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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

IN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA
*

I NOI SUCCESE («SCRISE DE MINERI IN CAR-
TEA DE ONOARE A ÎNTRECERII SOCIALISTE
CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT

Sectorul II E.M. Lupeni
• Incepînd cu 14 decembrie, colectivul extrage cărbune în 

contul anului 1974.
• Pînă la finele anului se vor extrage circa 20 000 tone de căr

bune peste plan.

Ieri la ora 6, ora bilanțului pentru ziua 
precedentă, harnicul colectiv al sectorului II 
al Exploatării miniere Lupeni raporta un suc- 

■ ces însemnat deosebit în muncă : LA ACEA 
ORĂ COLECTIVUL AVEA EXTRASE DEJA 
251 tone cărbune in contul anului 
1974. Incepînd cu 14 decembrie întreaga pro
ducție rezultată de la fronturile de lucru ale 
sectorului se extrage în contul anului viitor. 

Faptul că pînă la sfîrșitul anului se vor ex
trage peste sarcina anuală de plan peste 
20 000 tone cărbune este un merit unanim al 
colectivului condus de organizația de partid.

S-au evidențiat prin participare consisten
tă lună de lună de la începutul anului la de
pășirile de plan ale sectorului, brigăzile de 
mineri conduse de MARIN CIOCHIA (peste

2 600 tone de cărbune extrase suplimenta/sar- 
cinilor de plan), ANDRONE GRUMĂZF.SCU 
(peste 2 300 tone), IOAN GÎREA (727 mc ex
cavați în plus față de plan, ceea ce echivalea
ză cu 100 metri liniari de lucrări miniere de 
pregătire), ca și cele conduse de IOAN PO
PESCU și ALEXANDRU GABOȘI. In aceeași 
măsură, meritul la dobîndirea acestor rezul
tate remarcabile este și al inginerilor, tehni
cienilor și al muncitorilor din regia sectoru
lui, al inginerului MIRCEA POPESCU, șef de 
sector, al muncitorilor ȘTEFAN CORPOȘ, 
CONSTANTIN PANĂ și MATEI LĂBĂU, al 
maiștrilor BENEDEC BIRTĂLAN, ANTON 
BARABAȘ, IOSIF SCHMIDT, și MIRCEA 
POP, al tuturor membrilor colectivului.

Moment emoționant la mina Lonea

LECȚIE VIE DESPRE HĂRNICIE
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a 
făcut în cursul zilpi de 14 
cembrie o vizită de lucru 
județul Dîmbovița.

Conducătorul partidului 
statului a fost însoțit de 
varășii Ilie Verdeț, membru 
al Comitetului Executiv 
Prezidiului Permanent 
C.C. al P.C.R., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R. și Gheorghe Oprea, 
vicepreședinte al Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Econo
mie și Sociale.

Vizita de lucru a secreta
rului general al partidului în 
acest județ, a cărui pondere 
economică devine tot mai 
importantă, are loc într-un 
moment major, cînd oamenii 
muncii din întreaga tară fac bi
lanțul înfăptuirilor din primii 
trei ani ai cincinalului pu- 
nînd baze temeinice înfăptui
rii cu succes a planului pe 
anul viitor și continuării în 
ritm înalt a - dezvoltării econo
miei naționale.

Cu numai cîteva 
urmă. comuniștii, 
muncii din unitățile 
ce dîmbovițene raportau 
deplinirea înainte de termen 
a prevederilor planului pe 
primii trei ani ai cincinalului

de- 
în

și 
to-

al 
al

zile în 
oamenii 

economi- 
în-

și angajamentul lor de a 
realiza pînă la sfîrșitul anu
lui o producție suplimentară 
în valoare 
liard lei.

Dînd o 
succeselor 
general al 
zat, în cadrul acestei vizite de 
lucru, pregătirile concrete, 
măsurile luate în fiecare în
treprindere, cît și la nivelul 
întregului județ, pentru asigu
rarea mersului înainte. pre
cum și pentru îndeplinirea și 
depășirea prevederilor planu
lui pe anul 1974.

Discuțiile purtate de secre
tarul general al partidului cu 
oamenii 
de 
județ 
dată 
re colectivele 
deri înfăptuiesc 
sate de partid, 
lități și resurse 
tru ridicarea la un nivel ca
litativ superior a întregii acti
vități economice și realizarea 
într-un termen mai; scurt a 
prevederilor planului cincinal.

Ora 9. Elicopterul cu care 
a călătorit de la 
tovarășul Nicolae 
aterizează în

de o jumătate mi-

apreciere deosebită 
obținute, secretarul 
partidului, a anali-

cadrele 
acest 

încă o 
cu ca-

muncii, cu 
conducere din 

au • reliefat 
entuziasmul 

din întreprin- 
sarcinile tra- 

marile posibi- 
existente pen-

București 
Ceaușescu 

zona de sud a 
orașului Găiești, în preajma 
noii platforme industriale 
primul obiectiv al vizitei 
județul Dîmbovița. Mii și

în
mii

(Continuare in pag. a 3-a)

Mitingul oamenilor
După vizitarea diferitelor 

secții ale întreprinderii, are loc 
în hala de montaj a uzinei un 
mare miting. Sînt prezenți pes
te 12 000 de oameni ai muncii 
din uzină și din alte întreprin
deri din Tîrgoviște și din jude
țul Dîmbovița. Apariția la tri-’ 
buna prezidiului a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu este salu
tată de toți cei prezenți cu u- 
rale și ovații. Se scandează mi
nute în șir „Ceaușescu — 
P.C.R.", „Ceaușescu și popo
rul".

Mitingul a fost deschis de 
tovarășul Ion Stănescu, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean de partid, care a salutat 
în numele comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii din 
județul Dîmbovița, prezența 
secretarului general al P.C.R.. 
la aniversarea a 100 de ani de 
activitate a întreprinderii de 
utilaj petrolier.

In continuare, tovarășul 
Constantin Stătescu, secreta
rul Consiliului de Stat, a dat 
citire Decretului Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România prin care se conferă 
Ordinul Muncii clasa I între
prinderii de utilaj petrolier 
Tîrgoviște, cu prilejul aniver
sării a 100 de ani de la înfiin
țarea întreprinderii, pentru 
contribuția adusă de această 
întreprindere la dezvoltarea

în 
de 
ere.

Pentru merite deosebite în 
opera de construire a socialis
mului, cu prilejul aniversării 
a 100 de ani de la înființarea 
întreprinderii, se conferă tit
lul de „Erou al Muncii Socia
liste" și medalia de aur „Sece
ra și Ciocanul" tovarășilor Ma
ria Purcăreanu. forjor, Vasi- 
le Sandu, electrician, Ion Vic
tor, lăcătuș montator.

In aclamațiile celor prezenți, 
președintele Consiliului de 
Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, înmînează aceste 
înalte distincții.

Tot prin decret al Consiliu
lui de Stat au mai fost distinși 
cu ordine și medalii un număr 
de 227 de muncitori, ingineri 
și tehnicieni ai întreprinderii 
sărbătorite.

Au luat apoi cuvîntul ing. 
Constantin Tzitzeclis, directo
rul întreprinderii, Constantin 
Olteanu, maistru, Erou al 
Muncii Socialiste, ing. Marcela 
Banu, membră a Comitetului 
U.T.C. din întreprindere și 
Marin Topîrceanu, strungar.
Intîmpinat de toți cei prezenți 

cu puternice, ovații și urale. ia 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cuvîntarea secretarului ge-

țara noastră a construcției 
instalații și utilaje petroli-

muncii SI DĂRUIRE MINEREASCĂ ÎN MUNCĂ
cuneral al P.C.R., urmărită 

viu interes, a fost subliniată în 
repetate rînduri cu îndelunga
te aplauze.

In încheiere ia cuvîntul to
varășul Ion Stănescu, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean de partid, care a adus to
varășului Nicolae Ceaușescu 
mulțumirile cele mai adînci și 
recunoștința fierbinte a orga
nizației județene de partid, 
a tuturor oamenilor muncii din 
județ pentru ajutorul perma
nent acordat. Mitingul a luat 
sfîrșit într-o atmosferă entu
ziastă, expresie a sentimente
lor de nețărmurită dragoste a 
comuniștilor, a oamenilor 
muncii din municipiul Tîrgo- 
viște și din județul Dîmbovița 
față de partid, a angajamentu
lui lor de a-și consacra capa
citatea și energiile creatoare 
realizării cincinalului înainte 
de termen, de a saluta cu noi 
victorii Congresul al Xl-lea al 
P.C.R. și a XXX-a aniversare 
a Zilei de 23 August.

După încheierea mitingului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu ceilalți conducă
tori de partid și de stat 
îl însoțesc, se îndreaptă 
sediul Comitetului județean 
Dîmbovița al P.C.R. Aici, se

(Continuare in pag. a 3-a)

Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceausescu
J»

Dragi tovarăși,

Doresc să încep prin a vă 
adresa dumneavoastră, tutu
ror locuitorilor municipiului 
Tîrgoviște și județului Dîmbo
vița un salut călduros din par
tea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
a Consiliului de Stat, a Consi
liului de Miniștri și din partea 
mea . (Aplauze puternice ; se 
scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R.")

