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SPIRITUL NOVATOR ȘTIINȚIFIC
fundamentul trainic 
al politicii partidului

repurtate de 
de-a lungul

Toate victoriile 
partidul comunist 
.glorioasei sale existențe de o 

‘■jumătate de secol, marile suc
cese obținute în înflorirea mul
tilaterală a societății noastre 
socialiste au la temelie aplica
rea creatoare a marxism-leni- 
nismului, a legilor generale ale 
socialismului la condițiile con
crete ale României.

înaintarea neîntreruptă
calea socialistă, organizarea 
vieții social-economice în con
cordanță cu interesele genera
le ale întregului popor impune 
cunoașterea și utilizarea conști
entă a legilor obiective de dez- 

.voltare a societății, studierea 
[temeinică a realității economice 
și sociale în toată complexita
tea și dinamismul lor, cu sco- 
iPul de a elabora de fiecare 
dată soluții și măsuri corespun
zătoare acestor legi. Valorifica
rea deplină a avantajelor o- 
rînduirii socialiste, fructificarea 
Ia un înalt grad de eficiență 
a resurselor materiale și spiri
tuale de care dispune; sînt con
diționate în mod hotărîtor de 
promovarea unei politici juste, 
științific fundamentate, care să 
tină seama de condițiile și par
ticularitățile fiecărei etape- pe 
care o străbate societatea. Nu
mai o astfel de politică, profund 
creatoare poate asigura soluțio
narea corespunzătoare a cerin
țelor mereu sporite ridicate de 
opera făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate.

In politica sa, partidul nos
tru nu pornește de la scheme 
preconcepute și nici de la sim
ple dorințe sau intenții ci de 
la realitățile și cerințele obiec
tive impuse de asigurarea pro
pășirii continue a țării. Juste
țea acestei politici bazate pe 
analiza obiectivă a factorilor 
Interni și externi, a nivelului 

, atins de dezvoltarea societății 
(noastre și care ține seama de 
.tendința generală a procesului 
'istoric contemporan, asigură în-

pe

făptuirea celor mai scumpe as
pirații și idealuri, ale poporu
lui. Concepția marxist-leninistă 
despre organizarea și conduce
rea revoluției și construcției 
socialiste își găsește o reflecta
re fidelă în programul de tă- 
urire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, cuprinză
tor fundament teoretic și prac
tic în raportul prezentat la 
Congresul al X-lea al partidu
lui de către secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Istoria de cinci de
cenii de luptă pusă în slujba 
celor ce muncesc, succesele re
marcabile obținute de poporul 
român în frunte cu comuniștii 
în anii construcției socialiste 
demonstrează că partidul nos
tru a știut să-și elaboreze în 
mod just, în toate etapele linia 
sa politică generală și să mili
teze neabătut pentru traduce
rea ei în viață. O strălucită 
confirmare a caracterului rea
list, științific al politicii parti
dului, o constituie modul în 
care a abordat .și materializat 
problemele fundamentale ale 
procesului construcției socialis
te în patria noastră, pornind 
de la învățătura marxist-leni
nistă, de la adevărurile sale 
general valabile, ținînd seama 
de particularitățile naționale.

Pornind de la necesitatea o- 
biectivă a creării unei baze teh- 
nice-materiale dezvoltate. Par
tidul Comunist Român a pus 
în centrul întregii opere 
construire a noii orîndifri 
dustrializarea socialistă, 
tica partidului în acest dome
niu este fundamentată de 9 
concepție unitară asupra rolu
lui formelor și direcțiilor dez
voltării forțelor de producție 
avansate cu epoca noastră. For
mată, verificată, și îmbogățită 
de-a lungul anilor, această con
cepție are drept surse principa
le tezele marxist-leniniste cu 
privire la legile generale ale 
dezvoltării societății și ale con
struirii socialismului, ideile va

de 
în- 

Poli-

loroase progresiste ale gîndirii 
economice și social-politice ro
mânești referitoare la necesita
tea industrializării României, 
propria sa activitate teoretică 
și practică consacrate soluțio
nării problemelor concrete ale 
construcției socialismului în 
țara

In 
ției, 
linia 
mice 
că

noastră.
etapa socialistă a revolu- 
industrializarea a devenit 
generală a politicii econo- 
a partidului, considerînd 

ea reprezintă factorul fun
damental și hotărîtor al ridi
cării României socialiste pe ce
le mai înalte trepte ale civi
lizației materiale și spirituale. 
Partidul a respins cu hotărîre 
teoriile care au încercat să-1 
abată de pe această cale. Con- 
firmînd justețea politicii parti
dului. viața a demonstrat că în 
condițiile țării noastre numai 
industrializarea socialistă poate 
asigura înflorirea tuturor zo
nelor țării, valorificarea supe
rioară a resurselor naturale, 
dezvoltarea complexă și în ritm 
susținut a întregii economii, 
ridicarea treptată a țării la ni
velul statelor avansate din 
punct de vedere economic.

Ansamblul de măsuri sta
bilite de conducerea parti-

St. BARBU

(Continuare în pag. a 3-a)
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la sută. De altfel, referin- j 

du-ne la lucrările geologice I 
remarcăm proporția de rea- ■

I
seria succeselor. In acest fel ■ 
este explicabilă poziția frun- I 
tașă în clasamentul, la zi, a .

(Continuare în pag. a 3-a)

NAȘTE

TRADIȚIE
Numărîndu-se printre cele 

mai tinere unități ale genu
lui, Exploatarea minieră Băr- 
băteni reușește să se afirme 
din ce în ce mai mult în cir
cuitul economic al Văii Jiu
lui. Deși colectivul minei nu 
a depășit întrutotul perioada 
tatonărilor și căutărilor, gra
ție unei bune organizări a 
procesului de producție, re
zultate valoroase încunună e- 
forturile minerilor de aici. 
Dornici de a se prezenta, în 
ajunul aniversării a 50 de 
ani de la înființarea Partidu
lui Comunist Român, cu o 
carte de vizită apreciată, har
nicii truditori din adîncurile 
Bărbăteniului au abordat în
că de la început, primul an 
al cincinalului cu hotărîrea 
fermă a realizării sarcinilor 
trasate de partid. La fine
le primului pătrar al anului, 
E.M. Bărbăteni avea planul 
de producție realizat în pro
porție de 104,5 la sută. Vîrsta 
fragedă a minei reclamă și 
în continuare apreciabile lu
crări cu caracter geologic și 
de pregătire. Se poate afirma 
că și la acest capitol cifrele 
planificate au fost depășite 
cu 2,2 la sută, respectiv. 4,3

valoric tlizare a planului 
114,5 la sută.

Primele 14 zile ale acestei 
luni confirmă hotărîrea mine
rilor, inginerilor și tehnicie
nilor de aici, de a continua

tașă în clasamentul, la zi, a

EXPOZIȚIE FILATELICĂ
In cadrul manifestărilor închinate aniversării Partidu- 

i Comunist Român, comisia de propagandă a comitetului 
partid de la Exploatarea minieră Petrila, in colaborare 
cercul filatelic „Minerul" Petroșani, organizează in sala 

Verni-

lui 
de 
cu 
Clubului sindicatelor Petrila o expoziție filatelică, 
sajul va avea loc în dimineața zilei de 18 aprilie.

Cu această ocazie, în cadrul clubului minerilor petri- 
leni va lua ființă cercul filatelic, în care își vor putea des
fășura activitatea colecționarii de pe raza orașului.
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Convorbiri
între delegația

Partidului Comunist Român
și delegația

Partidului Socialist Francez
Vineri după-amiază, la sediul 

C.C. al P.C.R. au avut loc con
vorbiri între delegația Partidu
lui Comunist Român și delega
ția Partidului Socialist Fran
cez, care face o vizită de prie
tenie în Republica Socialistă 
România.

Din partea română au parti
cipat tovarășii Nicolae Ceaușes
cu, secretar general al P.C.R., 
Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, prim-adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.,

iar din partea franceză Alain 
Savary, prim-secretar al P.S.F., 
Robert Verdier, membru al Co
mitetului Director, secretar al 
P.S.F., Marcel Livian, consilier 
juridic, însărcinat cu afaceri 
sociale al P.S.F.

Cu acest prilej, s-au făcut 
informări reciproce asupra ac
tivității desfășurate de P.C.R. 
și P.S.F., s-au examinat pro
bleme ale dezvoltării relațiilor 
dintre cele două țări și s-a pro
cedat la un schimb de păreri 
cu privire la problemele secu
rității europene și alte proble
me politice internaționale și ale 
mișcării muncitorești.

Concurs de recenzii
Biblioteca clubului sindicatelor din Vulcan organizează 

mîine, la ora 10, un original concurs de recenzii literare, 
dotat cu premii, avînd ca temă „Chipul muncitorului oglin
dit in literatura română".

CONSFĂTUIRE
Sîmbătă dimineața, la orele 

9, la Grupul școlar minier Lu
peni va avea loc o consfătuire 
cu elevii acestei școli, privind 

, modul de desfășurare a prac-

ticii în producție. Despre uti
litatea și importanța acestui 
capitol al programei de învă- 
țămînt va conferenția directo
rul adjunct al grupului școlar, 
ing. Viorel Petruța.

Programul
Universității 

serale

Concurs

de marxism

NICOIAE CEAUSESCU
p

cu lucrători și cadre 
de conducere din industriile 

metalurgică 
și constructoare de mașini

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășii Manea 
Mănescu, Ilie Verdeț și Dumi
tru Popa, a avut în cursul di
mineții de vineri, 16 aprilie, o 
întîlnire de lucru cu conducă
torii ministerelor industriei me
talurgice, construcțiilor de ma
șini, cu directori și alte cadre 
de conducere din centralele in
dustriale, unități cu statut de 
centrală, institute de cercetări 
și proiectări, cu un mare nu
măr de speoialiști din aceste ra
muri de producție.

Inscriindu-se pe coordonatele 
dialogului permanent al condu
cătorului partidului și statului 
cu făuritorii de bunuri mate
riale și spirituale, întîlnirile de 
ieri au subliniat, încă o dată, 
grija statornică a secretarului 
general, pentru ca obiectivele 
însuflețitoare ale cincinalului 
să fie transpuse în viață, la un 
nivel calitativ superior. De fapt, 
ele au fost o continuare fireas
că a vizitelor pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a făcut 
încă din primele zile ale anu
lui, în numeroase întreprinderi 
industriale, al contactului ne
mijlocit cu realitățile, al anali
zei concrete la fața locului, a 
sarcinilor ce revin colectivelor 
de oameni ai muncii în acest 
cincinal.

-1 _____ _
In lumina proiectului planu

lui cincinal pe perioada 1971—- 
1975, dezbătut și adoptat de 
Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. în ședința din 15 apri
lie, proiect ce va fi supus spre 
dezbatere și aprobare Plenarei 
Comitetului Central al parti
dului și sesiunii Marii Adunări 
Naționale, în fața industriei 
constructoare de mașini și me
talurgice stau sarcini de cea 
mai mare însemnătate pentru 
creșterea eficienței economice, 
ridicarea continuă a calității 
produselor și reducerea impor
tului de mașini și agregate po 
calea autoutilării.

Sub semnul acestor obiective 
majore, au avut loc întîlnirile 
de ieri, care s-au desfășurat în 
incinta cîtorva pavilioane ale 
Complexului expozițional din 
Piața Scînteii. Aici au fost or
ganizate expoziții înfățișînd 
cele mai recente realizări — 
mașini, utilaje, produse, pre-< 
cum și machete ale unor obiect 
tive ale metalurgiei, a cons-' 
trucțiilor de mașini, impresio-» 
nantă frescă a gîndirii și mă-« 
iestriei tehnice românești, a 
pasiunii și responsabilității cu 
care sînt înfăptuite indicațiile 
partidului, ale conducerii sale.

