sistem 

de semne, co- 
descodificînd

t

pul ui său, ajunge în pre
istorie și în preuman, 
poetul aude plînsul ma
teriei înseși, ca în acea 
exemplară și tuturor cu
noscută poezie, Lacustră.

Se împlinesc o sută de 
ani de la nașterea lui 
Bacovia și — cu toate că, 
în, aceast veac, s-a scris 
mult despre el, și bun'1 
și rele — ne întrebam și

100 de ani de la nașterea 
poetului George Oaconia

nădejdea poetului e im
pregnată eu o ironie ce 
trece ușor pe extreme, 
de la tînguirea discret 
elegiacă la sarcasmul vi
olent. într-un univers 
dezolant, ■ sentimentele, 
dragostea, nu pot primi 
marca eternității, sînt 
privite cu aceeași ironie 
(și autoironie) amară, ce
ea ce nu le anulează au
tenticitatea umană : ele 
sînt amplificate de tris
tețe, dar sînt puse sub 
semnul relativității 
(„...Cind vîntul va boci, 
din nou, la cei de jos, 
la cei de sus, / La gea
mul tău, în spaima nop
ții, ca un prelung fina], / 
Voi repeta că anii trec 
mereu mai greu, și mai 
brutal"). Tristețea poetu
lui coboară uneori mult 
sub lumea de măști hi
lare și manechine a tim-

astăzi prin, ce anume ne 
cucerește, ne învăluie po
ezia 
dus 
vers 
tesc, 
banal-concret și inefabil 
în același timp, mono
cord, monocromatic 
de o extraordinară 
gestie totodată. In 
constă taina acestei mu
zici ? Toți pretindem că 
știm și toți avem drep
tate, chiar dacă păreri
le noastre diferă. La a- 
par;ția primului volum 
al lui Bacovia (Plumb, 
1916). E. Lovinescu scria 
că poezia lui este „expre
sia celei mai elementa
re stări sufletești ; e po 
ezia clnesteziei imobile". 
G. Călinescu considera 
că, dimpotrivă, ea este 
o poezie elaborată, un 
artificiu ridicat la ran"

sa ? Un univers re
ia esențe, un uni- 
crepuscular și gro- 
discret și violent,

și 
sli
ce

Acestoi" obiecte cu va
loare regizorală, li se a- 
daugă altele, scenografi
ce, de o mare frumusețe 
plastică (meritul aparține, 
de dala aceasta, lui Florin 
Ilarasim). inteligent puse-n 
valoare 
savant, 
uri de

Rolul 
rîndul sfinților" a fost în
credințat, consecutiv, acto
rilor Adrian Zavloschi (de
butant pe scena petroșe- 
neană), Mihai Clita și Du
mitru Drăcea. L-au inter
pretat, în ciuda experien
țelor scenice diferite, cu 
egal talent, reușind să 
ilustreze univoc cele trei 
trepte ale cunoașterii, ale 
relației cu lumea : primul 
expriniind șovăiala, incer
titudinea, frica tipică ini
țierii ; următorul aducînd 
siguranța, maturitatea, 
forța ; ultimul, aplecat ca 
un semn de întrebare pes- ■ 
te spațiul înconjurător, 
propunînd o altă nesigu
ranță, caracteristică exce
sului de cunoaștere (con- 
chizînd, ateu, „Lasă-ne 
dracului în pace, Doam
ne !“). Mirela Cioabă a 
știut să gradeze nuanțat, ’ 
cu o binevenită discreție 
și simplitate, cele trei i- 
postaze plastice ale Fe
meii : suav-boticelliană,
tandru-maternă, resemnat- 
baladescă. Dinu Apetrei, 
paznicul surd, a fost cît 
se poate de elocvent prin
tr-un joc de continuă fan
tezie, compunînd cu cu
raj, cu bogăție de mijloa
ce, la toate nivelele : fi
gura, corpul, vocea.

Desigur, ar fi de for
mulat și unele rezerve ! 
spectacolul încă n-are 
ritm ; unele sugestiii pă
cătuiesc prin deja-vu ; - 
banda sonoră apare, 
vreo două ori, bizară. Se 
pot emite și obiecții de 
un alt ordin : în seara 
premierei nu exista pro
gram de sală ; iar sala nu 
era așa cum s-ar fi cuve
nit — adică arhiplină. Dar 
toate acestea nu pot um
bri importanța (nu numai 
petroșeneapă) a spectaco
lului Paracliserul.