Vizita pe care am făcut-o în 
județul Dîmbovița si in muni
cipiul Tîrgoviște e prilejuită 
de sărbătorirea, de către uzi
na dumneavoastră, a o sută de 
ani de existență. De aceeâ. do
resc să felicit în mod călduros 
pe toți oamenii muncii din a- 
ceastă uzină, pe toți cei care, 
în decursul anilor, au adus și 
aduc o contribuție activă la 
dezvoltarea uzinei, și prin a- 
c 'asta, la dezvoltarea genera
lă a industriei noastre socia
liste. la înflorirea patriei noas
tre. (Aplauze ; urale ; se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R')

Felicit întregul colectiv de 
oameni ai muncii din între
prind1 rea de utilai petrolier 
Tîrgoviște cu prilejul conferi
rii înaltului Ordin al Republi
cii Socialiste România, pre
cum și pe noii eroi ai muncii 
socialiste, pe ceilalți tovarăși 
care au fost decorați astăzi 
sau urmează să le fie înmînate 
ordine și medalii ale Republi
cii Socialiste Româfiia. (Aplau
ze ; urale)

Distingerea uzinei cu acest 
înalt ordin este, de fapt, o a- 
preciere a activității pe care 
ați depus-o, după preluarea de 
către clasa muncitoare în pro
priile mîini a conducerii sta-

tului a întreprinderilor o apre
ciere a contribuției pe care o 
aduceți la ^dezvoltarea indus
triei. Tot așa cum acordarea 
ordinelor și titlurilor de Erou 
al Muncii Socialiste este o a- 
preciere atît a tovarășilor res
pectivi, cît și a întregului co
lectiv de oameni ai muncii din 
întreprindere. In aceasta se 
exprimă aprecierea pe care 
partidul și guvernul o dau a- 
cestui minunat colectiv de oa
meni ai muncii, care își înde
plinește cu cinste sarcinile ce-i 
revin din planul cincinal. (A- 
plauze ; urale ; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.").

Este adevărat că uzina are 
vîrsta de 100 de ani. că ea ă- 
mintește de începuturile dez
voltării industriei în România; 
dar este tot atît de adevărat 
că după 23 August, , ea s-a 
transformat radical, a devenit 
o uzină puternică, modernă. 
Aceasta . atestă forța creatoare 
a clasei muncitoare, a între
gului nostru popor, stăpîn pe 
destinele sale, care înfăptuieș
te neabătut politica partidu
lui de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvolta
te pe pămîntul României. (A- 
plauze puternice, urale)

Vizitînd unele secții ale în
treprinderii dumneavoastră, 
mi-a făcut o deosebită plăcere 
să constat că de la ultima mea 
vizită — e adevărat de atunci 
au trecut cîțiva ani — s-au 
produs multe îmbunătățiri. U- 
zina s-a dezvoltat puternic, s-a 
reutilat, producția s-a moder
nizat — ceea ce dovedește ca
pacitatea colectivului de oa
meni ai muncii de aici, a con
ducerii întreprinderii, a orga
nizației de partid de a acționa

cu, fermitate pentru îndeplini
rea hotărîrilor Congresului al 
X-lea și ale Conferinței Națio
nale.

Ne bucură rezultatele pe ca
re le-ați obținut pînă acum, 
cleși trebuie să spun că mai 
există — din păcate — unele 
nerealizări. Nu este bine ca la 
o sărbătoare să vorbești 
de lipsuri, dar noi sîn- 
tem comuniști și, atunci cînd 
sărbătorim un asemenea eve
niment, trebuie să ne gîndim 
și la ceea ce mai avem de fă
cut pentru a lucra mai bine, 
pentru a folosi mijloacele de 
care dispunem în vederea creș
terii cît mai rapide a produc
ției și a productivității muncii, 
a ridicării nivelului tehnic al 
întregii activități.

Cunoscînd colectivul Uzine
lor de utilaj petrolier din Tîr
goviște sînt convins că el 
aprecia înaltul Ordin, titlu 
Erou și celelalte decorații 
cordate, ca un imbold, ca 
angajament de a acționa
mai bine pentru a aduce o con
tribuție tot mai însemnată la 
îndeplinirea în bune condi- 
țiuni a planului cincinal, la 
realizarea angajamentelor co
mitetului județean de partid 
și ale tuturor oamenilor mun
cii din Dîmbovița de a reali
za cincinalul în mai puțin 
5 ani. (Aplauze puternice ; 
scandează : „Ceaușescu
P.C.R.")

Am vizitat în dimineața
cestei zile, la Găiești, Uzina 
de frigidere și Uzina de utilaj 
chimic — două întreprinderi 
care au început să-și desfășoa
re activitatea în ultimii ani. 
Mi-a făcut o deosebită plăcere 
să c.onstat gradul înalt de or-

va 
de 
a- 

un 
tot

de 
Se

a-

ganizare, dotarea modernă a 
acestor întreprinderi, precum 
și rezultatele pozitive pe care 
le-au obținut — îndeosebi U- 
zina de utilaj chimic. Tot așa, 
mi-a produs o mare satisfacție 
vizita la întreprinderea „Auto- 
mecanica" din Moreni și la 
noua Uzină de utilaj chimic- 
din Moreni, care, reorganizată 1 
pe baza unei întreprinderi mai. 
vechi, a început să producă, 
cu rezultate bune, utilaj chi
mic, în acest an. Am impre
sii deosebite despre organiza
rea și activitatea întreprinde
rii „Automecanica" ; de ase
menea mi-a produs o deosebi
tă satisfacție activitatea ce se 
desfășoară la noua Uzină de 
strunguri, care a început să 
funcționeze acum un an și ca
re, în prezent, produce strun
guri de înaltă calitate.

Am lăsat la sfîrșit Combina
tul metalurgic — Tîrgoviște — 
care este în construcție — dar 
care a început de astăzi să pro
ducă primele cantități de oțel. 
Cu aceasta, municipiul Tîrgo
viște începe să se numere 
printre centrele metalurgice 
din România. (Aplauze puter
nice). După cum știți, aici au 
început deja să producă oțel 
două fabrici. Este, într-adevăr, 
un început. Combinatul va 
trebui să ajungă în următorii 
2—3 ani la o producție de 
700 000 tone de oțel — este 
vorba de oțeluri speciale. înalt 
aliate —, fiind, din acest 
punct de vedere, o uzină unică 
în felul ei în România. Avem 
în vedere ca, în perspectivă, 
să se ajungă la 1 milion tone, 

, iar după 1980 să se meargă 
spre 2 milioane tone de oțel. Aș

dori să adresez felicitări cons
tructorilor, care au depus efor
turi susținute, învingînd unele 
greutăți, pentru a realiza în 
bune condițiuni aceste secții 
moderne ale combinatului, ast
fel ca ele să înceapă să dea o- 
țel încă în 1973; Doresc, de a- 
semenea, să adresez felicitări 
oțelarilor și să le urez să obți
nă numai oțeluri de bună cali
tate ! (Aplauze puternice ; u- 
rale ; se scandează „Ceaușescu 
— România")

După cum vedeți, numai în 
ultimii 5—6 ani, în Dîmbovița 
au fost date în funcțiune un 
număr însemnat de întreprin
deri — și nu m-am referit de- 
cît la cele metalurgice și din 
ramura construcției de mașini. 
Aceasta contribuie la transfor
marea orașului dumneavoas
tră într-un puternic centru in- 
dustrial-metalurgic și de cons
trucții de mașini.

Realizarea acestor noi capa
cități de producție pune, desi
gur, sarcini mari în fața orga
nizației de partid județene, a 
organizațiilor de partid orășe
nești, a oamenilor muncii din 
întreprinderile respective. Toa
te uzinele sînt dotate cu utilaje 
și mașini de înaltă tehnicitate. 
Am realizat investiții de sute 
de milioane și miliarde de lei 
pentru fiecare dintre ele — și 
va trebui să facem totul ca, 
in cel mai scurt timp, toate a- 
ceste unități să lucreze cu în
treaga capacitate, să asigure 
o producție de înaltă tehnicita
te și calitate, să sporească efi-

r

ATENȚIE, PĂRINȚI !

din 
ieri, 
sor- 
avi-

Avem o veste plăcu
tă atît pentru părinți, 
cît mai ales, pentru co
pii. La magazinul de ju
cării „Bucuria copiilor" 
(unitatea nr. 56) de pe 
strada Republicii 
Petroșani, a sosit, 
un bogat și variat 
timent de jucării:
oane, ursuleți plușați 
de toate culorile, căru
cioare pentru păpuși 
și mult doritele (de 
băieți în special) ma
șini și tancuri teleghi
date. Valoarea jucări
ilor sosite în această zi 
este de 100 000 lei. De 
altfel magazinul mai 
are comenzi pentru în
că 180 de articole.

Aflîndu-ne în „Lu
na cadourilor", magazi- 

V__________

nul „Bucuria copiilor" 
așteaptă părinții și bu
nicii să-l viziteze spre 
bucuria celor mici.

SĂRBĂTOAREA 
FRUNTAȘILOR

nic Ludovic Acs, își va 
lua rămas bun de la 
foștii săi tovarăși de 
muncă, cu ocazia pen
sionării.

DEZBATERE ATEIST
— ȘTIINȚIFICĂ

I
I

Emoțiile îi stăpmeau în e- 
gală măsură g.e taft cei de fa
ță la evenimentul de o sem
nificație deosebită, petrecut 
la sfîrșitul primului schimb 
al zilei de ieri la mina Lo
nea. Față în față se aflau oa
menii vînjoși cu trăsături 
sculpturale care încheiaseră 
cu puțin timp înainte o nouă 
zi de muncă rodnică în aba
taje și galerii și elevii liceu
lui din localitate veniți în 
număr mare să-i întîmpine la

ieșirea din mină pe compo- 
nenții brigăzilor a căror dă
ruire în muncă de-a lungul 
întregului an s-a materiali
zat ieri în trimiterea la ziuă 
a ultimelor tone de cărbune 
în contul anului 1973. Erau 
prezenți zeci de elevi care, 
fără s-o fi văzut vreodată, cu
nosc mina din spusele părin
ților, în majoritatea lor oa
meni care sfredelesc 
încetare adîncurile cu

dul la fericirea celor dragi de 
acasă.