Metalurgia se prezintă cu realizări 
remarcabile și angajamentul 

de a le dezvolta
pavilionul rezervat indus- 
metalurgice sînt prezen- 

succesele obținute în do-

„Așa
se muncește 

la noi Ist
Organizația de bază de 

partid de la sectorul V-pro- 
ducție al E. M. Lonea, înmă
nunchează 110 comuniști. 
Numărul membrilor de partid 
reprezintă aproape jumătate 
din întregul efectiv al secto
rului. Nucleul comuniștilor 
din sector este, însă, puter
nic nu numai ca număr dar 
mai ales prin deosebitele ca
lități ale celor ce-1 formea
ză. Despre cîțiva comuniști, 
despre aptitudinile ce-i carac
terizează ne-a vorbit, cu căl
dură și legitimă mîndrie. to
varășul Ghiță Popescu, secre
tarul organizației de bază 
din sector.

— Drept să spun am fost 
pus în dilemă — u început 
interlocutorul nostru. Obiec
tiv vorbind, ar trebui să vor
besc aproape de toți comu
niștii din sector. Și nu nu
mai despre ei. întregul co
lectiv este pe deplin conștient 
că, începînd chiar din pri
mul an al oincinalului, îi 
stau în față barcini sporite. 
In plus, se afla angrenat cu 
toată ființa în entuziasta în
trecere ce se desfășoară în 
cinstea semicentenarului par
tidului. Deci, la fiecare loc 
de muncă se lucrează cu un 
elan rar întîlnit. Mărturie 
sînt rezultatele. Luna ianua
rie a fost încheiată cu un 
plus de 450 tone de cărbune. 
In februarie, la cifra respec
tivă s-au adăugat alte 1785 
tone, iar în martie încă 1 042 
tone. După cum se poate ve
dea ne depășim planul în 
fiecare lună.

— Care-i explicația acestor 
succese ?

— Dorința unanimă de au- 
todepășire, de a obține azi 
mai mult decît ieri, mîine 
mai mult decît azi. Este ceva 
firesc într-o întrecere de am
ploarea aceleia ce se desfă-

D. CRIȘAN

(Continuare în pag. a 3-a)

In atelierul mecanic al minei Lupeni. Foto : N. GHENA

leninism
PENTRU ZILELE DE 19, 20

21 APRILIE
ȘI

Astăzi, la ora 16,30, în sala 
de ședințe a Cabinetului de 
partid, va avea Ioc faza mu
nicipală a concursului pe te
me de istorie a mișcării 
muncitorești, intitulat „P.C.R. 
— părintele iubit al tinere
tului".

Participă primii clasați la 
fazele orășenești, desfășurate 
anterior în toată Valea Jiu
lui.

In 
triei 
ta te 
meniul dezvoltării și diversifi
cării producției, introducerii 
unor tehnologii care să asigure 
satisfacerea într-o mai mare 
măsură a cerințelor economiei 
naționale, creșterea exportului, 
diminuarea importului. Pe o 
hartă a țării sînt înfățișate cen
trele siderurgice și ale meta
lurgiei neferoase, evoluția con
tinuă ascendentă pe care aces
te importante ramuri ale in
dustriei o vor cunoaște în actu
alul cincinal. Ca urmare a 
construirii și punerii în func
țiune, în perioada 1971—1975, 
a 120 de obiective metalurgice, 
producția de oțel a țării va a-

junge, la finele cincinalului, 
la 9,6 milioane tone.

Marile centrale industriale 
ale metalurgiei feroase și ne
feroase, «ale produselor refrac
tare de la Galați, Hunedoara, 
Reșița, Slatina și Alba Iulia, 
precum și cele patru unități de 
cercetare și proiectare și trus
tul de construcții din sectorul 
metalurgic au prezentat cele 
mai noi realizări care atestă 
stadiul actual al angajamente
lor pentru creșterea eficienței 
economice și îndeplinirea pla
nului anual și cincinal.

Ministrul industriei metalur
gice, Nicolae Agachi, precum și 
directorii centralelor aflați la

(Continuare în pag. a 4-a)

SECȚIA ECONOMICA : a- 
nul I, II și III, în ziua de 
luni, 19 aprilie, la ora 17. 
Cursurile vor avea loc în să
lile cabinetului de partid.

SECȚIA FILOZOFIE: anul
I, II și III, in ziua de marți, 
20 aprilie, la ora 18. Cursu
rile vor avea loc pentru anul 
I și III la cabinetul de par
tid iar pentru anul II la 
Școala generală nr. 1.

SECȚIA SOCIOLOGIE: a- 
nul II, in ziua de marți, 20 
aprilie, la ora 18 în sala ca
binetului de partid.

SECȚIA ESTETICA : anul
II, în ziua de miercuri, 21 
aprilie, la ora 18, în sala 
cabinetului de partid.

SECȚIA RELAȚII INTER
NAȚIONALE : anul 1 în ziua 
de miercuri 21 aprilie, ora 
17, în sala cabinetului de 
partid.

Se vor face expuneri la 
toate secțiile.

DIALOG CU

MARGARETA PÎSLARU
— Citeva cuvinte despre spectatori ? Din 

Petroșani... Ce să vă spun ? Sînt formida
bili ! l-am simțit atît de aproape... Publi
cul, să știți, e onest. Publicul, de aici sau 
de oriunde, nu poate fi păcălit. E sincer. 
Simte că-1 iubesc cu pasiune și-mi împăr
tășește dragostea. Pentru acești oameni, care 
te sorb cu fervoare din ochi, pentru acești 
oameni oricind foarte dispuși să distrugă 
mii de conveniențe spre a te vedea mai 
de-aproape. spre a te auzi și admira, nu știu 
ce sînt in stare să mai fac... Vă dați seama 
că merită! Vă mirați de popularitatea mea

și-ați vrea să aflați secretul ? Așa-i ?... N-am 
secrete. Cint din inimă, atît. Cint cu toată 
dragostea de care pot să fiu in stare, cint 
pentru ei, pentru oameni. Și oamenii mă 
răsplătesc cu aplauzele lor, la fel de sin
cere... Să vă spun ce mi s-a intîmplat la 
Brașov. Luasem, împreună cu Aqvilina Se
verin, din centru, autobuzul pentru a ajunge

Viorel TEODORESCU
Foto : Ion LICIU

IR I (i M
oraș al gospodarilor cu inițiativă

Omul supune natura unui 
amplu proces de transformare 
subordonat nu numai utilului, 
funcționalității, ci și unor cri
terii ce fin de domeniul fru
mosului. Nici'înd poate că nu 
este mai bogat exemplificat a- 
cest adevăr decît primăvara, 
anotimpul cu cea mai exube
rantă vivacitate, al miresme
lor proaspete și mugurilor ples
nind de sevă. Fără îndoială că 
există o corespondentă intre 
om și acest flux vital al natu
rii. Numai astfel s-ar putea 
explica accentuarea lucrativită- 
ții in grădină, a spiritului gos
podăresc ce se manifestă cu o 
covîrșitoare evidență in ocroti
rea unor flori gingașe. Pentru 
locuitorul orașului primăvara 
aduce o împrospătare in atitu
dinea față de tot ceea ce este

verde, atitudine manifestată in 
adevăratele campanii de îngri
jire și înfrumusețare a spațiu
lui urban.

In aceste zile gospodarii Văii 
Jiului împreună cu o mare par
te din locuitori lucrează pen
tru a da un aspect plăcut lo
calităților, extind zonele verzi, 
plantează arbori.

Sub generoasa lumină a soa
relui de primăvară, cu o at
mosferă transparenlă și vibran
tă, ce dă iluzia că pină la poa
lele Retezatului nu-i decît o 
aruncătură de băț, orașul Uri- 
cani apare in toată frumuse
țea pitorească a peisajelor ce-l 
înconjoară. Conștienți de acest 
lucru, edilii orașului, împreună 
cu locuitorii, au început deja 
lucrările ce au drept scop să

dea un farmec in plus micului 
lor oraș. O primă și favora
bilă impresie o face curățenia 
orașului. Pe tema perspective
lor de înfrumusețare a Uri- 
caniului am cerut detalii de la 
Iov. Vaier Dan, primar al o- 
rașului, și Ion Mihuț, secretar 
al Consiliului popular orășe
nesc.

— Gindul cu care intrăm in 
această primăvară — spunea 
iov. Vaier Dan — este mai am
bițios decît in anii trecuți. In
tenționăm să ocupăm in acest 
an un loc de frunte in cadrul 
întrecerii localităților din Va
lea Jiului pentru infrumuseța- 
rea orașului.

— S-a hotărit ca valoarea mun
cii patriotice să fie de 1 281 680 
lei completa iov. Ion Mihuf.

Jumătate din această valoare 
s-a și executat prin diverse lu
crări edilitar-gospodărești: să
patul și recondiționarea spați
ilor verzi, umpluturi cu pămint, 
plantări de arbori și arbuști 
ornamentali (aduși tot prin 
muncă voluntară) etc. Este re
gretabil că uneori nu sintern 
înțeleși și sprijiniți cum am 
dori. De pildă, comitetul oră
șenesc U.T.C. n-a realizat pină 
acum nimic și nici nu ne-a 
sprijinit. Sau sectorul I.G.H. 
Uricani care intirzie inexplica
bil demolarea unei barăci e- 
vacuată cu mult timp înainte,

T. SPATARU

(Continuare în pag. a 3-a)

3-a)(Continuare în pag. a
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Trăim o vreme
mărunt de pămînt am in miini.

Lucian STROC111 loan CII1RAȘ

Trăim o vreme-n care 
noaptea se-nvîrte-n jurul 
propriei axe 
pină se face ziuă

de istorie
de poeme nescrise 
de victorii
mai încinsă oră a anului.
o vreme-n care

In pumn țin un bulgăr cit inima mea 
De el mi se-apropie buza,
Prin care trăiește in inimi Traian
Și Decebal din Sarmizegetusa...

holdelor oștii, 
el urmele singelui dac 
moșilor noștri!

Rodul să-l ajungă prin zbatere și floare.
Odată vom răzbi pină la culmi
Mindri de tot ce-am ridicat sub soare, 
Atunci, in liniștea și pacea de sub ulmi, 
Ne-om prinde alte aripi suitoare!...

In miini țin un bulgăr cit inima mea 
Din marile
Și simt in
Și sufletul

Un bulgăr
De el îmi apropii obrazul, 
Intr-insul țăranii lui Horia dorm 
Și trupul lui Iancu, viteazul!

miini țin un bulgăr cit inima mea 
Adusă din fund de coclaur, 
Sclipesc inlăuntru-i aramă și fier 
Și-argintul și regele aur!

In pumn țin o piatră cit inima mea
Gu sclipăt de argint și mărgele
Un bulgăr din trupul acestui pămînt
Al meu și al patriei mele! - . .cm? M. RADULESCU

Rug stelat de arc voltaic, 
Eclipsind sclipiri dc sori, 
Luminezi prin bezne zboruri, 
Domolești stihii, viitori...

înmiit renaști in stele, 
Te răsfringi in noi, oglindă 
Ce ne-avîntă puri, rachetă 
De-ndrăzncală, spre izbindă.

Seva bărbăției
Vii erup fn refuz de transplante 
Irizări distilate din plante 
Și renaște în gest reversibil 
Tainic trunchi dintr-un codru posibil.

Purpuriul luminii și-l cerne 
Printr-un geam cu cristalele terne, 
Se confundă cu-al luptelor singe 
gi in fald de drapele se stringe.

O vatră de vise lumină, 
Soare-ncălzind in reci timpuri, 
Ca un copac al vieții, perpetuu, 
Rodește-n mai clare anotimpuri.

De viață celula, nucleul
Sensibil, ochean peste timpuri 
Ne-aduse aproape din bezne, 

"Vii de-mpliniri anotimpuri.