printr-un ecleraj 
prin elar-obscur- 

efect.
„figurantului din

Bogdan ULMU

de artă. Și, doar aparent 
paradoxal, au dreptate a- 
mîndoi : în poezia lui 
Bacovia ideile, concepte
le, filozofia nu apar 
niciodată în starea lor 
primară, ele se topesc în 
substanța lirică pînă 
cind nu mai rămîne de- 
cît aroma lor, niciodată 
ușor catalogabilă, astfel 
încît ceea ce este ela
borare, artificiu, apare 
ca o emanație spontană 
a spiritului. Discret si 
în viață și în artă, Ba 
covia și-a distrus cior
nele, așa cum sculptorul 
aruncă bucățile de mar
mură și ne 
rodul ultim, 
al strădaniei sale, 
colo de analize și exege- 
ze, Bacovia rămîne un 
poet care a creat, din 
tristeți și cuvinte neînchi
puit de simple, adevăra
te diamante ale limbii 
românești, un poet de 
suflet ale cărui versuri 
au firescul și puterea 
trecător-eternă a frun 
zelor toamnei și a ploii 
care ne bate în geam. 
Să repetăm astăzi cu
vintele lui Alexandru 
Macedonski, cel care i-a 
publicat lui Bacovia pri
ma poezie și care atunci, 
la început, întrevăzuse 
geniul său : „Si principe 
va rămîne Bacovia, în 
toți timpii, prin o însem
nată 
lui", 
prin

oferă doar 
desăvîrșit.

Din-

parte a poeziilor 
Și să adăugăm 

întreagă opera sa

Corneliu RADULESCU
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Ședința Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R.

(Urm.re din pag. I)

intensificarea cursei înar
mărilor, va prezenta pre
ocupările și acțiunile 
României, ale președin
telui ei. pentru oprirea 
agravării situației și 
continuarea politicii de 
pace, destindere, colabo
rare și independență na
țională. pentru soluționa
rea pe cale pașnică a tu 
turor problemelor litigi
oase dintre state. Delega
ția va acționa pentru ca 
sesiunea Adunării Gene
rale a O.N.U. să adopte 
rezoluții în direcția înce
tării politicii de înarmare 
și a trecerii la dezarmare, 
a instaurării unei noi or 
dini economice înternaț:o- 
nale. întăririi colaborării 
din*re  state pe baze echi
tabile. lichidării discrimi
nărilor. barierelor. siste
mului dobînzilor exagera
te percepute de cercurile 
imperialiste, eliminării po

liticii de forță și de ame
nințare cu forța și gene
ralizării în relațiile dintre 
state a principiilor inde
pendenței și suveranității 
naționale, egalității in 
drepturi, neamestecului in 
treburile interne, avantaju
lui reciproc, dreptului fie
cărui popor de a-și alege 
în mod liber calea dezvol
tării social-politice.

Delegația română va în
fățișa poziția țării noastre 
în vederea soluționării 
juste și echitabile a ma
rilor probleme care preo
cupă in prezent omenirea, 
va milita pentru regle
mentarea pașnică a dife
rendelor dintre state,' în
ghețarea și reducerea bu
getelor militare, întărirea 
și dezvoltarea relațiilor de 
bună vecinătate între sta
te. pentru creșterea rolulu; 
O.N.U. în soluționarea, în 
interesul tuturor popoare
lor, a problemelor actuale 
ale vieții internaționale.

Delegația va acționa 
pentru aprobarea de că
tre Adunarea Generală a 
O.N.U. a Programului de 
măsuri pentru pregătirea 
și marcarea corespunzătoa
re, în 1985, a Anului in
ternațional al tineretului, 
pentru convocarea în 1982 
a celei de-a doua sesiuni 
a Comitetului consultativ 
al O.N.U. pentru Anul in
ternațional al tineretului și 
pentru trecerea la acțiuni 
practice de aplicare a pro
gramului convenit. în pri
mul rînd a recomandări
lor referitoare la soluțio
narea problemelor specifi
ce care preocupă lînăra 
generație.

★
în cadrul ședinței, tova

rășul Nicolae Ceausescu a 
prezentat o informare cu 
privire la vizita oficială de 
prietenie efectuată în țara 
noastră de emirul statului 
Kuweit, șeic Jaber Al-Ah-

mad AI-Jaber Al-Sabah, 
în perioada 12—14 sep
tembrie a.c.

Comitetul Politic Execu
tiv a aprobat intrutotul 
rezultatele dialogului la 
nivel înalt roniâno-kuwei. 
tian. desfășurat într-o at
mosferă cordială, de prie
tenie și respect reciproc, 
apreciind că acesta repre
zintă o contribuție esenți
ală la extinderea raportu
rilor' de conlucrare fruc
tuoasă dintre România șl 
Kuweit în diverse dome
nii de activitate.

Comitetul Politic Execu
tiv a aprobat în unanimi- 
tate“documentele și înțe
legerile convenite și a sta
bilit măsuri pentru trans
punerea lor în viată.

*
în cadrul ședinței. Co

mitetul Politic Executiv a 
soluționat o scrie de pro
bleme curente ale activi
tății de partid și de stat.