— Ați coborît în mină, știți 
cum arată o galerie ?

— N-am văzut mina dar 
mi-o imaginez din spusele ta
tălui meu, astăzi artificier, 
care a lucrat aici peste 28 
de ani, ne spunea eleva Ol
ga Mihaloc din anul IV sec
ția umanistică. Stau deseori

Foto : B. MIHAI
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'UaÂi ;

fată in

Marin Ciubăr și 
Miclea Ioan III ex
trag de zeci de ani 
nestematele energeti
ce subpămîntene. Zeci 
de ani în care au în
vins de nenumărate 
ori dificultățile ivite 
în abataj, dar a că
ror vastă experiență 
de muncă și de viață 
nu-i împiedică să vi
breze în fața mani
festării sincere, spon
tane ale celor ce 
poartă încă însemnele 
adolescenței. Concen
trarea . care se poate 
citi pe fețele lor ex
primă în egală măsu
ră satisfacția datoriei 
împlinite, cît și emo
ția pricinuită de pri
mirea călduroasă fă
cută de elevi.

La Uricani, prin conjugarea eforturilor
constructorului și beneficiarului

Apartamentele din planul anual 
vor putea fi predate în totalitate

sectorului IV 
minei Petrila 

va sărbători as
in cadrul mani-

„Ziua secto- 
fruntașii în

desfășoară zi

Continuînd o fru
moasă tradiție, colecti
vul 
al 
își 
tăzi,
testării organizate sub 
genericul 
rului", 
muncă.

Cei ce
de zi o activitate rodni
că în abatajele și gale
riile acestui sector, ca
re s-au numărat adese
ori printre fruntașii 
colectivului, vor fi din 
nou împreună petre- 
cînd binemeritate cli
pe de destindere. Tot 
cu acest prilej unul din 
veteranii sectorului, 
maistrul electromeca-

in cadrul acțiunilor 
de educație ateist-știin- 
țifică a elevilor, ieri a 
avut loc la Școala co
mercială din Petroșani 
o dezbatere cu tema : 
Știința și religia. Ini
țiată de comitetul 
U.T.C. pe școală, dez
baterea s-a bucurat de 
o largă prezență a ele
vilor dornici să-și îm- . 
bogățească cunoștințe
le științifice legate de 
formarea universului 
și apariția vieții pe pă- 
mînt.

muncitoresc nr. 3 al 
E.M. Vulcan, se vor 
desfășura ample între
ceri de șah (la 10 me
se) și tenis de masă, în 
cadrul „Cupei tinere
tului". In viitorul foar
te apropiat, tinerii ute- 
ciști de la mina Vulcan 
Se vor întrece și la po
pice (deocamdată po- 
picăria e... îndrăgită de 
toată lumea, dar nu 
pune nimeni mina să-i 
confere un aspect plă
cut și o funcționalita
te normală). Cite 
putea face aici 
doar cîteva ore 
muncă patriotică !

s-ar
cu
de

ÎNTRUNIRE a cer
curilor DE 
SPEOLOGIE

pinism va organiza, în 
perioada 20—30 decem
brie, în masivul Buce- 
gi (în zona peșterii Ia- 
lomicioara), o întruni
re a tuturor cercurilor 
de speologie din țară, 
întrunirea va avea ca 
scop unificar.ea meto
delor de explorare a 
peșterilor greu accesi
bile. In program mai 
figurează vizitarea peș
terilor de pe valea Ia- 
lomiței, comunicări 
științifice, proiecții de 
diapozitive.

Din partea cercului 
speologic „Piatra-roșie" 
Petrila vor participa 
patru delegați : Ale
xandru Firoiu, Romu
lus Vențel, Doru Popa 
și Petru Crișan.

ȘAH ȘI... POPICE 
(MAI TIRZIU)

Mîine, începind cu 
ora 10, la căminul

Sub egida Consiliu
lui Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport, 
Federația de turism-al-

I
I
I
I
I

I

încă de la începutul acestei 
luni, Consiliul popular al ora
șului Uricani, împreună cu 
conducerea minei, a întocmit 
o listă cu familiile care vor 
ocupa noile apartamente afla
te în construcție. Din cele 60 
de familii care vor primi re
partiție în noul bloc, C 2, care 
trebuie predat pînă la sfîrși
tul anului, 58 aparțin salaria- 
ților exploatării — minerilor. 
Am extras de pe liste, pentru 
exemplificare, numele . cîtorva 
mineri a căror familii se vor 
muta în noul bloc : ' Ilie Sa- 
moilă, șef de schimb, angajat 
din anul 1960 avînd familia 
formată din 5 membri și care

locuiește acum într-o garso
nieră ; Nicolae Bălănescu, 
semnalist, angajat din 1957, 
cu 4 membri în familie, lo- 

■ cuiește în baracă ; din cămin 
Mircea Gheorghiu, miner, a 
cărui familie reunește cinci 
membri, se va stabili, de ase
menea, în noul bloc. Și lista 
ar putea fi continuată.

Prin cele relatate pînă a- 
cum am abordat de fapt su
biectul care ne interesează — 
necesitatea predării, cît mai 
grabnic, sub nici un motiv 
cu întîrziere, a obiectivului de

investiții în execuție la Uri
cani, mai exact crearea tutu
ror condițiilor pentru ca cele 
60 de familii să se poată sta
bili la timp în locuințele ce 
li se cuvin.

Dar iată care e situația pe 
șantier. La această dată zidă
ria la două din tronsoanele 
blocului, tronsoanele 2 și 3, 

fost terminată. La tronsonul 
a fost atinsă

HOFFMANAnton

(Continuare in pag. a 4-a)

în pagina a 2-a

(Corrtinuare în pag. a 3-a)

rea propagandiștilor din în- 
vățămîntul de partid și ideo
logic al cadrelor didactice din 
întreg municipiul.

artă
Cultură

cota nivelului

Instruirea propagandiștilor
din învățâmîntul de partid

PROGRAMUL

pentru zilele de 17

anul I și II : în ziua de

anul I : în

In sala mare a clubului Cen
tralei cărbunelui Petroșani va 
avea loc. în ziua de luni, 17 
decembrie, la ora 17, instrui-

METODE ALE MUNCII

Universității serale de partid
ți 18 decembrie -

SECȚIA ECONOMIE — 
luni, 17 decembrie, ora 17 ;

SECȚIA PRINCIPII ȘI
DE PARTID — anul II : în ziua de marți, 18 decem
brie, ora 17 ;

SECȚIA SOCIOLOGIA RELIGIEI
ziua de marți, 18 decembrie, ora 18.

Cursurile pentru toate secțiile a\i loc în sălile-ca
binetului municipal de partid.

I
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AGENDA 
căminului culturalDe 25 de ani pe scena Teatrului 

din Valea Jiului
a In anul 1948, cind comuniștii, oamenii muncii din țara noastră puneau temeliile societății socialiste, Valea Jiului era cu
ll noscută doar din două puncte de vedere : economic - cel mai important centru minier - și al trecutului revoluționar memora-
H bil. In acel an se înființa Teatrul de stal „Valea Jiului", un teatru al minerilor care avea să impună această regiune și în

circuitul valorilor culturale și artistice. In colectivul teatrului sînt oameni care și-au pus sufletul, pasiunea și munca timp de un 
■ sfert de secol in slujba acestei scene. Unul dintre ei este actorul ILIE ȘTEFAN.

— Vă propunem sâ 
vă întoarceți cu 25 de 
ani înapoi și să vă re
amintiți începutul tea
trului în Petroșani pe 
care l-ați slujit cu de
votament și crez artis
tic în acest timp.

— Trupa care venea la 
Teatrul „Valea Jiului" pro
venea de la fostul Teatru al 
Poporului. Eram vreo 25 — 
Vera Antonescu, Tinel Ata- 
nasiu, Ilie Cernea, Lică Ră- 
dulescu, Riccardo Colberti, 
Petru Asan, Niculae N. Ma
tei, Sabina Mușatescu, Lia 
Auerbach-Urseenu, Ana Ne- 
greanu, Maria Dumitrescu, 
Marin Dumitrescu și alții —, 
toți așteptând cu reală emo
ție întîlnirea cu minerii, cu 
noul nostru public. Primirea 
ce ni s-a făcut în gara Pe
troșani a fost un moment 
impresionant. Era în 28 au
gust 1948, într-o duminică. 
Eram așteptați de oficialități, 
de fanfara minerilor. Ime
diat am primit locuințe și 
ne-am apucat de repetițiile 
primului spectacol, repetiții, 
care începuseră din Bucu
rești.

— Vorbiți-ne de pri
mul spectacol, premieră 
nu numai în viața nou
lui teatru, ci și pentru 

publicul din Valea 
Jiului.