Partidul e-n luptă stindardul, 
Rachetă-ideal sfărmind timpuri, 
Cinci stele-l fixează-n istorii, 
Cinci decenale-anotimpuri .

lrimle STRAWț

Construcțiile
Pe înălțimea de granit 
largi plute rătăcesc 
legănind liniștea ce curge 
prin cetina chemind. 
șoptit și cald, 
buchetul marilor tăceri. 
Privind din munte-n jos 
pustiului de ieri 
văd distilată umbra, 
eruptă in înalt. 
Și-aici 
muntele pare micșorat 
cind marea simfonie se răsfringe 
în apa vie, 
dizolvată-n aer.
Reverberată-n iarba mătăsoasă, 
tot mai cuprinzătoare, 
cu note de beton măreț se-nscrie, 
pe portativul larg al văilor, 
o altă simfonie majestuoasă — 
nesomnul creator al omului.

Purtăm pe tălpi
Purtăm pe tălpi țarina gliei 
și cenușa fără oase — 
treptele anilor ce-au trecut... 
Salbe de perle 
stau îngropate sub humă 
și sarea pămintului 
ciugulită e de păsările cerului. 
Pășiți tăcut — 
sub tălpi dorm ochii, — 
dar, cu mîndrie, 
urcați treptele 
spre viitor...
Momentul, de reculegere, 
ce-a trecut, 
păstrați-l insă in suflet, 
spre a fi urcușul mai ușor.

Jn pumn /in un bulgăr cit inima mea 
Cu sclipăt de-argint și mărgele, 
Un bulgăr din trupul acestui pămînt 
Al meu și al patriei mele...

11 rup de aici ori de colo vibrind, 
Din Mureș, din Olt, ori de unde 

el voi găsi străluciri fără șir 
cercuri de ape afunde...

Maria DINGA

Bărbații aceștia cu frunți ca din mit 
Stirnesc sub pămint înfiorări, 
Munți grei spre ziuă s-au călătorit, 
Din palma lor se arcuiră zări.

Tu ești etern în
Și totul ce-i, tu
Din muritorul bulgăr de pămînt 
M-ai nemurit transfigurat prin tine.

tonte cite sint 
reflectezi in mine.

Bărbații aceștia cu asprimi în cuvinte 
Se despart calmi de zi și culori.
Cind ancorează pe acel țărm fierbinte, 
Ivind sub pași fantastice comori.

yli re-nviat prin focul tău deplin, 
Ce-mi luminează spațiile toate. 
Săgeată ești din arcul carpatin 
Pornită grav înspre eternitate.

Bărbații aceștia-s fructul unui pămînt vrăjit! 
Trec mîndri și puternici într-o minune nouă, 
Cu trupuri de lumină-n adîncul răvășit 
Prin negre văi, să-mparți inima nopții-n două.

Bărbații aceștia poartă miros tulburător 
De subterane-ncinse crispate de dogoare 
Ei sint fn pragul zilei un punct clocotitor 
Prezență minunată intre pămînt și soare.

Pămintul acesta verde, 
ca o pană de codru, 
pămintul acesta roșu, 
ars de alita istorie, 
pămintul acesta negru, 
frămintat de atitea miini, 
sărutat de atitea picioare, 
luminat de atiția ochi, 
il simt inundindu-mă 
ca o ploaie fierbinte 
de august.

Tu ești adîncul firii românești 
Ești luminosul pisc și pulsul mării 
Ești Meșterul M anole ce zidești 
Iubirea ta la temelia țării.

Luceafăr roșu ești peste Car păți 
Pe codri daci, pe Bărăganul scitic, 
Larg luminind spre timpii depărtați 
Nemuritorul cosmos mioritic.

Rusalin MUREȘANU.

Trăim o vreme-n care 
trupul ia cutezanța gindului, 
gindul ia materialitatea trupului. 
E o sete de adevăr 
o sete 
o sete 
o sete 
la cea 
Trăim .
și timpul zvicnește-n arcade.

Țara mea
Mi-ești inima prin care pururi dăinui/ 
Un soare porți, de-naltă ctitorie.
In sinul țărnei tale-i apa vie...
Ca frumusețea ta să o destăinui,

Nu mi-ar ajunge an cu an 
Ce nu-i in cîntec, înăuntru 
Cerul adine ca-n ochii tăi 
Nicăieri, și sufletul o știe...

— o mie., 
tăinui 
nu-i

îmi crești lumina, și-mi ții 
Acolo-n nod duios, și-i strinsură
De boltă caldă peste-un ceas cu prieteni...

Din clipa de 
Ca pulberea 
Și peste-abis

rădăcină

declin, tu te îndură 
pe ochi să se mențină, 
de veacuri, străvezie...

Rădăcinile
In amiaza mare
Și-n adîncul de noapte
Iși poartă străbunii năzuința sub soare
Ori printre stelele coapte...
Intre firul de iarbă și piatră 
Sint capătul rădăcinii umblătoare 
Niciodată desprinsă de vatră.
Atiția au vrut să mă smulgă cu pămînt cu tot 
Să-mplinte securea
Pină la vina izvorului de jos, 
Pină la țipătul pe care nu-l pot 
Opri să nu vină pe os 
Înlăcrimat, străveziu de uitare...
Atiția au vrut să mă smulgă cu pămînt cu tot, 
Dar în juru-mi, ocrotitoare,
S-a strins cerc de neinfrtnt, pădurea. 
...Intre firul de iarbă și piatră 
Sint capătul rădăcinii umblătoare 
Niciodată desprinsă de vatră.

Cu EL și pentru EL
el ne-am zămislit și crescut-t.m împreună, 
el tăiat-am drumuri prin singe și glod, 
el făcut-am dreptate flămindului norod. 
PARTIDUL am trecut prin neagră furtună.

Pentru el cei împușcați cu mina pe sirene, 
Pentru el cei ce zăceau în închisori,
Pentru el cei ce-așteptau sfirșitul in zori,

■l au spulberat atitea troiene.

înfruntat nedrepte porunci, 
el mulți au căzut prin furtună, 
el veacul abia acum se răzbună. 
Partidul am cucerit visarea de atunci.

închinare
nte zidești stăvilare, 

Bătrinul Danubiu lumină să-ți dea; 
Pe holdele țării cintă tractoare, 
Socialistă Republică — pe frunte porți stea.

Din adincuri de mine — din vine adinei, 
Bogății împărți la-ntregul popor;
Cerul il sprijini pe umeri de stimei, 
Oglindit in apele reci de izvor.

Partidul te-mbracă in noile straie, 
Țesute-n izvod de lupte și singe, 
Ce curs-au prin vremuri șiroaie; 
Poporul in juru-ți se stringe.

Harnice miini de Meșteri M anole,
Legende noi în istorie-inscrie,
Furnale și sonde iți sint azi console,
Inalță-te sus. mai sus ROMÂNIE.

Constantin dascAmi i

Pe piscurile țarii un soare ești urevid 
Amplele orizonturi către lumini deschise . 
Ridici frunțile noastre și aripi pui la gind, 
Tai drumuri in spirale spre frumuseți și vise 
In totul împlinite; și-n inimă pulsezi 
Dorul nestins de cîntec și de credință~n semeni, 
Un sunet fără moarte ne-ndeamnă în amiezi. 
Lumina cea adincă ce-n suflete ne-o semeni

Ca, umăr lingă umăr, să ne-avintăm spre țel 
O țară comunistă, să ne clădim bogată 
Mai tare fie brațul decit un fin oțel.
Un semn de-nțelepciune pe timpla-njierbîntată 
Ne ești și ne vei fi și flamură și scut.
In zborul rostuit spre desăvîrșire.
Sint rădăcinile împlintate in trecut,
Tind ramurile, insă, cu sevele-n zvicnire,

I
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SPIRITUL
(Urmare din pag. 1)

Viului și stalului Sn lu
mina indicațiilor date de 
Congresul al X-lea al P.C.R. 
crecnzft premisele unui puternic 
nvînt în dezvoltarea pe mai 
departe a industriei, a între
gii economii naționale. Aceste 
măsuri, în care cutezanța con
cepției ți suflul înnoitor se îm
bină cu o riguroasă fundamen
tare științifică imprimă activi
tății partidului și întregului po
por un spirit de dinamism, de 
luptă necruțătoare împotriva 
rutinei și mentalităților înve
chite și creează un cadru propice 
afirmării largi a inițiativei în 
vederea accelerării construcției 
socialiste.

Elaborînd programul edifică
rii societății socialiste Partidul 
Comunist Român a rezolvat 
fn mod creator și cu succes 
transformarea socialistă a agri
culturii — una din cele mai 
dificile Și complexe sarcini ale 
revoluției. In stabilirea politicii 
sale agrare partidul a pornit de 
Sa analiza particularităților a- 
griculturii românești adoptînd, 
in lumina teoriei leniniste for
me și modalități cerute de spe
cificul satului românesc. Pro
cesul cooperativizării a avut loc 
treptat, paralel cu dezvoltarea 
bazei tehnice-materiale a agri
culturii Și pe măsura convin
gerii țărănimii asupra superio
rității marii gospodării socialist- 
cooperatiste. a agriculturii mo
derne față de mica gospodărie 
țărănească. Consacrînd operei 
de transformare socialistă a a- 
griculturii o intensă activitate 
teoretică și practică, prin expe
riența bogata dobîndită în acest 
•domeniu, prin laturile ei ori
ginale. partidul nostru a adus 
o contribuție efectivă la tezau
rul internațional al teoriei și

CINE RĂSPUNDE DE EDUCAȚIA EIEVUEUI ?
. 'Admonestarea exprimată prin 
‘Cuvintele , Mâ, așa înveți tu la 
școală?*  tinde să devină un a- 
Cribut al unei categorii de oa
meni vârstnici. Dacă dintr-un 
grup exuberant de copii unul 
mai zburdalnic șutează într-o 
piatră ce trece prin fața unei 
temei aceasta se oprește și-l 
apostrofează : .Așa înveți tu la 
școală*  ? Dacă un tînăr, elev 
după chip sau după însemnul 
pe care-1 poartă pe mîneca hai- 
t»'.ei, aflat în autobuz nu cedea- 
Ră locul unei persoane mai în 
vîrstă, auzi comentîndu-se: 
*.Dacă nu învață la școală ee-i 
respectul !“ Și exemple s-ar mai 
putea găsi multe. Oare acești 
revoltați împotriva educației 
școlare a elevilor știu că pen
tru sublinierea conduitei copi
ilor pe stradă, în autobuze etc. 
ee afectează teme speciale din

NOVATOR
practicii construirii socialismu
lui.

Apreciind că în țara noastră 
progresul agriculturii constituie 
o problemă esențială a edificării 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate Congresul al X-lea 
al partidului a stabilit în a- 
ceastă importantă ramură a e- 
conomiei naționale principalele 
orientări și obiective de bază 
pe următorii 5—10 ani, menite 
să ducă la dezvoltarea ei in
tensivă și multilaterală.

Programele naționale elabo
rate pe baza hotărîrilor Con
gresului, cincinalul în care am 
intrat prevăd importante mă
suri de modernizare a agricul
turii, asigură mijloace mate
riale și financiare necesare creș
terii într-un ritm rapid a pro
ducției agricole vegetale și a- 
nimale.