VARȘOVIA 18 (Ager- 
pres). Agenția poloneză 
PAP a difuzat Declarația 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., care apreciază că 
situația politică din țară e- 
voluează într-o direcție pe
riculoasă.

Modul în care s-a desfă
șurat prima parte a re
centului Congres al „Soli
darității-' și hotărîrile lui 
au ridicat la rangul de 
program oficial al întregii 
organizații curentele și 
fenomenele aventuriste ca
re acționează în „Solidari
tatea". în felul acesta au 
fost încălcate în mod uni-
•«•«•••••••••

lateral acordurile încheia
te la Gdansk, Szczecin și 
Jastrzebie. Ele au fost în
locuite cu un program de 
opoziție politică ce loveș
te în interesele vitale ale 
poporului și statului polo
nez, care înseamnă o ori
entare spre confruntare ce 
amenință cu vărsare de 
sînge.

în încheierea Declarației 
se arată: „Vom apăra so
cialismul așa cum apărăm 
independența Poloniei. Pen
tru această apărare statul 
va folosi mijloacele pe 
care le va impune situ
ația'1.

La rîndul său, Consiliul 
de Miniștri al R.P. Polo
ne a apreciat că prima 
etapă a Congresului Sin
dicatului „Solidaritatea" s-a 
desfășurat sub influența a- 
celor grupuri de activiști 
ai' sindicatului care în 
realitate blochează efortu
rile depuse de guvern pen
tru a scoate țara din cri
ză și a înfăptui reformele 
necesare. Proclamînd lo
zinci exaltate, ei Introduc 
în mod deliberat anarhia 
în viața social-economică, 
săvîrșesc acțiuni perma
nente — adesea contrare 
legii, împotriva autorități
lor, se dedau la ațîțări îm

potriva socialismului, la 
activități antisovietice și 
antistatale.

Guvernul, toate organele 
puterii populare sînt obli
gate să apere cu fermitate 
statul socialist și interesele 
supreme ale țării și popo
rului de primejdia creată 
de forțele contrarevoluției.

Guvernul declară că — 
în caz de supremă nece
sitate — nu va ezita să a- 
plice orice mijloace, con
form prerogativelor sta
tului, pentru apărarea so
cialismului și intereselor 
fundamentale ale popo
rului și statului polonez.

• ••••••••••••••• •»»»••••••••••••••••••*•••••

U n
MINERUL ANINOASA — 

IMIX AGNITA 1—0 (1—0). 
Beneficiind și de aportul 
lui Almășan, Dosza și Bo. 
gheanu gazdele au început 
bine partida, desfășurîn- 
du-se în "atac pe un front 
larg creînd, încă din start, 
situații clare de gol la 
poarta oaspeților. Verva 
jucătorilor de la Minerul 
s-a concretizat destul de 
repede, respectiv in minu
tul 11, cînd printr-un gol 
spectaculos Pocșan des
chide scorul. în continuare 
formația locală evoluează 
din ce în ce mai incisiv, 
mai curajos, dar nu și la 
fel de sigur, fapt ce face 
ca pînă la finalul primei 
reprize să nu înregistrăm 
decît o suită de ocazii ra
tate din situații clare. In 
repriza secundă avertizați

prim s u 
de acțiunile ofensive vi
guroase ale aninosenilor, 
din prima parte a întîinirii, 
jucătorii din Agnita se 
retrag în propria jumătate 
de teren practicînd o apă
rare ■ aglomerată. Unspre- 
zecele din Aninoasa reali
zează în aceste minute un 
joc dinamic presărat cu 
multe faze plăcute, - dar 
fără să mai înscrie, ast
fel, că meciul se încheie 
cu victoria la limită, dar 
absolut meritată a Mineru
lui Aninoasa. înlocuirile e- 
fectuate de Gh.. Anisie și 
Matei Popescu produc ila
ritate în rîndul spectato
rilor pentru că în min. 45 
juniorul Gheorghe este în
locuit cu juniorul Șteț, a- 
cesta după 5 minute este 
înlocuit cu Tismănaru. Este 
o stratagemă des întîlnită.

cces
ea nerezolvînd totuși de
cît parțial problemele u- 
nei echipe. Or, se știe bi
ne că a crește juniori este 
o condiție esențială a mer
sului înainte al unei for
mații și implicit al fotba
lului. jucătorii nu se nasc 
peste noapte; ci trebuiesc 
trecuți printr-un proces di
rijat care nu poate sări 
peste perioada junioratu
lui cînd după o instruire 
adecvată, acestora li se a- 
cordă șansa de a evolua 
alăutri de seniori spre a 
se roda. Refuzîndu-le a- 
ceastă posibilitate le tă
iem puntea spre afirmare, 
în jocul cu IMIX Agnita 
o mențiune specială se 
cuvine acordată prestației 
lui Almășan, Dobrescu, Hă- 
dărean și Pocsan.