— Prima piesă a reperto
riului a fost comedia „O 
scrisoare pierdută" de I. L. 
Caragiale. Tn 8 octombrie 
1948 a avut loc premiera, 
aici, la sediu. Apoi am pre
zentat spectacolul la Petrila, 
Lonea și fiecare constituia 
un eveniment, eram aștep
tați de către delegați ai mi
nerilor, In frumoasele lor 
uniforme, de fanfara locali
tăților și de un public nu
meros și entuziast. La Ani- 
noasa, îmi aduc aminte, s-a 
rostit chiar șl o cuvîntare. 
Prin ianuarie 1949 a venit 
și al doilea eșalon de actori 
— Ion Jeles, Jean Tomescu. 
Gustav Valentin, Ion Stă- 
nescu. S-au mai montat în 
acea primă stagiune cîteva 
piese pentru copii, apoi „A- 
iarma", „Pe sub castanii din 
Praga" în care a jucat și 
poetul Dan Deșliu.

— Vă propun să mai 
rămînem în cadrul 
amintirilor, pentru că, 
prin comparație, au o 
anume valoare educati
vă. Care erau relațiile 
teatrului cu publicul, 
cu spectatorii ?

->■ în acei ani de început 
fiecare premieră ținea afi

șele 18—20 spectacole, aici, 
la sediu, cu sala plină. Cei 
care sîntem mai vechi ne 
amintim și discutăm că pe 
acel timp nu se făceau efor
turi de organizare a specta
colelor, biletele se vindeau 
numai la casă. Se montau 
cîte 8—9 spectacole într-o 
stagiune. Trebuie să precizez 
că în viața teatrului a exis
tat o permanentă evoluție, 
perioada de vîrf fiind 1951— 
1955. îmi amintesc cu plă
cere că teatrul nostru pre
zenta o garanție artistică, 
așa se vorbea la Turnu Se
verin, Mediaș. Sighișoara, 
Blaj, Alba-îulia, Tîrnăveni. 
Acest caracter de înaltă ți
nută artistică e legat și de 
completarea colectivului cu 
actori de prestigiu — Ana 
Colda. Tudor Branea. Costel 
Rădulescu. soții Pavelescu. 
Un spectacol îl consider 
etalon din punct, de vedere 
artistic — „La vulturul de 
aur"... M-am atașat de a- 
cest teatru, în care am de* 
butat, am avut satisfacții mo
rale și profesionale

— De care rol vă 
leagă cele mai multe 
aduceri aminte și îl 
considerați cel mai iz
butit ?

— Nu este o falsă modes
tie dacă spun că de toate. 

Poate că cel pe care-1 îndră
gesc mai mult e Marchizul 
de Forlipo.poli din „Hangița" 
de Goldoni. Am interpretat 
peste 70 de roluri și mi-au 
plăcut în special cele de 
mică întindere, dar consis
tente. Mulți fug de ele, deși 
reprezintă adevăratele biju
terii artistice.

— Avînd în vedere 
această perioadă de un 
pătrar de secol, consi
derați că Teatrul de 
stat „Valea Jiului" și-a 
îndeplinit misiunea, ros
tul pentru care a fost 
înființat ?

— Da, chiar dacă, aparent, 
actuala criză de spectatori 
— de altfel, vremelnică, zi
cem noi — mă Contrazice. 
Și spun „da" pentru că peste 
tot unde mergem, prin di
ferite orașe, mai mari sau 
mai mici publicul ne apre
ciază munca. Rostul tea
trului este de a modela spec
tatorii, de a le forma gustul 
artistic și discernămîntul 
ideologic. La aniversarea 
celor 25 de ani de existență 
a teatrului noi avem convin
gerea că ne-am îndeplinit 
sarcinile morale și artistice, 
cu pasiune și bună credință.

T. SPĂTABU

H In cadrul periodicelor in
formări politice organizate de 
căminul cultural de la Jieț, as
tăzi la ora 19, se prezintă „tri
buna actualității" care va fi 
urmată de o seară cultural- 
educativă. Mîine. la ora 9, lo
cuitorii se întâlnesc cu briga
da științifică.

• La căminul cultural din 
Bănită este organizat astăzi, la 
ora 16, un medalion literar 
consacrat lui Ovid Densușia- 
nu, proeminent om de știință și 
cultură de la a cărui naștere 
s-a împlinit un secol. „Semni
ficația etică și politică a unor 
modificări în legislația pena
lă" este tema cadranului pe
riodic ce va avea loc mîine. la 
ora 18.

@ Căminul cultural de la 
Clmpa și-a propus ca mîine, la 
ora 18, să susțină o dezbatere 

Minerii din Petrila așteaptă de ia organizatorii vieții

culturale activități diverse și atractive

PROGRAMUL DE IIIIICAȚH SE RiAlUEWA IIWI
PRIN EIIIIIIIIIII IIIIIIIH. COMl'ETENIE SI SISTlMUICi !

etică-cetățenească avînd tema 
„Cultivarea respectului față 
de normele morale".

Q „Rolul femeii în societa
tea socialistă" este tema expu
nerii organizată de căminul 
cultural din Iscroni, astăzi, o- 
ra 17. In continuare se va des
fășura 0 horă țărănească. Mîi
ne, la ora 16, este programată 
dezbaterea „Politica externă a 
partidului și statului nostru", 
urmată de un program susți
nut de artiștii amatori.

O Colectivul de lectori și că
minul cultural de la Cîmpu lui 
Neag organizează astăzi, la o- 
ra 18, o seară de întrebări și 
răspunsuri cu tema „Există 
viață în cosrrjos ?“ Mîine, la 
ora 18, are loc dezbaterea ideo
logică „Politica externă a Ro
mâniei, politică de pace și în
țelegere între popoare".

I 
I
I 
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Tipograful
Din zori și pînd-n miez de noapte, 
El nu dă miinilor de fel răgaz.
Litere de foc, ca fructe coapte, 
Le culege... Floarea din pervaz 
Se trezește ori de cîte ori 
Oîndul meu se-apropie timid, 
Sau cînd in amiază marii sori, 
Nasc dintr-un cuvînt sincer, torid. 
Prins pe degetele cu cerneală, 
Desfăcîndu-I ca pe o petală !...

loan CHIRAȘ, 
Petroșani

In aceste locuri...
Oriunde, în aceste locuri 
vei întîlni priviri triumfătoare, 
Prunci, vei zări, zîmbind spre viitor, 
scăldindu-se în razele de soare.

Iar seara vei zări, la asfințit, 
feericele pîlpîiri de focuri 
țîșnind în neant — văpăi ale izbînzii, 
oriunde, în aceste locuri.

In dimineți de soare pline 
răsună imn de slavă-nălțător ; 
poporul cîntă astăzi hărnicia 
în mersul său, spre țel, biruitor.

Oriunde în aceste locuri 
de frumuseți nepieritoare 
din zi în zi răsar mai mîndre flori 
ce-și au tăria-n glia roditoare.

Acest pămînt — comoară prețuită, 
e țara mea. părintele iubit 
ce zborul mi-a vegheat spre împliniri. 
Iar azi, sub cerul ei sînt fericit.

loan BOTA, 
Lupeni

*
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Clubul din Lupeni

Ziua sectorului
Clubul sindicatelor din Lu

peni organizează astăzi Ia o- 
ra 18, ziua sectorului V al mi
nei. Acțiunea face parte din
tr-un ciclu de manifestări cul
tural-educative care contribuie, 
prin forme variate, la îmbu
nătățirea procesului de pro
ducție. De această dată este 
prezentă o masă rotundă cu 
Ierna „Metode și procedee a- 
zansate de prevenire a incen
diilor la locul de muncă'*. In 
continuare va fi susținut un 
spectacol de către formațiile 
artistice de amatori ale clubu
lui și o seară de dans pentru 
mineri și familiile lor.

Flecare ecranizare a unor 
opere celebre lansează, inva
riabil; interogația de-a dreptul 
patetică : în ce măsură versi
unea filmică servește scopul 
unei mai profunde pătrunderi 
a literaturii de calitate in con
știința publicului ? Această 
întrebare are la originea sa o 
problemă estetică nu îndea
juns de limpezită încă, anume 
aceea că transferul sistemului 
de valori a operei literare în 
sfera unei alte manifestări dfe 
artă implică riscuri inerente. 
Cel dinții risc este acela că

Note de lector

FRATELE MEU, OMUL
Printre cele mai reputate 

scriitoare românce ale secolu
lui se află și Henriette Yvonne 
Stahi, născută chiar în 1900 
Romancieră și nuvelistă în e- 
gală măsură, H. Y. Stahl se 
impune, așa după cum remar
ca primul ei admirator G. I- 
orâileanu, prin obiectivizarea 
scrisului, pț-intr-o originalitate 
outernică, trădată uneori de 
pasiunea deosebită pentru 
Dostoevski, marele pictor al 
chipului și sufletului feminin, 
pur și dornic de evadări în al
te lumi mai bune, aplecat spre 
psihologia umană de profun
zime.

După debutul cu romanul 
Voica, scrie nuvele și romane, 
serie încheiată în 1965 cu ro
manul Fratele meu, omul, re
editat după 8 ani de editura 
Minerva.

Brigada artistică de agitație a Coop, meșteșugărești .Deservirea** Lupeni.