In procesul edificării socialis
te partidul a acordat o aten
ție deosebită înfăptuirii sarci
nilor revoluției culturale, a a- 
boidat de pe poziții științifice 
problemele privind dezvoltarea 
învățămîntului, științei, culturii 
și artei, politica față de intelec
tualitate. valorificând plenar 
tendințele progresiste ale știin
ței și culturii românești, tezau
rul de valori spirituale fău
rite și lăsate moștenire de îna
intași. Măsurile luate de partid 
în cursul anilor construcției so
cialiste pentru perfecționarea 
învățămîntului. pentru dezvolta
rea bazei sale materiale au dus 
la creșterea numărului de elevi 
și studenți, la generalizarea 
învățămîntului general de 10 
ani, la ampla diversificare a 
învățămîntului de specialitate 
de toate gradele, la formarea 
unui număr important de cadre 
cu pregătire superioară și me
die pentru toate domeniile de 
activitate. In anii construcției 

cele mai mici pînă în cele mai 
mari clase ? Ca să nu mai vor
bim de rolul organizației de 
pionieri și U.T.C. în comple
tarea, continuarea și chiar a- 
profundarea muncii educative 
în rîndul elevilor. Admitem că 
există și puncte nevralgice pri
vind mai ales intensitatea mun
cii cu elevii mai puțin malea
bili dar aceste minusuri ac
cidentale nu pot reclama o- 
pinii generalizatoare de felul 
celor mai sus formulate în pro
poziții jnterogativ-imperative. 
Există nuanțe ale unei com
portări civilizate care depind de 
bunul simț al copilului, de me
diul în care trăiește. Degeaba 
i se explică la școală că în 
autobuz e frumos să cedezi lo
cul unor persoane vîrstnice sau 
infirme dacă mama îl ține a- 
lături în astfel de împrejurări.

ȘTIINȚIFIC
socialiste știința, literatura șl 
arta au cunoscut o puternică și 
continuă înflorire. Politica cul- 
tural-educativă a partidului 
exprimă prin întregul său con
ținut cerințele dezvoltării spiri
tuale n patriei noastre, ale pro
gresului ei multilateral, asigură 
toate condițiile pentru forma
rea noului profil spiritual al 
omului societății socialiste.

O victorie de seamă a politi
cii marxist-leniniste a partidu
lui este lichidarea oricăror for
me de inegalitate, discriminare 
și asuprire națională, crearea 
condițiilor pentru afirmarea li
beră și plenară în viața socială 
a tuturor oamenilor muncii in
diferent de naționalitate, cimen- 
tîndu-se. pe această bază, u- 
nitatea de nezdruncinat dintre 
poporul român și naționalitățile 
conlocuitoare.

Marile prefaceri politice, so
cial economice și spirituale — 
petrecute pe baza înfăptuirii 
politicii realiste și științifice a 
partidului — stau la temelia 
înfloririi și dezvoltării multi
laterale a națiunii noastre so
cialiste, care a preluat și îm
bogățit virtuțile dăltuite de-a 
lungul secolelor de geniul po
porului român, a ridicat pe o 
treaptă superioară cuceririle 
generațiilor anterioare.

înfăptuirea mărețului program 
stabilit de Congresul al X-lea 
al partidului, îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor noului 
plan cincinal, în care sînt în
scrise obiective în ce privește 
ridicarea calitativă a tuturor 
laturilor vieții sociale, va apro
pia și mai mult țara noastră 
de statele cu economie dezvol
tată, vq crea noi condiții pen
tru ridicarea generală a nivelu
lui de trai al poporului — țelul 
suprem al întregii politici a 
partidului și statului nostru.

o • • • • • •

Să cădem atunci în cealaltă 
extremă afirmînd că : „n-are ceî 
șapte ani de acasă*  ?

Priviți ținuta vestimentară a 
multor elevi în vacanță. E în 
ton cu cele mai pitorești ele
mente ale modei, fie sub aspec
tul croielii fie în ceea ce pri
vește inscripțiile de pe centuri, 
ori pantaloni. Cine le cumpără 
o astfel de îmbrăcăminte, cine 
le îngăduie purtarea ei ? Evi
dent părinții. Unde este rigi
ditatea ținutei din timpul a- 
nului școlar ? Cum se explică, 
cum se admite un astfel de 
contrast ?

Ar trebui deci să înțelegem 
că educația copiilor începe a- 
casă, continuă acasă, comple- 
tîndu-se la școală și o dată 
ce copiii au trecut pragul șco
lii se impune un acord per
manent între această institu

U.U.M.P. In secția turnătorie, muncitoarea Maria Duță.

SIMPOZION
In sala clubului sindicate

lor din Vulcan are Joc 
astăzi la ora 18, un simpo
zion a cărui temă este „Lo
cul, rolul și perspectivele ju
dețului Hunedoara în contex
tul dezvoltării generale a in

ție și familie, orice slăbire a 
exigenței unui membru al a- 
cestei relații educative, orice 
încercare de pasare a respon
sabilității va lăsa amprente a- 
supra caracterului elevului. 
Mentalitatea familiilor care lasă 
totul pe seama școlii, chiar și 
atunci cînd are scuza că am
bii părinți sînt foarte ocupați 
prin profesiunea exercitată, este 
total greșită. La fel și poziția 
celor care judecă fenomenul 
educației după anumite mani
festări singulare, de circumstan
ță. Opinia publică se poate ma
nifesta în diferite prilejuri dar 
nu prin intervenții verbale ca
re vatămă responsabilitatea și 
prestigiul școlii de azi aservită 
total formării instructive și e- 
ducativc a tinerei generații.

Prof. M. MUNTEANU 

dustriei românești*  prezenta
tă de ing. loan Vișan. In 
încheiere — și cu un carac
ter exemplificativ — se va 
vizita expoziția ..Realizări și 
perspective hunedorene*.

Se naște 
o tradiție
(Urmare din pag. 1)

hărniciei pe Valea Jiului. 
Proporția de realizare a pla
nului de producție 102,6 la 
sută confirmă din plin aceas
tă afirmație. Felicitări pen
tru aceste rezultate merită 
întregul colectiv, dar nu tre
buie uitat aportul deosebit 
al brigăzilor conduse de co
muniștii Nicolae Tomolea, 
loan Neagu, Francisk Ambruș 
Constantin Onofrei, de la sec
toare productive, Mihai Bo- 
koș. Alexandru Szilagy, Ion 
Pesteșan, .Acasiu Balint, și 
Nicolae Guță de la lucrările 
de deschidere și pregătire.

Se pare că la Bărbăteni se 
naște o tradiție a hărniciei...

Avancronică fotbalistică

Pauză in „A“, derbyuri în „C“
In timp ce în divizia A a in

tervenit o pauză, dictată de „a- 
micalul*  naționalei României 
cu omonima sa din Iugoslavia 
— la 21 aprilie la Novisad — 
campionatul diviziei C își con
sumă mîine a 22-a etapă. Am 
în față programul returului și 
clasamentul seriei a V-a în ca
re activează cele două echipe 
din Valea Jiului — Știinta Pe
troșani și Minerul Lupeni — 
și încerc să le cântăresc șanse
le la cîștigarea serici. Nu le o- 
mit însă nici pe celelalte două 
pretendente la șefie — Vulturii 
Textila Lugoj și C.F.R. Caran
sebeș — avantajate oarecum 
față de rivalele lor din Valea 
Jiului. Dintre ocupantele pri
melor trei locuri Vulturii. Știin
ța, C.F.R., toate cu câte 27 de 
puncte — feroviarii dm Caran
sebeș au, în continuare, cel mai 
avantajos program : 5 meciuri 
acasă și 4 în deplasare. în .timp 
ce lugojenii au doar 4 deasă, 
iar Știința numai 3 acasă și 
6 în deplasare. La rîndul său, 
Minerul Lupeni. dezavantajată 
vizibil ca punctaj — 24 — ere 
de disputat, pînă la finele cam
pionatului, 3 partide în depla

s-au 
și au

Dumitru GHEONEA
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In această scurtă perioadă 
de întrerupere a campionatu
lui diviziei A, Jiul Petroșani 
își continuă pregătirile pen
tru lupta încinsă a campiona
tului. Joi după-amiază, Jiul 
a susținut un meci amical 
la Lugoj, cu lidera seriei a 
V-a a diviziei C — Vulturii 
Textila. Gazdele au condus 
la pauză cu 2—0, apoi au în
scris al treilea gol, imediat 
după rehiare. La 3—0 pentru

In vizită 
la Tîrgu Jiu

Un grup de 40 de elevi de 
la Școala generală nr. 5 din 
Petrila, însoțiți de prof. Mar
cela Trancău a vizitat lagă
rul foștilor deținuți politici 
de lingă Tg. Jiu. Cu acest 
prilej, tinerii excursioniști 
au avut posibilitatea să cu
noască și creațiile artistice 
ale genialului nostru sculp
tor Constantin Brâncuși, am
plasate în parcul orașului. 

sare și 6 acasă (acum într-ade- 
văr acasă, la Lupeni).

Se pare că miinc, cele două 
derbyuri (C.F.R. — Vulturii și 
Minerul — Știința) vor hotă
rî în bună măsură care din ce
le palru echipe vor continua 
lupta pentru cîștigarea seriei. 
Rezultatele sînt greu de antici
pat. Terenurile proprii 6Înt a- 
luuri serioase pentru C.F.R. și 
Minerul, dar adversarele lor au 
reușit comportări bune în de
plasare. In orice caz, vor fi me
ciuri dîrz disputate, cu mare 
miză.

De o perioadă foarte 
lungă de timp. Minerul Lupeni 
evoluează din nou pe teren 
propriu, în fața entuziaștilor 
săi suporteri. Valoarea și 
forța de joc ale elevilor 
lui Cornel Cărare și Gheor- 
ghe Irimie sînt cunoscute, de 
aceea se așteaptă o partidă 
frumc-sâ, dinamică, spectacu
loasă în înțelesul bun al cuvîn- 
tului. Indiferent de rezultatul 
de pe tabela de marcaj, am 
dori să vedem un fotbal curat, 
dominat de fair-play, fără nervi 

localnici, petroșănenii 
trezit din somnolență 
înscris 4 goluri, prin Ion Con
stantin 2, Naidin și ex-lugo- 
jeanul Cheran. Deoarece unii 
dintre jucătorii de bază ai 
echipei Jîul se află in sesiu
ne de examene, la Lugoj a 
evoluat următoarea forma
ție : Marin can — Remus Po
pa, Cotormani, Ștoker, Cara- 
malis — Sandu (David, Che
ran), Dodu — Peronescu, Ion

1

Pronosticul nostru
la concursul Pronosport nr. 16 din 18 aprilie 1971

Bologna — Roma 1
Cagliari — Catania 1
Juventus — Internazionaie X
Lazio — Fiorentina 1
Milan — Torino 1
Sampdoria — Foggia X
Varese — Lanerossi 1
Verona — Napoli X
C.F.R. Pașcani — Progresul Brăila X
S.N. Oltenița — Dunărea Giurgiu 1
Ceahlăul — A. S. Armata Tg. M. X
Gloria Bistrița — C. S. M. Sibiu ]
Gaz Metan — Minerul Anina 1
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pe terenul de joc sau în tri
bunele stadionului. Facem aces
te referiri deoarece la Lupeni 
se mai cunosc niște cazuri care 
au adus prejudicii atît echipei 
și secției de fotbal a A.S, Mi
nerul. cit și iubitorilor jocului 
cu balonul rotund din Lupeni.

Se știe că în tur, la Petrila, 
Minerul a învins cu 1—0 prin 
golul înscris dc Cotroază. Mîine, 
gazdele — ambițioase să prin
dă plutonul fruntașilor și să 
atace șefia clasamentului — a» 
prima șansă la victorie, pe ca
re. practic, nu o pot scăpa. 
Știința, in schimb, se pare că 
este o echipă mai sobră mai 
omogenă, și nu-i exclus să-șt 
ia revanșa — în întregime sau 
pe jumătate. Dacă miza nu-șl 
va pune amprenta pe joc, dacă 
băieții nu vor auzi vorbele en
tuziaștilor pătimași și se vot 
concentra numai asupra a fee» 
ce au de făcut pe gazon (cu 
mingea) prevedem un meci fru
mos pe care-1 așteaptă cu toții. 
In orice caz, am dori ca în
vingător să iasă fotbalul, fot
balul curat, fotbalul spectacol,.