Teodor TR1FA

Avancronică
Duminică, ora 11, 

stadionul Asociației spor
tive Minerul Vulcan găzdu
iește un adevărat derbiu 
local la fotbal. Minerul 
Vulcan întîlnește în cadrul 
campionatului diviziei C 
reprezentativa minerilor din 
Paroșeni, o adevărată re
velație a etapelor trecute 
din această ediție. Am do
ri ca ambele echipe să 
practice un joc frumos și 
tehnic în limitele fayr- 
plai-ului, iar suporterii 
ambelor formații să a- 
plaude deopotrivă fazele 
spectaculoase indiferent de 
autorii lor. La aceeași oră 
au loc și meciurile din 
campionatul județean de 
fotbal dintre : Parîngul 
Lonea — Constructorul 
Hunedoara, Preparatorul 
Petrila — Mecanica O- 
răștie și C.F.R. Petroșani 
— Metalul Criscior. Atît 
la meciul de divizia C cît și 
la-cele din campionatul ju
dețean în deschidere se 
întrec, de la ora 9,15, 
formațiile de juniori.

FILME
PETROȘANI — 7 No- 

î iembrie : Serpico, l—11 ; 
: Republica : Capcana

mercenarilor; Unirea : 
Duelul.

PETRILA : Campionul 
i i-ll.

LONEA: Iancu Jianu
î zapciul.

ANINOASA i încă o 
dată la Veneția.

VULCAN — Luceafă
rul : Confidențe.

LUPENI — Cultural ; 
Iancu Jianu haiducul ; 
Muncitoresc; Nepotul și 
bunica.

URICANI : Aii Baba 
și cei 40 de hoți, I-II.

TV
9,00 Teleșcoală. 9,40 

Film artistic; „întîlnire 
la New York’’ (reluare).

11,15 Limba și literatura 
română. Cum vorbim, cum 
scriem corect. 11,40 Dați 
copiilor vopsele ! Repor
taj. 11,50 Vocația umani
tară a Crucii Roșii. 12,05 
Din sălile de concert și 
de spectacole ale Festi
valului internațional 
„George Enescu". 13,00 
Mozaic cultural-artistic. 
sportiv. 17,00 Transmisi
une directă de la Par- 
nik (Bulgaria) din cam
pionatele europene de vo
lei feminin : România —

Iugoslavia. 18,00 Agenda 
Festivalului „George Enes
cu". 18,35 Săptămîna po
litică. 18,50 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal. 19,30 
Călătorie prin țara mea. 
20,00 Din sălile de con
cert și de spectacol ale 
Festivalului internațio
nal „George Enescu”. 
20,30 Teleenciclopedia 
21,15 Film serial : „Sfi
darea”. Episodul 2. 22,10 
Telejurnal. Sport. 22,30 
Nocturna TV.

Uzina electrică Paroșeni> 
încadrează de urgență,

direct sau prin transfer următoarele categorii 
de personal calificat :

— sudori
— operatori instalații cazane (fochiști)
— lăcătuși
— mecanici auto
— tractoriști rutieriști
— șoferi automacara 5 tone
— buldozeriști.
Informații suplimentare zilnic, la Biroul 

personal-învățămînt-retribuire al uzinei.

----------------- ---- 

întreprinderea 
materiale de construcții Deva
recrutează absolvenți treapta I de liceu, în ve
derea școlarizării prin școală profesională în 
meseriile :

— dulgher — 36 locuri
— montator prefabricate — 36 locuri
După absolvire vor fi încadrați Ia Șantier 

Montaj Panouri mari Lupeni.
înscrierile și școlarizarea se fac la Liceul 

industrial nr. 3 Deva, strada Prelungirea Oi- 
tuz nr. 8, telefon 22231.

Informații suplimentare I.M.C. Deva, tele
fon 13930, interior 117 sau Șantier Lupeni, te
lefon 70985.

întreprinderea
materiale de construcții Deva

încadrează urgent

pentru Șantierul de montaj panouri mari Lupeni

— zidari
— montatori panouri
— dulgheri
— sudori
— muncitori necalificați.

Informații suplimentare la Șantier montaj 
panouri mari Lupeni, strada Liliacului nr. 2, 
telefon 70985.

CETĂȚENI!
Contribuiți la valorificarea unor însemna

te resurse economice prin predarea sticlelor și 
borcanelor din gospodăria dv, la schimb, con
tra marfă sau numerar, la toate unitățile co
merțului de stat sau cooperatist care comer
cializează produse alimentare în sticle și bor
cane.

REDAI Ț1A $1 ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24<-» (secții). IIP ARUL i rtpogTdtia Petro»aui -,ti Ni<u lae o