„JUCĂTORUL"
spectatorul de cinema nu se 
poate detașa complet de sta
tutul său de cititor și rapor
tează, prin urmare, gradul de 
emoție a revelației lecturale la 
aceea provocată de aspecta- 
colul vizual. In fond este vorba 
de punerea în paralel a ima
ginii subiective provenită din 
lectură cu cea obiectivă, im
pusă de viziunea unui regizot 
de film. Tocmai de aceea,

Din punct de vedere compo
zițional este destul de greu să 
se clasifice romanul pentru că 
are caracterul unui album mo- 
taical in care se reflectă viața 
i louă cupluri de frați, cu des
tine ce se împletesc. Poate fi 
considerat pînă la un anumit 
moment un roman de dragos
te, încărcat de lirism, dar cînd 
să se împotmolească într-un 
romantism desuet, autoarea îl 
salvează, imprimîndu-i note 
polițiște, dure, dar de un rea
lism aparte.

La urma urmei, deși se a- 
mestecă patru vieți, am putea 
totuși a avea în vedere doar 
una, cea care fixează structu
ra romanului, catalizîndu-Ie pe 
celelalte, pentru a-i putea ur
mări evoluția : cea a lui Ma
tei Ventura. Dintr-un anume 

poate nicioînd nu acționează 
mai puternic factorul conven
ției prea-acceptate, ca în ca
zul ecranizărilor.

Transpunînd pe ecran opera 
dostoievskiană, Aleksei Batalov 

• nu înfăptuiește numai un act 
de cultură, ci și unul temerar, 
întreprinderea lui Batalov este 

Carnet cinematografic

cutezătoare din două motive. 
Mai întîi pentru faptul că 
„Jucătorul** are un impresio
nant trecut spectacologic : o 
fost ecranizat de șase ori I în 
al doilea rînd pentru că subi
ectul ecranizării este unul 
foarte frecventat de cititorii lui 
Dostoievski.

Cu cîțiva oni în urmă, am 
avut ocazia să vedem și noi 
o versiune semnată de Claude 
Autant-Lara, avîndu-l ca pro
tagonist pe regretatul Gerald 
Philipe. Se pare că filmul lui 
Batolov este o replică la vizi
unea dantescă a lui Claude

punct de vedere opera ar pu
tea fi considerată ca fiind ro
manul unui personaj solitar, 
al unui însingurat carej în ciu
da posibilităților materiale pe 
care le avea, a șansei unei 
căsătorii fericite, nu se adap
tează lumii, nu vrea sâ Se a- 
comodeze vieții tihnite și lip
sită de orice griji atâta vreme 
cît în jurul său domnea ne
dreptatea, minciuna și sărăcia. 
De aceea se refugiază, refuză 
dragostea Adinei, își asumă 
răspunderea crimei pe care 
credea că fratele său a comi- 
s-o. Dar în închisoare întâl
nește altfel de oameni, comu
niștii, care-1 impresionează 
printr-o atitudine de-o rară 
simplitate. Aceștia luptau cu 

Autant-Lara, ’la acea viziune 
în care Aleksei Ivanovici apare 
ca un damnat, posedat de 
ideea fixă a șansei mari, uni
ce, aducătoare de bani, ca 
mijloc de parvenire dintr-un 
context cenușiu și suficient.

In ecranizarea lui Batalov, 
tînărul Ivanovici are un aspect 

mai uman, atenția regiei per
sisted asupra permanenței 
valorice din conformația mora
lă a personajului : dorința de 
a ajuta. Tipic dostoievskian 
este, în schimb, caracterul 
abulic al lui Ivanovici.

„Jucătorul" lui Batalov este, 
categoric, foarte fidel spiritu
lui dostoievskian, fără să re
nunțe la autonomia operei fil- 
mice. Și, tocmai din acest mo
tiv, lectura regizorală a lui 
Batalov descoperă fațete ine
dite ale sursei literare, fațete 
care contribuie esențial la re
velarea substanței.

de H. Y. Stahl
prețul vieții lor, de aceea mulți 
se aflau alături de el. care in
trase în ocnă din sfidare. Pu
terea, rezistența Ioanei îl im
presionează profund și viziu
nea sa prinde alte contururi, 
iar rostul omului, al său, alt 
suport moral social.

Romanul e pigmentat de mo
mente lirice dar și de scene 
tari, antrenante, ce captivează 
cititorul, punîndu-i sensibilita
tea, inițial vibrată, la mare 
încărcare : „Cînd Adina is
prăvi cîntul. Mâței Se ridică. 
Adina se ridică și ea. Au fost 
unul în brațele celuilalt, fără 
să-și dea seama. Matei îi Să
rută gura și i se păru că săru
tul avea gustul dragostei per
fecte. Lacrimile bănuite de

Pentru fiecare sfîrșit de săptămînă clubul muncito
resc din Petrila își întocmește un program de activi
tăți al cărui scop este de a oferi minerilor și fanitliilor 
lor posibilități de odihnă, recreere, cultură și educație. 
De altfel acest necesar obicei, această deprindere nu 
mai este o noutate nici la Petrila, nici la celelalte clu
buri din Valea Jiului, pentru că , toate au datoria să 
lie, în mod real și eficient, organizatorii timpului li
ber al oamenilor muncii. Dar, dincolo de această da
torie expresă, activiștii culturali trebuie să-și respecte 
condiția de animatori, înțelegînd prin această noțiune 
nu numai partea formal-organizatorică, ci mai ales mo
dalitățile prin care este influențat minerul sau oricine 
altcineva că clubul este nu numai o clădire ceva mai 
deosebită decît altele în structura arhitecturală, a ora
șului, ci o instituție indispensabilă localității, în care 
să pulseze tot ce e mai bun din viața spirituală a locu
lui. Dar, ce reprezintă clubul muncitoresc pentru mine
rii din Petrila ? Mai întîi răspund înșiși minerii ale 
cărora opinii despre modalitățile și posibilitățile de 
petrecere profitabilă a celor două zile — sîmbătă și du
minică — ni le-am notat joi dimineața cînd, după opt 
ore de muncă, se pregăteau să plece spre casele lor.

Este remarcabil cum Bata
lov funcționallzeazâ gama de 
expresii a limbajului cinemato. 
grafic, dînd fiecărui cadru 
valoarea unei caracterizări 
dense. Detaliul semnificativ 
este prezent în film cu potențe 
revelatoare contribuind, în 
primul rînd, la crearea atmos
ferei care înrîurește drama în 
mod hotărîtor aducînd un pre
țios aport, în al doilea 
rînd, la definirea ra
porturilor stabilite între perso
naje de această atmosferă.

Evident „Jucătorul" lui Ba
talov nu este o ilustrare a ro
manului. Lumea lui Dostoievski, 
cu stările, cu ideile, cu senti
mentele sale trăite la nivelul 
paroxismului, provine în film 
prin filiera formulării plastice 
inteligente și sensibile a unei 
gîndiri regizorale foarte clare.

Rolul lui Ivanovici este in
terpretat de foarte talentatul 
Nikolai Burliaev. L-am întîlnit 
la o vîrstă fragedă în „Copilă
ria lui lvon“, in „Andrei Rub- 
liov*' și îl reîntîlnim în „Jucă
torul" posedînd o impresio
nantă sursă de calități inter
pretative.

Notă maximă merită exce
lenta imagine a lui D. Meshiev 
și muzica de fond a lui O. 
Karavaiciuk, sugestive ca și 
întregul film, vizionat cu, reale 
satisfacții.

Al. COVACI

Matei curgeau acum pe fața 
luminată de bucurie lăuntri
că" : „...eu... eu am omorît, nu 
tu. Dă-mi mîna, nu mă lăsa. 
E întuneric... Matei nevino
vat... eu am furat otrava... eu 
am sărutat cămașa ta..."

Bine sudate sufletește sînt 
în special personajele Matei 
și Pia, care au și o putere deo
sebită, o voință și o indepen
dență în fapte ca nimeni altci
neva. Pia iubește și e geloasă, 
din pasiune ucide și apoi se 
sinucide. In schimb, Matei re
fuză viața, torturat de o filo
zofie ambiguă, se abandonea
ză și acceptă drumul definitiv 
al ocnei. E adevărat, însă, că 
pînă la urmă viața tot prin el 
va triumfa, dar nu fără gestul 
emoționant al Piei din finalul 
operei.

Nici stilul romanului nu fa
ce excepție, dîndu-și întâlnire, 
după cum realitatea o cere, 
descrierea, dialogul, monolo
gul și narațiunea, mijloace de 
exprimare pentru prezent. în 
primul rînd. dar și pentru in
cursiuni în trecut și priviri 
spre viitor

M. MUNTEANU

—» O mare parte din timpul 
meu liber se umple cu învăță
tura, pentru că îmi completez 
studiile, spunea șeful de briga
dă Carol Mistreanu, un tînăr 
cu vorbă domoală venit de prin 
părțile Moldovei. Pentru că 
sîntem mai mulți consăteni, 
ieșim în grup la film sau la 
plimbare. Eu mă duc 
mai des la bibliotecă de 
unde împrumut cărți. In par
tea distractivă a activităților 
clubului, ce să spun ? Nu se 
face nimic, nici măcar un bal, 
la două săptămîni, la care să 
fim invitați.

— In zilele de sîmbătă și du
minică am merge noi, dar mai 
întîi să avem unde -— a inter
venit și Gheorghe Sprîncena- 
tu, tot șef de. grupă. Sîmbătă, 
de pildă, la club nu s-a făcut 
nimic.