Constantin, Li bard i. Naidin.
Duminică, la ora 11, Jiul 

va susține pe teren propriu 
un meci internațional în com
pania formației suedeze IJF. 
Haglunds. Este prima echipă 
din Suedia care evoluează la 
Petroșani.

In deschidere, la ora 9,30. 
se dispută partida de rugbi 
dintre divizionarele A, Știin
ța Petroșani și Agronomia

f^V.W.WWWW^\W.VAW.W

Un zîmbet franc, deschis, voit mărunțit 
apoi de-un firav început de încordare a aș
teptării, o răsturnare nejenantă în fotoliu 
și frumusețea explozivă a primadonei mu
zicii ușoare românești, încetează de-a mai fi 
un detaliu, e adevărat esențial, al scenogra
fiei micuței încăperi în care ne aflăm, de
vine țintă statornică a blitz-ului, dintr-odată 
dezlănțuit, și... motiv de derută pentru cel 
care-a venit să smulgă cîteva răspunsuri, dar 
privirile, ingrate, nu-1 mai ajută să găsească 
un capăt și chiar o logică mulțimii de în
trebări înșiruite ordonat in carnețel... Și 
aidoma retragerii împleticite dintre mires
mele unui rond cu crini, a fost întoarcerea 
noastră la cerințele datoriei...

— Sînteți „capul de afiș" al interpreților 
români de muzică ușoară, recomandată de e 
autentică originalitate, de refuzul imitațiilor, 
într-un gen al muzicii care colcăie de dile- 
tanți. Cum reușiți să vă mențineți, ca pri
mă stea, după 12 ani, pare-mi-se, de carieră ?

— Sper că nu v-așteptați să ofer rețete ?
(Urmare din pag. 1)

Am solicitat, firesc, 
priviri ironice, ne-a 
consternantă: „Ați greșit adresa 1

Ia gară, 
rița, cu 
aproape
Alt autobuz merge spre gară". Am început 
să ne consfătuim, casierița, fără rost, să 
ridă — „Auzi, cică doresc să meargă la ga
ră !“ — lumea să ne privească. S-a apro
piat apoi o bătrânică. Nu vă supărați, m-a 
întrebat, băieții de-acolo ini-au spus că sîn
teți Margareta Pîslaru. E adevărat ? „E a- 
devărat, măicuță". „Vai, ce-o să se bucure 
fata mea și mai ales nepoțelele cînd le-oi 
spune c-am stat
De-abia aștept..." O rugăm pe casieriță să 
ne informeze unde coborim. „Păi, să oprească 
autobuzul, vă dați jos aici, ce să mai mer
geți !* Șoferul, încunoștiințat și el intre 
timp, s-a opus categoric: „Nici vorbă! Nu 
coboară nimeni. Vă duc la gară. Eu vă duc 
direct la gară. In autobuzul meu se află 
Margareta Pîslaru, cu vreau s-o duc pe Mar
gareta Pîslaru la gară. Nu coboară nimeni. 
Vă aduc înapoi pe toți, vă duc pînă acasă 
pe urmă. Pe toți vă duc. Nu mă mai opresc, 
puteți să ziceți ce vreți, în autobuz e Mar
gareta Pîslaru...*  Cele cîteva murmure repro
batoare și amenințarea șuierată printre dinți 
a taxatoarei — „O să plătești tu benzina !“... 
— s-au pierdut in aplauze și... am ajuns la 
gară. Ei, pentru asemenea oameni nu cre
deți că merită să cint pînă cad epuizată în 
culise ? 1 Merită... Ce voiați să mă mai în
trebați ? Poftim.

— Nu dispuneți de prea mult timp... Poate 
vreți să vă odihniți ?

— Am timp domnule. Eu mă odihnesc con- 
versind. îmi place nespus să dialoghez. Dar, 
vă rog un lucru, nu mă mai întrebați atîta 
despre debut, nu mă forțați toți doar să-mi 
aduc aminte țările cutreierate, n-am, să știți, 
o melodie preferată, n-am idoli in muzica 
ușoară... Altceva ? Alte întrebări ? Vreau să 
mă odihnesc, vorbind despre altceva. Sau re
nunțăm. Eu aș prefera. Știți. pe mine mă in
teresează mai mult cronicile spectacolelor 
în care particip. Interviurile, ce s3 vă spun, 
vorbesc cam despre aceleași lucruri.

— Pe noi ne interesează ambele, în egală 
măsură. Interviurile însă, pe undeva, sînt 
mult mai gustate de publicul cititor.

— Mă rog... Dumneavoastră întrebați, eu 
răspund. Dacă, bineînțeles, pot!

bilete. Casie- 
dat o replică’

de vorbă cu Pislărița !

Dialog- cu

MARGARETA
Pentru că nu există. Dacă ar exista, ce 
bine-ar fi ! S-ar afla urgent din ziare... Mun
ca, consider eu, efortul neîntrerupt, marea 
pasiune pentru cint, pentru adevărata artă, 
au constituit și constituie motorul care mă 
împinge pe mine înainte.

— Colegi de-ai dv., cîntăreți, nu ezită să 
ne declare că „lucrează" cel puțin 3—4 ore 
pe zi. In acest caz, mă întreb și vă întreb, 
cit studiați dv. ?

— Aș greși dacă aș afirma că afectez pre
gătirii mele doar un anumit număr de ore, 
după care mă rup de „meserie". Studiez 
încontinuu. Și la masă cînd stau sau sub 
cască la coafor, mă gindesc cum să corectez 
unele erori, repet texte, îmbunătățesc anu
mite traduceri ale cintecelor străine, în fine, 
cum să vă spun, tot ce fac, tot ce mi se în- 
tîmplâ nu se poate să nu aibă tangență cu 
meseria...

PÎSLARU
— înseamnă că vă impuneți o disciplină 

destul de..
— Fără asta nu se poate. .Altfel nu reu

șești să rămîi in conștiințe. Nu te poți men
ține. Efortul pe care ni-I pretinde arta in
terpretativă e mare și dacă ești omul care 
votezi contra renunțărilor, de orice fel ar 
fi acestea, te paște uitarea, uitarea oame
nilor, ignorarea. E groaznic!

— V-ați încercat potențele în teatru, în 
film, ați compus muzică și texte, 
siderați că ați reușit și ce 
ceste încercări ?

— Dacă ați ști cite mai 
încercările acestea, cum le 
voastră, au fost, toate, niște 
ascensiunii. Cu fiecare debut 
altceva. De la Ciulei mi-am însușit lecții 
de actorie de real folos, debutul in film — 
altă experiență, alt mod dc lucru, alte avan
taje. Și toate acestea s-au împletit. De altfel, 
asta este și marea mea

— Care anume ?
— Să mă complexe/- 

cit mai desăvîrșită.
— Dacă există un țel, 

și-un model. Care-i ?
— Nu am. Iau de la fiecare cite ceva. 

Dacă aș avea un idol, e normal că l-aș di
viniza și, divinizîndu-1. n-aș putea să nu-l 
copiez. Și-atunci aș mai putea să fiu eu, 
Pislărița ? Personalitatea mea ar fi oarecum 
denaturată? Știți, mă bucură mult numele a- 
cesta, Pislărița ! Pislărița noastră. Oare, cit 
voi reuși să-l păstrez pe buzele oamenilor ?

— încă mult, mult...
— Mulțumesc ! Presa e amabilă... In Tut- 

cia, știți poate, am luat „Premiul presei".
— Știu. In vara aceasta, încotro ?
— Polonia Apoi, in iunie, la festivaluri 

internaționale ia Buenos Aires și în Malta. 
Înainte dc septembrie împlinesc... 20 de țări 
in care am fost.

— Cunoștințe mai de... rezonanță ?

Ce con- 
toate a-

am de 
numiți 
etape. Etape ale 

am învățat

învățat ! 
d unui ca

Să devin o artistă

poate, totuși, există

— Filmări, la Montreal, pentru televiziu
nea in culori nord-americană, cu Omar 
Sharrif, cu Gilbert Becaud și Mireille Ma
thieu in R. F. a Germaniei, cu Sergio En- 
drigo la Split și in Cuba...

— Există vreo explicație a faptului că nu 
aveți o melodie preferată ?

— Ne-ntoarcem înapoi ? ! Nu înțelegeți că 
fiecare melodie îmi oferă cite ceva special ? 
De aceea îmi aleg un repertoriu variat, de 
aceea caut mereu... Și, cum iubesc noul, ar 
însemna că nu zilnic dar săptămînal să am 
o nouă preferință muzicală.

— Probabil că nici cea mai mare bucurie 
nu mi-o puteți destăinui ?

— Fără îndoială..
— Mi-ați „desființat" o serie de întrebări.
— Poftim! Și asta e o bucurie... De ce 

să vă spun eu că, undeva, cine știe unde, 
cine știe cînd, am trăit cea niai fericită 
clipă sau zi din viață ? N-aș nedreptăți atitea 
și atîtea mari satisfacții trăite ?

— Insist. Cea mai mare decepție ?
— N-am avut. Să bat în lemn !
— Cea mai lungă călătorie ?
— In agendă am notat. Nu mai știu, cînd 

îmi voi pune memoriile pe hirtie...
— Cea mai...
— Cea mai... ce ?
— Cea mai bună dovadă de apreciere pe 

care v-o putem face ar fi... să ne retragem.
★

Poze distante, rețineri întretăiate cu abți- 
bilduri de fumuri șocante, un arsenal întreg 
de trucuri sau antitrucuri pentru a atrage 
atenția și a-și cuceri partenerii de discuții ? 
Nu. Nimic din tot ce așteptam. Mai mult 
decît chipul de perpetuă păpușă, la Mar
gareta Pîslaru te frapează felul direct dc a 
fi : prietenos, simplu. Ca și in scenă, exigentă 
și sinceră. Margareta rezolvă inteligent, cu 
tact și probitate, problemele lansate in dis
cuții și, dacă spațiul ne-ar fi permis să tran
scriem toată conversația, întinsă pe parcursul 
unei ore întregi, poate-am fi reușit să topim 
cine știe cite alte rezerve (dacă mai există !) 
ale cititorilor, in fața farmecului și faimei 
aceleia care, de peste un deceniu, pe scene 
din întreaga lume, smulge ropote de aplauze, 
străbătind, cu fruntea sus și luciditatea 
marii vedete, un drum lung, plin de cap
cane și spini...

Te așteptăm să vii oricind la Petroșani, 
Margareta — „Pislărița noastră"
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17,00 Deschiderea emisiunii. E- 
misiune in limba germană.

18,00 Bună seara, fete! Bună 
seara, băieți! Transmisiu
ne de la Galați.

19,00 Tineri poeți cîntă patria. 
Cezar Baltag, Ana Blan- 
diana, Adrian Păuncscu, 
Darie Novăceanu, Ovidiu 
Genaru.

19,15 Publicitate.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 50 de ani în 50 de evo

cări.
20,10 Tele-enciclopedia.
21,00 Baschet masculin : Româ

nia — Cehoslovacia (re
priza a Il-a). Transmisiu
ne directă de la Sala 
Sporturilor Floreasca.

21.30 Film serial : Incoruptibilii. 
Povestea lui Jinnie Smith.

22.20 Telejurnalul de noapte.
22,35 Rapsodie de primăvară — 

spectacol de varietăți fol
clorice.

23.30 Cîntă și dansează pentru 
dumneavoastră Frank Si
natra, Rita Hayworth și 
Kim Novak.

(Urmare din pag. 1)

URICANI
(Urmare din pag. 1) 

impiedicind astfel începerea 
pregătirii lucrărilor unei baze 
de agrement pe lingă vechiul 
cinematograf al orașului.

In Uricani nu sînt uitafi nici 
copiii: pentru ei vor fi ame
najate încă două locuri spe
ciale de joacă iar instalațiile 
celor existente au fost (sau 
sînt) recondiționate, revopsite. 
La cocheta casă de cultură a 
orașului (din care a intrat in 
folosință pînă acum cinemato
graful) se lucrează la sistema
tizarea exteriorului.