— In afară de ființe, nimic 
altceva. îl completa loan Ffi- 
lop. La club e o fumăraie... I
— Conducerea clubului trebu

ie să țină seama că avem două 
zile libere (Dezideriu Lucaci). 
Dar sîmbătă trecută după ma
să nici n-a fost deschis pentru 
a juca remmy. Și mai e ceva 
— nu s-a observat, încă, fap
tul că cei care joacă mereu nu

Corul „Doina" al pionierilor 
de la Școala generală nr. 5 
din Petrila reprezintă un stră
lucit rezultat al valorificării 
talentului copiilor și al efici
enței colaborării dintre școală 
și familie. Se poate spune că 
este un fruct al aptitudinilor, 
aj pasiunii și muncii perseve
rente. Primele începuturi se 
află în urmă cu aproape cinci 
ani cînd a început și colabo
rarea școlii cu Vladimir Ure
che, salariat al minei Petrila, 
el însuși un constant iubitor 
și animator al muzicii corale 

sînt mineri de cele mai multe 
ori ?

— Nici bibiloteca nu are 
cărți suficiente — schimba oa
recum discuția Cazan Dumi- 
trașcu. Eu caut de nu știu cît 
timp „După 20 de ani" de Al. 
Dumas...

— Am fi dornici să facem și 
excursii, măcar una pe lună, 
dacă la club nu se gîndește 
nimeni să organizeze din cind 
în cînd cîte o petrecere famili
ală, comună, să ne cunoaștem 
mai bine între noi (maistrul 
Constantin Gavrilă).

Am ascultat opiniile tuturor 
minerilor — probabil mai mult 
de 30, toți invîrtindu-se in ju
rul axelor tematice de mai sus 
— și am aflat că la restaurant 
se fac mereu nunți, iar ei nu 
pot să-și ia familiile la un pa
har cu bere ; că ar fi dornici 
să vadă un spectacol muzical 
sau de teatru ; că la club e mi
nim interesul pentru a-i atra
ge etc., etc. Dar nu am auzit 
nimic despre artiștii amatori 
din localitate, despre formația 
de muzică populară, brigada 
artistică de agitație, despre 
formația de muzică ușoară (în 
programele lunare de activita
te ale clubului. în fiecare săp- 
tămînă sînt înscrise cu regu
laritate „seri cultural-distrac- 
tive pentru tineret" sau altfel 
numite, pentru că fantezia în 
acest sens e bogată : cine sînt 
acești tineri 7)

Sferele de interes ale mi
nerilor, ale oamenilor muncii 
.din Petrila sînt diverse : unii 
vor spectacole, alții excursii, 
unii citesc iar alții preferă o- 
dihna în cadrul familiei, unii 
sînt mai tineri, alții cu mai 
multă experiență de viață, cu 
toții însă așteptînd de la club, 
de la organizatorii vieții cul
tural-educative mai multe po
sibilități atractive la sfîrșitul 
unei săptămîni de muncă. 
Dar iată că autorii acestor 
programe ignoră cu consecven
ță ce vrea omul întocmind hîr- 
tii primite (cu plăcere ?) doar 
de... dosare. In acest fel s-a 
creat o contradicție între om — 
care ocolește clubul — și acti
viștii culturali — ale căror e- 
forturi în acest context sînt 
gratuite și lipsite de sens. Pen
tru că o muncă are sens doar 
cînd e eficientă.

CORUL ,,D0lh“
în Valea Jiului.

Peste cîteva zile corul „Doi
na" de la Școala generală nr. 
5 din Petrila se va prezenta la 
faza finală a concursului co
ral „Cîntare patriei", care va 
avea loc la Arad. Acest 
moment reprezintă o nouă eta
pă în evoluția acestei formații 
complexe (care numără 90 de 
pionieri), echilibrate, cu o fru
moasă perfecțiune armonică,

Ne-am continuat discuția 
despre organizarea timpului 
liber al minerilor și clubul din 
Petrila cu tovarășii Ghemie 
Cojocarii, locțiitor al secreta
rului comitetului de partid al 
minei, și Petru Iacob. preșe
dintele comitetului sindical. 
Ni s-a spus — ba chiar și de
monstrat, am putea afirma — 
că există și o doză de reținere 
din partea minerilor. De acord, 
dar acest fenomen nu e o scu
ză, ci o acuză. $i iată de ce. 
Dacă după intervale mari de 
timp. în care n-ai dat nic o 
hrană cultural-educâtivă oa
menilor, le creezi cîteva posi
bilități pe care iar le întrerupi, 
ce se poate întîmpla 7 Nimic 
altceva decît că s-a cultivat 
neîncredere în club, neîncre
dere pe care o risipești doar u 
mari eforturi și o luminoasă 
perseverență. Situația e pre
zentă acum la Petrila. minus 
eforturile novatoăre și perse
verența.

Ar fi greșit să se arunce vi
na doar pe spatele directoru
lui (Terente Tripșa) pentru că 
activitatea cultural-educativă 
de masă, cum precizează do
cumentele Plenarei C.C al 
P.C.R. din noiembrie 1971 es
te O muncă colectivă. Ce se în- 
tîmplă, deci, cu consiliul de 
conducere al clubului. Cu co
mitetul orășenesc de cultură 
șl educație socialistă, cu spri
jinul și controlul acordate de 
comitetul sindical al minei, de 
comitetele de partid ? In urma 
discuției noastre cu minerii 
am constatat că ei sînt dornici 
să poată participa la acțiuni 
interesante, atractive. Dar cu 
o singură condiție — ele să 
fie.

Clubul muncitoresc din Pe
trila — ca oricare altă institu
ție de această natură — trebu
ie sâ fie un centru al vieții ul- 
tural-educative, pătruns de 
spirit dinamic, combativ. Cul
tura și educația sînt destinate 
omului, în funcție de exigența 
și cunoștințele lui din ce în ce 
mai largi și mai profunde, pe 
care le modelează însuși clu
bul.

dar, totodată, și un corolar al 
mișcării corale a elevilor lin 
municipiu (acum s-a ajuns la 
60 de coruri școlare).

Succesele corale succesive a- 
le pionierilor de la Școala ge
nerală nr. 5 din Petrila le-au 
consolidat încrederea șl le-au 
avîntat frumusețea cristalină a 
glasurilor care înalță cîntece 
de vibrantă emoție și recunoș
tință pentru patrie și partid. 
Doar cine i-a ascultat ponte 
împărtăși fiorul transmis de 
cîntecele lor.

Ts
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ciența economică în așa fel, 
încît să aducă un aport de ma
re însemnătate la dezvoltarea 
industriei noastre socialiste, la 
înfăptuirea programului trasat 
de Congresul al X-lea al 
partidului. (Aplauze puternice; 
urale).

Ținînd seama de volumul 
mare de investiții ce urmează 
sa fie realizat în următorii ani, 
este necesar, de asemenea, ca 
Comitetul județean de partid, 
precum și organizațiile de 
construcții să ia măsurile co
respunzătoare pentru înfăptui
rea la timp și în bune condi- 
țiuni a tuturor lucrărilor. Am 
adresat felicitări constructori
lor pentru ceea ce au realizat 
și pentru darea în folosință a 
celor două oțelării ; dar tre
bui să spun că ei au merite 
însemnate și în punerea în 
funcțiune a tuturor celorlalte 
întreprinderi de care am po
menit aici. Deci, aș dori să se 
înțeleagă că felicitările sînt 
adresate pentru întreaga acti
vitate pe care au depus-o pî- 
nă acum. Considerăm că, în 
cursul anului viitor, ei vor 
lucra în așa fel încît să reali
zeze în bune condițiuni planul 
cincinal, iar cu prilejul ani
versării a 30 de ani de la eli
berarea patriei noastre, să-i 
putem distinge și pe construc
tori pentru activitatea lor. Aș 
dori ca și dintre ei să avem a- 
nul viitor un număr de Eroi 
ai muncii socialiste. (Aplauze; 
urale).

Este necesar, deci, ca orga
nele și organizațiile de partid, 
colectivele.de conducere, comi
tetele oamenilor muncii, toți 
oamenii muncii, să acționeze 
cu toată fermitatea pentru li- 

< chidarea tuturor neajunsuri
lor, pentru înfăptuirea în cele 
mai bune condițiuni a sarcini
lor mari ce le stau în față în
1974 și în anii următori. Cu
nosc oamenii muncii din .ju
dețul Dîmbovița și din Tîrgo- 
viște, atît din perioada dinain
te de război, cît și în cea de 
după eliberare ; știu că atunci 
cînd ei își. iau un angajament 
îl duc la îndeplinire ! De aceea 
am deplină încredere că oame
nii muncii din Dîmbovița vor 
face totul pentru a-și înde
plini cu cinste sarcinile pe ca
re le au ! (Aplauze ; urale ; se 
scandează: „Ceaușescu —
P.C.R").

După''dum. cunoașteți, recent 
a avut loc plenara Comitetu
lui Central, Care, făcînd bi
lanțul realizărilor pe primii 
trei ani ai cincinalului, a cons
tatat cu multă satisfacție înde
plinirea planului și a angaja
mentelor luate de oamenii mun
cii. Faptul că un număr însemnat 
de județe au îndeplinit cu 
mult înainte planul pe 3 ani 
demonstrează că există reale 
posibilități de a realiza cinci
nalul înainte de termen. Nu 
doresc să mă mai refer la a- 
ceste rezultate, pentru că am 
vorbit pe larg despre ele în 
plenară.