— Cu totul izolat mai des
coperim și lipsa de înțelegere 
— spunea cu amărăciune tov. 
Ion Mihuț. De pildă T.A.P.L. 
Petroșani, deși a fost sesizat, 
intîrzie să facă niște lucrări 
mărunte dar care creează si
tuații neplăcute. Cofetăria ora
șului n-are firmă, la fel un 
bufet de la Sterminos și restau
rantul.

Evident, pe lingă acest as
pect al .discordanței de la re
gulă, mai există și un altul: 
acela al dezorientării sau de
rutei pe care o poale provoca 
neglijența de acest gen.

Am plecat din Uricani păs- 
trind imaginea unui oraș cu 
gospodari laborioși, atenți și a- 
riimați de ginduri promițătoare 
privind aspectul orașului lor.

șoară în întîmpinarea semi
centenarului partidului.

— Am dori, totuși, să ne 
vorbiți despre cîțiva din fău
ritorii acestor succese...

Secretarul organizației de 
partid a rămas puțin pe gîn- 
duri apoi a început. Fără a-i 
enumera în ordinea unui cla
sament al hărniciei, să înce
pem cu comunistul Gheorghe 
Cuzlov. Este un miner harnic 
și priceput. Promovat ca șef 
de brigadă a dovedit calități 
de bun organizator al pro
cesului de producție. Brigada 
pe care o conduce lucrează 
în abatajul cameră nr. 14, 
în pilierul din stratul UI. E 
foarte greu să lucrezi în pi
lier !...

Un șef de brigadă la fel 
de bun este și comunistul 
Constantin Chițoiu. Brigadă 
pe care o conduce exploatea
ză cărbunele din abatajul ca
meră nr. 13 tot din pilier. 
Intre cele două abataje e- 
xistă o mare asemănare. Stra
tul de cărbune, mecanizarea 
dar mai ales oamenii și re
zultatele lor sînt la fel. Ar 
mai trebui amintiți membrii 
brigăzilor in fruntea cărora 
se află comuniștii Gheorghe 
Hagiu din abatajul cameră 
nr. 16, Ludovic Repaș din 
abatajul cameră nr. 22 și 
încă mulți alții. După păre
rea mea nu putem să nu vor
bim despre acei ce se ocupă 
de îndrumarea tehnico-orga- 
nizatorică a întregii activi
tăți din sectoi-. Ar trebui să 
mai vorbim despre maistrul 
miner principal Nicolae Pri- 
secan. maistrul miner Flo
rian Borz, despre tânărul 
maistru miner Aron Vasiu și | 
mecanicul de sector Nicolae 
Tucaciuc. înainte de a în
cheia, doresc să spun cîteva J 
cuvinte despre inginerul Con
stantin Ciorbea, șeful secto
rului nostru. Deși tînăr, are 
experiență și privește proble- ’ 
mele cu mult discernămînt , 
Are o mare calitate > este 
apropiat de muncitori, chiar 
dacă unii au greșii nu-i brus
chează ci le spune tovără- 
șește și acest lucru îl face 
să fie ascultat și respectat. 
Așa se muncește la noi.
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intîlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu
cu lucrători și cadre de conducere din industriile k/afa /nfernaf/ona/ă

(Urmare din pag. 1)

standurile special amenajate, 
prezintă cîteva realizări noi 
menite sâ contribuie la spori
rea §i diversificarea producției. 
Sint prezentate, de asemenea, 
mărci de oteluri care asigură o 
valorificare superioară a meta
lului, cit și introducerea în fa
bricație a unor agregate, uti
laje și mașini de înaltă tehni
citate. proiectate și executate 
In sectorul metalurgic. In aceas
tă direcție, au fost obținute di
verse tipuri de profile și țevi 
'destinate industriei de autotu
risme, autocamioane și auto
buze, construcții de turbo-agre- 
gate și cazane de aburi cu pa
rametrii ridicați de funcționa
re. Ministrul metalurgiei arată 
că pentru îndeplinirea sarcini
lor ce revin ministerului, pon
derea produselor siderurgice noi 
sau după tehnologii îmbunătă
țite, in totalul producției glo
bale, urmează să crească de la 
'15 la sută cît reprezintă în a- 
cest an la mai bine de jumă
tate la finele cincinalului. Re- 
"ferindu-se la preocuparea în
treprinderilor metalurgice pen- 
jtru asigurarea într-o măsură 
tot mai mare a necesarului de 
Âpiese de schimb, tovarășul 
BX’icolae Ceaușescu a recoman- 
'dat conducerii ministerului, 
/centralelor industriale, ca va
loarea pieselor de schimb și a 
utilajului, care la ora actuală 
se mai importă, să fie acope
rită prin exportul unor produse 
similare realizate în țara noas
tră.

In continuare, sînt prezen
tate realizări ale institutelor 
'de cercetări din domeniul me
talurgiei. Este apreciat randa
mentul ridicat al colbutorului 
pentru descărcarea vagoanelor 
cu minereu, cocs sau calcar — 
circa 30 de vagoane pe oră — 
conceput și realizat de specia
liști din acest sector, și in
stalat la combinatul de la Ga

' In continuare, se vizitează 
Expoziția de mașini-unelte, u- 
‘itilaje și instalații realizate prin 
autoutilare de către unitățile 

| Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini.

Aici, conducătorii de partid 
și de stat sînt întâmpinați de 
Ioan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, 
qe adjuncți ai acestuia, de di
rectori generali ai centralelor 
Industriale și grupurilor de u- 
zine, de directori ai unor in
stitute de cercetări, de cadre 
’de specialiști din această ra
mură.

Sînt vizitate standurile expo
ziției însumînd o suprafață de 
2 800 mp, organizate pe centra
le industriale și institute de 
cercetări și proiectări, pentru 
a permite aprecierea compara
tivă a realizărilor pe linia au- 
ftoutilării. Sînt expuse sute de 
mașini-unelte și utilaje, apa- 

Irate de măsură, control și 
/automatizare, numeroase dis
pozitive și scule, machete, de
sene. prospecte și fotografii. 
Unele exponate sînt grupate în 
'standuri de prezentare a nou
tăților tehnologice, din anumi
te domenii de interes general, 
care se pretează la generaliza
re în cele mai multe uzine 
constructoare de mașini, reali
zate cu contribuția institutelor 
noastre de cercetări. Tovarășul 
iNicolae Ceaușescu, ceilalți con
ducători de partid și de stat 
sînt informați de modul în 
care se înfăptuiesc indicațiile 
privind realizarea programu
lui de autoutilare în scopul re- 
'ducerii importurilor de utilaje, 
prevăzute în planurile între
prinderilor. Ministrul cons
trucțiilor de mașini, arată că 
expoziția a fost organizată 
pentru a permite un larg schimb 
de experiență și cunoaștere re
ciprocă a realizărilor. pentru 
impulsionarea activității de 
autoutilare. în scopul dezvoltă
rii mai accentuate în cinci
nalul actual a acestei acți
uni, care va duce la creș
terea valorii mașinilor rea
lizate cu posibilități proprii de 
la 245 milioane lei în 1970, la 
peste 800 milioane lei în 1975. 
Ea va fi vizitată de specialiști 
care lucrează în proiectare teh
nologică, control de calitate, 
organizarea producției și a 
muncii, Ia dispoziția lor fiind 
puse fișe tehnice de prezentare 
a utilajelor realizate prin au- 
'toutilare, cataloage și prospec
te. Toate acestea urmăresc dez
voltarea autoutilării.

Secretarul general al parti
dului discută cu directorii ge
nerali ai centralelor industria
le, grupurilor de uzine și insti
tutelor de cercetări prezenți la 
.'fiecare stand, pe mulți dintre 
ei cunoseîndu-i din alte vizite 
;de lucru sau de la întîlnirile și 
consfătuirile inițiate sistematic 
?de conducerea partidului cu 
"cadrele din economie.

La standul produselor Cen
tralei de autocamioane și trac- 
Jtoare-Brașov sînt prezentate 
^oaspeților utilajele și dispozi
tivele care concură la aplica
rea de procedee tehnologice 
!moderne în această ramură. 
•«Multe din ele sînt puse în 
'funcțiune pe loc. Specialiștii dau 
explicații asupra eficienței aces- 
itpra, asupra caracteristicilor 
tehnico-economice de funcționa
re. Apreciind în mod deosebit

metalurgică și constructoare de mașini
lați. Sc recomandă să fie stu
diată posibilitatea realizării de 
instalații de acest gen nece
sare descărcării vagoanelor și 
la celelalte unități siderurgi
ce, precum și dotarea portu
rilor cu instalații care să mă
rească viteza de descărcare a 
navelor. In fața machetei li
nei hale industriale prevăzută 
a fi construită din profile 
îndoite lucrate la rece, spe
cialiștii arată că acest proce
deu aduce o economie de me
tal de aproape 20 la sută, în 
comparație cu metodele folosi
te pînă acum. Secretarul gene
ral al partidului propune pro- 
iectanților, specialiștilor să se 
orienteze mai mult spre folo
sirea sticlei în construcția hale
lor industriale. In acest fel, 
paralel cu asigurarea unei pro
ductivități ridicate și obținerea 
unor însemnate economii de 
metal, se asigură și condiții 
mai bune de lucru.

In cadrul schimbului de pă
reri cu specialiștii, referitor la 
studiile din domeniul metale
lor neferoase și rare în vede
rea obținerii aluminei și din 
materii prime nebauxitice e- 
xistente în țară, secretarul ge
neral a indicat ca stațiile-pilot 
pentru cercetare să fie ampla
sate în apropierea rezervelor 
de materii prime în zonele în 
care se vor construi noile o- 
biective pentru producerea alu
minei. In același timp a re
comandat conducerii ministeru
lui, centralei industriale, cer
cetătorilor și specialiștilor să 
întreprindă măsuri pentru în
lăturarea stagnărilor care mai 
au loc în producția Uzinei de 
aluminiu de la Slatina, prin 
găsirea unor metode rapide de 
remediere a avariilor atunci 
cînd acestea apar. In discuția 
avută pe tema construirii noii 
uzine de alumină ce se înalță 
la Tulcea, tovarășul Ceaușescu

Sarcina autoutilării a găsit teren fertil 
in construcția de mașini

unele exponate, tovarășul
Nicolae Ceaușescu recomandă 
specialiștilor generalizarea lor.

In discuțiile cu specialiștii 
din întreprinderile producătoare 
de utilaje chimice și rafinării, 
secretarul general pune în e- 
vidență necesitatea ca activi
tatea de autodotare să se des
fășoare în mod organizat, să 
fie inclusă obligatoriu în pla
nul întreprinderilor.

Directorul general al centra
lei industriale relevă o serie 
de succese obținute de aceste 
întreprinderi atît în producție 
cît și în acțiunea de autodo
tare.

In standurile institutului de 
cercetări tehnologice al minis
terului se află o gamă largă 
de utilaje și mașini realizate 
prin autodotare, pentru secțiile 
de turnătorie și forjă. Specia
liștii prezintă tehnologii noi 
de tumare și formare, de tra
tamente, proiecte proprii de u- 
tilaje, un generator cu atmos
feră controlată, realizat pe ba
za indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
unei recente vizite făcute la 
uzinele „1 Mai“ Ploiești.