De asemenea, plenara a tra
sat sarcinile de plan pe anul
1974. Vă sînt cunoscute aces
te sarcini. Urmează ca indus
tria noastră să crească într-un 
ritm de peste 16 la sută, să 
intre în producție noi capaci
tăți, să realizăm investiții de 
peste 100 miliarde lei. Toate 
acestea cer eforturi susținute. 
Așa cum am menționat, și ju
dețul Dîmbovița și municipiul 
Tîrgoviște au sarcini mari a- 
tît în domeniul producției, cît 
și în cel al investițiilor. Tre
buie să acționăm cu toată fer
mitatea‘pentru a asigura în
deplinirea în bune condițiuni 
a tuturor sarcinilor trasate de 
plenara Comitetului nostru 
C1 ntral.

Totodată, plenara a acordat 
o atenție deosebită măsurilor 
pr .ind creșterea în continua
re a nivelului de trai al între
gului nostru popor Si în ce 
privește creșterea nivelului de 
tra, pe primii trei ani s-au în
deplinit toate prevederile cin
cinalului, iar unele din ele au 
fost chiar depășite. Pornind de 
la succesele pe care le-am ob
ținut, de la perspectiva pe ca
re o avem de a realiza pînă în
1975 o producție mai mare de- 
eît era prevăzut inițial în plan. 
Comitetul Central a hotărît să 
se meargă la o sporire mai ac
centuată a salariilor mici ale 
muncitorilor . calificați Am 
vorbit despre aceasta : urmea
ză în medie, ca aceste salarii 
Să crească cu 200 de lei. In
1975, peste salariile actuale, 
muncitorii calificați cu sala
rii mici vor primi in medie cu 
200 de lei mai mult, la care se 
va adăuga și majorarea de sa
lariu ce urmează să se realize
ze pentru toți șalariații, pentru 
toți oamenii muncii din Ro
mânia. Aceasta înseamnă că, 
de fapt, creșterea salariilor 
pentru muncitorii cu salarii 
mici va fi în medie de 300 — 
320 pînă la 350 lei. Toate a- 
cestea arată încă o dată preo
cuparea permanentă a parti
dului nostru de a face totul 
pentru ca, pe măsura dezvol
tării economiei naționale, a 
sporirii producției, să asigurăm 
creșterea veniturilor, ridica
rea bunăstării întregului nos
tru popor. Acesta este de fapt 
țelul întregii noastre politici.

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU

esența societății socialiste pe 
care o edificăm în România. 
(Urale ; aplauze puternice)

Desigur, preocupîndu-ne de 
înfăptuirea programului de 
dezvoltare a patriei noastre, 
de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate, nu 
uităm nici un moment că 
trebuie să perfecționăm conti
nuu formele de conducere, să 
creăm cadrul organizatoric tot 
mai corespunzător pentru par
ticiparea largă, activă a mase
lor populare, a întregului po
por la conducerea tuturor do
meniilor activității economico- 
sociale. Am adoptat un șir de 
măsuri care creează oamenilor 
muncii posibilitatea de a par
ticipa nemijlocit la conduce
rea statului nostru în toate do
meniile de activitate. Trebuie 
să perfecționăm în continuare 
aceste forme de organizare și, 
mai cu seamă, să acționăm ca 
ele să devină viabile, ca comi
tetele oamenilor muncii, dife
ritele organisme județene și 
centrale să funcționeze în cît 
mai bune condițiuni. Numai în 
felul acesta vom putea înfăp
tui cu succes marile sarcini pe 
care le avem în dezvoltarea so
cietății noastre, vom putea a- 
sigiira mersul tot mai ferm 
înainte al patriei pe drumul 
socialismului și comunismu
lui (Aplauze ; urale).

Deoarece am renunțat să 
facem o adunare specială cu 
activul de partid, aș dori să 
mă refer, în acest cadru, și la 
unele probleme privind activi
tatea organizațiilor de partid, 
a activului de partid, la sarci
nile ce le revin în îndeplinirea 
programului pe care îl avem 
în față.

Desigur, tot ceea ce înfăp
tuim în întreaga tară, deci și 
în* Dîmbovița, este rodul poli
ticii juste, marxist-lemnist.e. 
a partidului nostru, a faptului 
că partidul știe să aplice ade
vărurile generale ale socialis
mului la condițiile concrete 
din România, că se străduieș
te să asigure unirea eforturi
lor întregului nostru popor, 
îndeplinindu-și astfel rolul de 
forță politică conducătoare în 
societatea românească. în 
strînsă unitate cu poporul. (A- 
plauze ; urale). In acest cadru, 
doresc să apreciez în mod deo
sebit munca organizațiilor de 
partid, a activului de partid, a 
comitetului județean din Dîm
bovița, rezultatele obținute în 
îndeplinirea sarcinilor pe care 
le au în unirea eforturilor tu
turor oamenilor muncii,din ju
deț rentru înfăptuirea 'întări
rilor Congresului al X-lea și 
ale Conferinței Naționale — și 
să le adresez calde felicitări! 
(Aplauze ; urale : se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.).

Nu aș putea să nu mențio
nez unele neajunsuri care s-au 
manifestat în activitatea unor 
organizații de partid, faptul 
că sînt o serie de rămîneri în 
urmă, că s-au produs unele 
deficiențe în ce privește cali
tatea producției. Nu am ana
lizat acum agricultura. dar 
și aici există o serie de rămî
neri în urmă. Toate acestea 
se datoresc și faptului că nu 
în suficientă măsură organele 
și organizațiile de partid au 
știut să asigure o bună plani
ficare și cuprindere a tuturor 
domeniilor de activitate, că, 
cîteodată. ele nu au acordat 
suficientă atenție probleme
lor principale dintr-o serie 
de întreprinderi, ceea ce a 
contribuit la persistența unor 
neajunsuri, uneori destul de 
grave. Nu vreau ca tovarășii 
miniștri care sînt prezenți să 
creadă cumva că nu li se a- 
cordă atenție, că pe lîngă 
părțile bune — și felicitările 
pe care le-au primit pentru 
aceasta — nu sînt și ei vino- 
vați de lipsurile ce s-au ma
nifestat în întreprinderile 
respective. Dar am discutat 
despre aceasta la plenară, 
precum și în alte împrejurări; 
aici vreau să mă refer îndeo
sebi la activitatea orcanelor 
de partid din județul Dîmbo
vița, a organizațiilor de partid, 
pentru că ele puteau și tre
buie să facă mai mult în a- 
ceaștă privință.

Este necesar să acordăm 
mai m’>'*ă atenție înfăptuirii 
la ti—n r sa-cinilor puse de 
C”u Central privind
creșterea productivității mun
cii a efi"!"nt.ei economice, a 
caiuă*'> producției. Se impun 
măsuri mai hotărîte în ridi
carea cunoștințelor profesio
nale. a nivelului de calificare 
a oamenilor muncii, cu atît 
mai mult cu cît în județul 
dumneavoastră au fost atrași 
în producție mii și mii de 
oameni. Vor continua, de a- 
semenea, în următorii ani, să 
intre în întreprinderi mii și 
mii de oameni, tineri sau mai 
în vîrstă, care pășesc pentru 
prima dată în uzină — iar 
mașinile, utilajele de înaltă 
tehnicitate pe care le avem 
cer pricepere, eforturi serioa-.. 
se pentru a le cunoaște și 
mînui cît mai bine. Iată de 
ce organizația de partid tre
buie să acorde mai multă aten
ție problemei calificării, ridi
cării nivelului de cunoștințe 
al tuturor oamenilor muncii.

Este necesară o folosire mai 
activă, mai largă a activului 
de partid, a cadrelor din în
treprinderi, a muncitorilor 
calificați, cu experiență. M-aș 
referi în această privință 

chiar Ia uzina care a fost de
corată astăzi. Sînt aici munci
tori cu cunoștințe deosebite, 
dar există și un număr mare 
de tineri ; — e adevărat, s-au 
făcut lucruri bune, dar cred 
că cunoașteți cu toții că une
le produse ale întreprinderii 
de utilaj petrolier nu au fost 
întotdeauna la înălțime din 
punct de vedere al nivelului 
tehnic și al calității. Dacă 
s-ar fi acordat o atenție mai 
mare calificării, atît de către 
comitetul județean, cît și de 
către organizația de partid 
din municipiul Tîrgoviște și 
din întreprindere și s-ar fi 
acționat în această direcție 
împreună cu cadrele de spe
cialiști și de muncitori califi
cați din întreprindere, o se
rie de neajunsuri puteau fi 
evitate. Deci, în viitor, este 
necesar să se acorde mai 
multă atenție folosirii cadre
lor minunate pe care le a- 
vem, a activului de partid și 
de stat, a muncitorilor cali
ficați și specialiștilor, pentru 
a asigura găsirea celor mai 
bune soluții în vederea func
ționării la toți parametrii a 
întreprinderilor. Va trebui să 
organizăm un ajutor corespun
zător întreprinderilor noi 
de către întreprinderile mai 
vechi, de către specialiștii și 
muncitorii cu o calificare su
perioară din întreprinderile 
vechi, cu toții purtând răspun
derea pentru tot ceea ce se 
realizează într-un oraș, în 
județ, pentru a asigura ca toa
te întreprinderile să meargă 
în condițiuni cît mai bune. 
Consider că în acest sens în 
activitatea organelor de partid 
s-au manifestat neajunsuri și 
trebuie luate măsuri hotărîte 
pentru a lichida cît mai grab
nic aceste lipsuri. Nu mi-am 
propus să dau date despre 
minusurile din producție ; am 
făcut numai cîteva sublinieri 
cu privire la măsurile ce tre
buie luate. Aș dori să se înțe
leagă de către comitetul jude
țean, de com'tetul municipal, 
de celelalte comitete orășe
nești și de către toate organi
zațiile de partid că au dato
ria să acționeze cu toată fer
mitatea pentru a lichida grab
nic toate aceste neajunsuri. 
Așa cum am mai menționat, 
pentru a face acest lucru, ele 
trebuie să se sprijine pe ac
tivul de partid, pe toate or
ganizațiile de partid, pe toți 
oamenii muncii. Comuniștii 
trebuie Să fie în primele rîn- 
duri îm <50 'privește disciplina 
în producție, ordinea, înfăp- 

. tuirea în bune condițiuni a 
planului. Ei trebuie să acțio
neze pentru unirea eforturilor 
tuturor oamenilor muncii din 
fiecare întreprindere, din în
tregul județ într-o direcție 
unică, — a înfăptuirii pro
gramului elaborat de Congre
sul al X-lea al partidului.
(Aplauze, urale).