In standul acestei unități se 
relevă procedeul de cromare 
dură a pieselor mecanice, o in
venție românească distinsă, de 
asemenea, cu Medalia de aur 
la confruntarea internațională. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
subliniază necesitatea ca activi
tatea științifică și de concep
ție să aducă o contribuție mai 
substanțială la înfăptuirea sar
cinilor pe care partidul le pune 
în domeniul autoutilării în pe
rioada actualului plan cincinal. 
Este vorba de a aborda și re
zolva problemele tehnologice 
complexe, ceea ce va permite 
să nu mai recurgem decît în 
măsură minimă la import de 
licențe, în domeniul turnători
ilor, sudurii, tratamentelor ter
mice, mașinilor-unelte, la apli
carea metodelor moderne de 
control de calitate. Toate aces
tea pot fi rezolvate prin cer
cetarea de laborator, experi
mentare semiindustrială, proiec
tarea utilajelor speciale, nece
sare aplicării noilor procedee. 
Este necesar ca institutele să 
execute proiectele și utilajele 
mai complexe care hotărăsc ni
velul tehnologic și de fabricație 
al acestora.

Vizita continuă la alte stan
duri. Oaspeții se opresc și ur
măresc cu interes utilajele în 
funcțiune expuse de Centrala 
de mașini-unelte și agregate un
de se află modele ale mașini
lor agregate, primul centru de 
prelucrare mecanică realizat în 
țară.

Vizita continuă la standurile 
Grupului de uzine „23 August" 
din București, centralele de u- 
tilaj petrolier, de mecanică fi
nă. In discuția cu conducerea 
ministerului, tovarășul Ceaușes
cu dă indicații cu privire la 
dezvoltarea oțelăriei pentru pro
ducerea de scule.

Atrag atenția în standurile 
expoziției mașinile și instala
țiile industriei electrotehnice și 
electronice. Actualul cincinal 
reprezintă pentru aceste ramuri 
o nouă perioadă de dezvolta
re a producției și de diversi
ficare și modernizare a sorti
mentelor fabricate. Secretarul 
general al partidului apreciază 
preocupările colectivelor din a- 
ceste unități pentru realizarea 

a subliniat necesitatea scur
tării termenului de execuție. 
In continuarea vizitei, cerce
tătorii prezintă realizări obți
nute in domeniul elaborării de 
noi tehnologii care permit o 
folosire mai largă a bazei de 
materii prime indigene, sarci
nă cuprinsă în directivele Con
gresului al X-lea, a realizării 
de noi mărci de oțeluri, aliaje 
și alte produse menite să con
tribuie atît la ridicarea eficien
ței economice cît și la diminu
area importului. Printre altele, 
este prezentată macheta unei 
instalații de producere a gazu
lui inert pentru tratarea ter
mică a țevilor și produselor trase, 
instalație concepută de specia
liști ai institutelor de cercetări 
metalurgice și de proiectări 
pentru laminoare, introdusă în 
producție la Uzinele „Republi
ca". Se află expus, de aseme
nea, un generator pe bază de 
ultrasunete pentru laminarea 
țevilor care asigură o înaltă 
productivitate, obținerea unor 
produse de calitate superioară.

Siderurgiștii gălățeni sînt pre- 
zenți în expoziție cu cele mai 
recente produse ale marelui 
combinat i table și benzi lami
nate la rece, destinate con
strucției de caroserii auto, pre
cum și diferitelor sectoare ale 
construcției de mașini, realiză
rii de produse de uz casnic. 
Conducerea centralei informea
ză, în continuare, despre mă
surile luate în vederea spori
rii de circa 3 ori în actualul 
cincinal a producției de piese 
de schimb, a asimilării de noi 
mărci de oțeluri și pentru re
ducerea cu circa 27 de kg a 
consumului de cocs pe tona 
de fontă. Apreciind aceste re
zultate și preocupări, secretarul 
general al partidului sublinia
ză necesitatea dezvoltării în 
continuare a producției în sec
torul laminoare al uzinelor din 
Centrala siderurgică Galați.

unor instalații și utilaje menite 
să ducă la modernizarea și au
tomatizarea procesului tehno
logic de fabricație. Un aport 
deosebit la realizarea acestora 
a adus colectivul Institutului 
de cercetări și proiectări de 
specialitate, unitate fruntașă pe 
țară în întrecerea pe anul 1970 
între institutele de cercetări și 
proiectări din întreaga țară. Se 
remarcă aparatura de încercare 
la tensiuni de 1—3,2 milioane 
volți, aparatura pentru verifi
carea comportării acoperirilor 
metalelor în condiții climateri
ce deosebite și altele. Sînt pre
zentate echipamente și mașini 
realizate prin autodotare de 
centralele de mașini și mate
riale electrotehnice, de automa
tizări și de centrala de electro
nică, printre care agregatul pen
tru montarea automată a con
densatorilor ceramici și insta
lații de simulare a echipamen
telor de iluminat și încălzit va
goanele de cale ferată. Un loc 
deosebit în exponatele indus
triei electrotehnice îl ocupă pro
dusele Institutului de tehnică 
de calcul, automatizare și elec
tronică, cum ar fi sistemele au
tomate de culegere și transmi
terea datelor, aparatura elec
tronică pentru mărimi neelec
trice, aparatura de control ac
tiv și echipamentele de coman
dă numerică program pentru 
mașinile unelte.

In discuțiile cu specialiștii 
din această ramură, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le recoman
dă acordarea în continuare a 
unei atenții deosebite pentru 
dezvoltarea cu prioritate a aces
tei ramuri, întrucât moderniza
rea tuturor proceselor de pro
ducție în industrie, în agricul
tură, în transporturi și teleco
municații implică pătrunderea 
tot mai puternică a celor mai 
felurite aplicații ale electronicii 
în toate domeniile de activitate.

Secretarul general, apreciind 
realizările obținute subliniază 
importanța deosebită pe care 
o acordă conducerea partidu
lui acțiunii de autoutilare, ară- 
tînd că acestea trebuie să con
stituie o preocupare a fiecărei 
fabrici, fiecărei secții, fiecărui 
inginer și muncitor. Numai 
astfel se vor putea obține re
zultate bune. Trebuie folosită 
cît mai larg capacitatea de 
creație științifică, spiritul ino
vator al inginerilor și tehni
cienilor, al oamenilor muncii 
din țara noastră. Se recomandă 
studierea în continuare a posi
bilităților pentru majorarea 
prevederilor inițiale, astfel în- 
cît să fie satisfăcut în propor
ție cît mai mare necesarul de 
utilaje pentru nevoi proprii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat ca la expozițiile pre
zente să fie organizate vizite ale 
specialiștilor din toate între
prinderile, din centrale și mi
nistere, precum și ale stu
denților și cadrelor didactice 
din învățămîntul tehnic, pentru 
a prilejui cunoașterea temei
nică a realizărilor, desfășura
rea unui larg schimb de ex
periență. Producerea utilajelor, 
mașinilor, aparatajelor necesare 
înzestrării economici românești 
reprezintă o problemă centrală 
a activității noastre.

★
Conducătorii de partid și de 

stat ‘iu fost apoi oaspeții mun- 

In discuțiile purtate apoi cu 
membrii conducerii centralelor 
industriale de la Hunedoara și 
Reșița, secretarul general le-a 
recomandat sâ acorde o aten
ție deosebită dezvoltării și mo
dernizării uzinelor de la Oțe
lul Roșu și Vlăhița. Se re
comandă ca Centrala siderur
gică de la Hunedoara să urmă
rească permanent realizarea 
programului de dezvoltare a u- 
zinei din Vlăhița, să acorde 
sprijinul tehnic necesar rezolvă
rii problemelor producției. In 
timpul vizitei, oaspeții se o- 
presc la standurile cu noile pro
duse ale unităților Centralei 
industriale de țevi și trefilate 
— țevi inoxidabile cu largi 
domenii de utilizare în indus
tria chimică, care vor permite 
înlocuirea importului de ast
fel de produse, precum și ma
terial tubular pentru fora
jul sondelor la mare adîncime.

La standul Centralei indus
triei aluminiului, este prezen
tată o gamă largă de profile și 
țevi de aluminiu, destinate în
deosebi industriei constructoare 
de mașini și construcțiilor. Efi
ciența acestor produse rezultă 
cu multă claritate din faptul 
că valoarea lor este dublă față 
de cea a aluminiului turnat în 
lingouri.

Printre noutățile Centralei de 
materiale refractare se disting 
produsele din betoane refrac
tare supraaluminoase, realizate 
după o concepție proprie, care 
înlocuiesc cărămizile refractare, 
scurtînd termenele de execuție 
a zidăriei și sporind, în ace
lași timp, rezistența cuptoare
lor siderurgice.

La sfîrșitul vizitei în pavilio
nul Ministerului Industriei Me
talurgice, numeroși tehnicieni, 
ingineri, cercetători salută cu 
căldură pe secretarul general, 
pe ceilalți conducători de partid 
și de stat.

citorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor de la întreprinderea 
de piese de radio și semicon
ductoare — Băneasa, unde se 
realizează tranzistori. diode, 
ventile de putere, cu siliciu, 
produse pe baza celor mai mo
derne tehnologii din acest do
meniu. Prin contribuția adusă 
la realizarea importantelor o- 
biective stabilite de partid șî 
guvern în domeniul moderni
zării și automatizării produc
ției — direcții principale ale 
progresului tehnic contempo
ran — întreprinderea și-a cîș- 
tigat un bun renume.

Sosirea secretarului general 
în mijlocul acestui harnic și 
entuziast colectiv de muncă, al 
cărui oaspete a mai fost cu 
două luni în urmă, este întîm- 
pinată cu aplauze îndelungi, cu 
urale puternice, expresie a sen
timentelor de dragoste pentru 
partid, pentru secretarul său 
general. Se scandează „P.C.R.— 
P.C.R.", „P.C.R. — Ceaușescu". 
Un grup de tinere muncitoare 
oferă oaspeților buchete de 
flori. j

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și ■ 
de stat sînt conduși apoi de j 
directorul întreprinderii, Lazăr ; 
Șandra, și Ion Bătrîna, direc-! 
torul Centrului de cercetări, în J 
laboratoarele centrale ale uni- | 
tății. Oaspeții sînt informați a- • 
supra ultimelor noutăți în crea
ția specialiștilor de aici, des
pre preocupările privind diver
sificarea produselor în concor
danță cu necesitățile economiei 
noastre naționale. |

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează de caracteristi
cile noilor produse prevăzute 
a fi însușite în fabricație, în . 
cursul acestui an, de stadiul 
lucrărilor de investiții ale fa
bricii de circuite integrate, ce 
se află în construcție. Secreta- - 
rul general al partidului reco
mandă colectivului de conduce-; 
re al unității, celorlalți speoia- 
liști, conducerii ministerului, să 
acorde o atenție deosebită con
centrării cercetării, prin folosi
rea celor mai buni specialiști 
care își desfășoară activitatea 
în prezent și în alte unități, 
inclusiv a unor fizicieni, mate
maticieni, chimiști, biologi, me
dici etc., împletirea muncii de 
cercetare cu realizarea de pro
duse în pas cu cele mai noi 
cuceriri ale tehnicii mondiale, 
producția proprie de utilaje și 
aparataj. In acest sens, a indi
cat să se întocmească un plan 
de perspectivă, care să prevadă 
sporirea simțitoare a cercetării 
și producției, capabilă să răs
pundă solicitărilor economiei 
naționale aflate în plin proces, 
de modernizare și, totodată, să 
se întocmească studiile nece
sare în vederea amplasării în 
această zonă, a unui adevărat 
orășel al electroniștilor.

R.S.F. IUGOSLAVIA: In luna decembrie 1970 a fost 
deschis traficului primul pasaj subteran pentru automobile 
din Belgrad. Lung de 244,67 m, pasajul traversează ade
văratul centru al orașului, Piața Terazije. O dată cu con
struirea acestui pasaj și a podului „Gazelle" pe Sava, și 
prin folosirea vechiului pod de pe Sava, s-au rezolvat 
punctele principale ale problemei traficului din Belgrad.

In foto: Intrarea in pasajul subteran „Terazije" din 
partea de sus, venind dinspre rîul Sava spre centru. Nu are 
trotuar pentru pietoni.

Pentru crearea unui organ permanent 
de securitate europeană

— Declarațiile președintelui Kekkonen —
HELSINKI 10 (Agcrpres). — 

Consiliul Mondial al Păcii a 
dat publicității un comunicat 
în legătură cu primirea de 
către președintele Finlandei, 
Urho Kekkonen, a participân- 
ților la simpozionul internațio
nal consacrat problemelor se
curității europene, care a avut 
loc în zilele de 14 și 15 aprilie

A

Încheierea
Con ferinței 
de la Cairo 
în problema 
iordaniană
CAIRO 16 (Agerpres). — 

La Cairo s-au încheiat lucră
rile conferinței reprezentan
ților șefilor de stat arabi, 
consacrată examinării situa
ției din Iordania. A fost dat 
publicității un comunicat co
mun în care se insistă asu
pra necesității încetării ime
diate a luptelor din regatul 
hașemit. Totodată, au fost a- 
doptate mai multe rezoluții 
prin care reprezentanții șefi
lor de stat arabi își reafirmă 
adeziunea la clauzele acordu
rilor lordaniano-palestiniene 
de la Cairo și Amman și so
licită reluarea misiunii Co
mitetului Superior Arab și 
a Comisiei militare interara- 
be, însărcinate cu suprave
gherea aplicării acestor do
cumente.

După cum s-a mai anunțat, 
la reuniunea de Ia Cairo au 
participat reprezentanți din 
R.A.U., Siria, Sudan, Libia, 
Algeria, Liban, Kuweit și ce
le două state yemenite. Iorda
nia nu a trimis nici o dele
gație la lucrări.

Tîrgul 
de primăvară 
de la Canton

PEKIN 16 — Corespondentul 
Agerpres, Ion Gălățeanu, tran
smite i In prezența a mii de 
reprezentanți ai cercurilor de 
afaceri din numeroase țări ale 
lumii, la Canton s-a deschis e- 
diția de primăvară a Tîrgului 
de bunuri pentru export. Ex
ponatele reflectă realizările ob
ținute în ultimul timp, de di
ferite colective din R.P. Chine
ză în domeniile industrial și a- 
gricol, marile succese în înfăp
tuirea sarcinilor trasate de cel 
de-al IX-lea Congres al P. C. 
Chinez.

Cu prilejul deschiderii tîrgu- 
lui, a fost oferită o recepție 
la care au participat peste 
4 000 de persoane.

Situația din 
Ceylon

COLOMBO 16 (Agerpres). — 
Armata și poliția controlează 
situația din țară, deși nu a fost 
lichidată complet activitatea 
insurgenților — a declarat joi 
un purtător de cuvînt militar 
ceylonez. El a menționat că 
grupurile înarmate ostile gu
vernului continuă să evite ori
ce contact cu armata, dar a 
spus că mișcări ale insurgenți
lor au fost semnalate în dife
rite sectoare pe teritoriul ceylo
nez.

Pe de altă parte, surse gu
vernamentale au anunțat că, 
în urma ameliorării situației 
restricțiile de circulație au fost 
reduse. 

la Helsinki. In comunicat se a- 
rală că, în legătură cu proble
ma convocării unei conferin
țe general-europene asupra se
curității, președintele Kekko
nen a declarat: „Consider că, 
în cazul în care va avea loc 
o conferință privind securitatea 
europeană, aceasta nu va fi 
singura. Ea va fi urmată de

• Organele de poliție dib 
Suedia, Norvegia și Danemarca 
au întărit măsurile de securitate 
împotriva activității teroriste 
ustașe — informează agenția 
Taniug, citind surse autorizate 
din țările respective. Toate re
prezentanțele oficiale iugoslave 
din Stockholm, Goteborg, Mal
mo, Oslo și Copenhaga au fost 
puse sub protecția poliției.

• In capitala Japoniei s-a 
deschis cel de-al 9-lea Tîrg in
ternațional. Alături de 2 200 de 
firme japoneze, la actuala edi
ție a Tîrgului internațional de 
la Tokio participă reprezentan
țe ale firmelor comerciale și 
industriale din 24 de țări ale 
lumii, printre care și România.

• Prințesa Ashraf Pahlavi, 
sora șahinșahului Iranului, so
sită recent în R. P. Chineză 
a vizitat Universitatea din Pe
kin și Palatul de vară, anunță 
Agenția China Nouă.

• Joi a sosit la Lisabona o 
misiune irakiană pentru a exa
mina, împreună cu fundația 
Gulbenkian, posibilitățile de re
construcție a Babilonului. De
legația irakiană este condusă de 
ministrul informațiilor, Shasik 
al Kamali.

încheierea lucrărilor Adunării 
Populare Supreme 

a R. P, D. Coreene
PHENIAN 16 (Agerpres). — 

In prezența lui Kim Ir Sen, 
secretar general al C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Cabinetului de Miniș
tri al R.P.D. Coreene, la Phe
nian a avut loc ședința de în
chidere a lucrărilor celei de-a 
5-a sesiuni a celei de-a patra 
legislaturi a Adunării Populare 
Supreme a R.P.D. Coreene, a- 
nunță ACTC. Ultima zi a lu
crărilor a fost consacrată dez
baterilor pe marginea raportu
lui privind executarea bugetu
lui de stat pe anul 1970 și bu
getul de stat pe 1971. Deputății 
au aprobat în unanimitate ra
portul și au adoptat legea cu 
privire Ia bugetul de stat pe 
1971.

Mesajul prințului Sufanuvong
XIENG-QUANG 16 (Ager

pres). — Cu ocazia Anului nou 
laoțian, prințul Sufanuvong, 
președintele C.C. al Frontului 
Patriotic din Laos, a adresat 
un mesaj tuturor forțelor pa
triotice, întregului popor laoți
an, chemînd la întărirea unită
ții, la dezvoltarea eroismului 
revoluționar pentru noi victorii 
în lupta împotriva agresiunii 
S.U.A. și pentru salvarea națio
nală.

Mesajul menționează că cele
brarea Anului Nou are loc 
într-un n >ment cînd armata și 
poporul iaoțian cîștigă mari 
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noi conferințe general-europe- 
ne, la care problemele vor fi 
discutate pas cu pas. Dacă în 
urma unei asemenea serii de 
conferințe se va putea crea un 
organ permanent de securitate 
europeană — a spus președin
tele finlandez — voi considera 
acest lucru drept o realizare 
excepțională".

In regiunea Anatoliei occiden
tale a fost înregistrat un pu
ternic cutremur de pămînt, a- 
vînd o intensitate de gradul 
6 pe scara Mercalli. Mișcarea 
seismică a avut epicentrul in 
aceeași regiune, unde anul 
trecut un violent cutremur de 
pămînt a provocat moartea a 
1000 de persoane și pagube 
materiale deosebit de impor
tante.

O ALTA VICTIMA
RIO DE JANEIRO (Ager

pres). — Membrii organizației 
ilegale „Escadronul morții" 
trebuie judecați pentru cri
mele lor de către un tribunal 
militar și nu de către o in
stanță civilă, așa cum se în- 
tîmplă în prezent, a declarat 
procurorul militar al statului 
brazilian Sao Paolo.

Referindu-se la activitate? 
recentă a „escadronului mor
ții", agențiile de presă au a- 
rătat că miercuri, în suburbi
ile orașului Rio de Janeiro, • 
a fost descoperită o altă vic
timă a organizației, un delic
vent de drept comun. '

FILM
ROMA (Agerpres). — Cu

noscutul regizor și actor de ci
nema italian Vittorio de Sica 
a început la Roma turnarea 
unui film istoric pentru tele
viziune. In acest film, care 
va purta titlul „De la refe
rendum Ia constituție", se va 
înfățișa lupta pentru crearea 
Republicii italiene, vor apare 
atît actori profesioniști, cît și 
amatori.

INTENSIFICARE
ROMA (Agerpres). — Ac

tivitatea vulcanului Etna s-a 
intensificat din nou în ulti
mele două zile. Șuvoiul de 
lavă, după ce a „înghițit" 
unul dintre observatoarele 
vulcanologice și-a reluat dru
mul, ajungînd la cîțiva me
tri de punctul de altitudine 
cu observatorul.

EXPLOZIE
WASHINGTON (Agerpres). 

— Comisia pentru energia a- 
tomică a S.U.A. a anunțat că 
intenționează să procedeze în 
toamna acestui an la o ex
plozie nucleară subterană în 
insula Amicitka, din Arhipe
lagul Aleutine. Experiența 
este cea de-a doua dintr-o 
serie de trei explozii prevă
zute de Comisia pentru e- 
nergia atomică. Prima a fost 
produsă în toamna anului 
1969 și a avut puterea unei 
megatone. Fără a preciza ca
re va fi puterea viitoarei ex
plozii, comisia a lăsat să se 
înțeleagă că ea va fi mai 
puternică decît precedenta.

Se știe că seria celor trei 
explozii prevăzute în insula 
Amicitka a provocat critici 
virulente in rindul opiniei 
publice americane. Senatorul 
Hubert Humphrey, ca și Fe
derația oamenilor de știință 
americani și-au exprimat te
merea că exploziile vor pu
tea declanșa cutremure de 
pămînt și vor produce ra
diații secundare cu efecte 
considerabile asupra faunei și 
florei. i

• Ministerul Ordinii Publi
ce din Grecia a anunțat des
ființarea lagărelor de detențiu
ne din Leros și Oropos. Tot
odată, s-a precizat că după pu
nerea în libertate a 234 de de
ținuți politici, mai rămîn în 
detențiune încă 50 de persoane, 
care vor fi trimise în diverse 
orașe din provincie.

• Un avion fără pilot a! 
forțelor aeriene ale S.U.A. a 
fost doborit joi de forțele anti
aeriene din zona portului Hai
phong, imediat după ce a pă
truns în spațiul aerian al aces
tei localități. Pînă în prezent, 
deasupra R. D. Vietnam au fost 
doborîte 3 389 de aparate ame
ricane, informează agenția VNA.

• Alberto Boilesen, preșe
dintele celei mai mari socie
tăți distribuitoare de gaz na
tural din Brazilia „Ultra-gas 
Corp.", a fost ucis de membrii 
unei organizații teroriste. Surse 
ale poliției din statul brazilian 
Sao Paolo, unde s-a petrecut 
atentatul, au precizat că pînă 
în prezent mobilul crimei ră- 
mîne necunoscut.

• La penitenciarul din ora
șul canadian Kingston, statul 
Ontario, a izbucnit o revoltă a 
deținuților împotriva conducerii 
închisorii. Aceștia s-au barica
dat în corpul principal al în
chisorii, luînd ostateci 6 gar
dieni.

In anul care a trecut, capi
tolul venituri al bugetului a 
depășit cu 229 510 000 woni chel- 
cuielile. După cum s-a arătat în 
raportul prezentat la sesiune, 
în perioada de industrializare 
a țării veniturile bugetare au 
crescut într-un ritm mediu a- 
nual de 17,3 la sută. In pre
zent, în R.P.D. Coreeană se 
realizează în numai 9 zile un 
venit egal cu cel al întregului 
an 1949. Bugetul pe 1971 pre
vede atît la capitolul venituri, 
cît și la cheltuieli, cîte 
7 277 270 000 woni, ceea ce re
prezintă o creștere cu 17 și, 
respectiv, 21 la sută față de 
anul precedent.

succese pe toate cîmpurile de 
luptă. Forțele patriotice au dat 
puternice contralovituri inami
cului, mai ales în provincia 
Savannakhet, și au înfrânt com
plet trupele invadatoare ameri- 
cario-saigoneze în sudul Laosu- 
lui, cîștigînd o victorie cu o 
semnificație strategică majoră.

In continuare, mesajul arată 
că „succesele în luptă repurtate 
de popoarele laoțian, vietnamez 
și khmer reprezintă o victorie 
a solidarității militare, realiza
te în lumina declarației comu
ne a conferinței la nivel înalt 
a popoarelor îndoctrineze* *.