E necesar, totodată, să se 
acorde mai multă atenție ac
tivității educative, politice, de 
ridicare a nivelului conștiin
ței socialiste, de aplicare ă 
principiilor eticii și echității 
socialiste în întreaga noastră 
activitate. Trebuie să înțele
gem că, înfăptuind societatea 
socialistă multilateral dezvol
tată în România, acționăm și 
realizăm, totodată, și noi re
lații sociale j trebuie să dez
voltăm conștiința, nivelul de 
înțelegere al fiecărui cetățean, 
atît pentru interesele proprii, 
cît și pentru interesele între
prinderii, interesele colective, 
pentru interesele generale ale 
întregii noastre patrii. (Aplau
ze. urale).

De asemenea, în înfăptuirea 
politicii partidului de ridica
re a nivelului de trai, orga
nizațiile de partid, comitetul 
județean, consiliile populare 
au datoria de a acorda o aten
ție mai mare realizării în bu
ne condițiuni a măsurilor sta
bilite de Comitetul Central și 
guvern. Chiar dacă m-aș re
feri la construcțiile de locuin
țe din Tîrgoviște — unde de 
ani de zile planul stabilit nu 
s-a realizat în totalitate, nu 
s-au construit toate aparta
mentele pentru care s-au dat 
bani și materiale — ar fi su
ficient pentru a vedea de ce 
sînt obligat să atrag atenția 
să se ia toate măsurile pentru 
înfăptuirea în bune condiți
uni a prevederilor referitoare 
la ridicarea nivelului de trai 
al poporului. Construcția de 
locuințe, de creșe, cămine

Mitingul oamenilor muncii
(Urmare din pag. 1)

cretarul general al P.C.R. ia 
cunoștință de schița de siste
matizare a municipiului Tîr
goviște.

înainte de a părăsi sediul 
Comitetului județean de 
partid, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu primește din partea 
muncitorului turnător Ion 
Boțea, de la întreprinderea de 
utilaj petrolier — Tîrgoviște, 
un mesaj, scris pe pergament, 
al Comitetului județean Dîm
bovița al P.C.R., în care se 
arată între altele: „Toți oa
menii muncii, în frunte cu co
muniștii, din acest vechi peri
metru de țară — Dîmbovița — 
în care V-ați dedicat o bună 
parte din tinerețe activității 

constituie o parte însemnată 
a creșterii nivelului de trai 
al tuturor oamenilor muncii. 
(Aplauze puternice, urale).

E necesar ca și sindicatele, 
organizațiile de tineret să ac
ționeze cu mai multă fermi
tate pentru îndeplinirea sar
cinilor și a obligațiilor pe care 
le au.

M-am referit la toate acestea, 
tovarăși, pornind de la ne
cesitatea de a acționa, în 1974, 
pe «toate fronturile, pentru în
făptuirea în cele mai bune 
condițiuni a hotărîriior ple
narei Comitetului nostru 
Central din noiembrie.

Cunosc bine organizația de 
partid, din Dîmbovița și sînt 
convins că va lua toate mă
surile pentru a lichida în cel 
mai, scurt timp lipsurile, pen
tru ’ a asigura înfăptuirea, 
împreună cu toți oamenii 
muncii, a marilor sarcini ce-i 
stau în față, astfel încît orga
nizația de partid din Dîmbo
vița și oamenii muncii din 
județ, să-și aducă o contribu
ție tot mai însemnată la în
făptuirea cincinalului în mai 
puțin de 5 ani. (Aplauze; 
urale).

Am menționat nu o dată 
unitatea dintre politica națio
nală și cea internațională a 
României, preocuparea parti
dului nostru de a dezvolta 
colaborarea cu țările socia
liste, cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduire 
socială. De asemenea, la ple
nară am vorbit pe larg si 
despre situația internațională, 
și nu doresc să mai revin a- 
cum la aceste probleme.

Aș dori să menționez că în
făptuirea politicii noastre in
terne este strîns legată de par
ticiparea activă la diviziu
nea internațională a muncii, 
la schimbul de valori materi
ale și spirituale cu toate sta
tele lumii, că o bună parte a 
producției noastre este reali
zată și se poate realiza nu
mai dezvoltînd larg cooperarea 
și colaborarea internațională. 
Desigur, un Ioc important îl 
are, pentru România, colabo
rarea cu țările socialiste, dez
voltarea în continuare a aces
tei colaborări. Aș dori să 
menționez satisfacția pe care 
mi-a produs-o constatarea, la 
combinatul, metalurgic, că pu
nerea în funcțiune a primului 
agregat pentru oțel de 50 tone 
s-a1 realizat- îti' colaborare cu1 
specialiștii sovietici, care au 
acordat. asistență tehnică —î 
avînd în vedere și faptul că 
agregatul respectiv este im
portat din Uniunea Sovietică. 
Aceasta demonstrează încă o 
dată cît de important eȘte ș.ă 
întărim colaborarea economi
că. De asemenea, la celălalt 
agregat, de 10 tone, livrat de 
Republica Populară Polonă, 
am întîlnit specialiști polonezi 
care au conlucrat cu specialiș
tii români la punerea în func
țiune a agregatului. Am adre
sat acolo — doresc să adre
sez și aici — felicitări atît spe
cialiștilor sovietici, cît și po
lonezi, pentru felul în care 
își îndeplinesq sarcinile pri
mite din partea Partidului 
Comunist al Uniunii Sovieti
ce, a Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, din partea gu
vernelor țărilor lor. Aceas
ta constituie o expresie a re
lațiilor de prietenie și cola
borare între popoarele și 
partidele noastre. (Aplauze 
puternice, urale). Totodată, 
uzina dumneavoastră livrea
ză, după cum știți, o serie de 
utilaje Uniunii Sovietice și 
altor țări socialiste. Deci, dez
voltarea acestei colaborări, 
schimbul de produse, de asis
tență tehnică constituie un 
factor activ de mare impor
tanță, pentru realizarea în 
bune condițiuni a dezvoltării 
economiei țării noastre. tot 
așa cum. constituie un factor 
important pentru progresul 
economic al fiecărei țări so
cialiste. Noi sîntem ferm ho- 
tărîți să dezvoltăm în conti
nuare această colaborare, să 
facem totul pentru ca, lucrînd 
tot mai strîns împreună, să 
contribuim la dezvoltarea eco
nomică a fiecărei țări socia
liste. Cu cît va fi mai puter
nică economia fiecărei țări 
socialiste, .cu atît mai puter
nic va fi întregul sistem so
cialist ! (Aplauze puternice).

Așa cum am menționat, ac
ționăm totodată pentru dez
voltarea largă a relațiilor de 
colaborare cu toate statele, 
fără deosebire de orînduire 

revoluționare a partidului, vă 
întîmpină nu numai cu pîine 
și sare, ci și cu hotărîrea de 
statornicire lingă gîndul, fap
ta și îndemnul dumneavoas
tră", \

Urmează apoi un moment 
emoționant : Elena Dumitra- 
che, ilegalistă, în vîrstă 
de 75 de ani, care l-a cunos
cut pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu aproape 40 de 
ani în uftnă, se apropie de se
cretarul general al P.C.R.. a- 
dresîndu-i următoarele cuvin
te : „Am ținut foarte mult să 
vă văd-, să vă sărut cu drag și 
dor. Vă cunosc de cînd aveați, 
mi se pare, 17 ani. Ați umblat 
și ați străbătut toată lumea. 
Luptați neînfricat pe toate 

socială. în acest an, am vizi
tat multe țări, am stabilit o 
serie de acorduri de colabora
re economică, ■ am semnat un 
număr însemnat de declarații 
cu privire la principiile rela
țiilor dintre România și țări
le respective Toate acestea 
sînt o contribuție însemnată 
la extinderea colaborării in
ternaționale, la dezvoltarea re
lațiilor României cu țările 
respective, și, totodată, un a- 
port la cauza păcii și cola
borării între toate popoarele 
lumii. (Aplauze puternice; 
urale).

Recenta vizită prietenească 
în Algeria — deși scurtă —, 
convorbirile pe care le-am a- 
vut cu președintele Houari 
Boumediene au avut rezulta
te deosebit de bune, atît pe 
planul dezvoltării relațiilor 
bilaterale, cît și al întăririi 
solidarității de luptă împotri
va politicii de dominație im
perialistă, a colonialismului 
și neocolonialismului ; aceas
tă vizită se înscrie în politica 
noastră generală, de întărire 
a colaborării cu toate țările 
care luptă pentru o dezvolta
re economico-socială indepen
dentă. (Aplauze puternice).

Ați urmărit cu toții, și cred 
că ați citit și Hotărîrea Co
mitetului Executiv cu privire 
Ia vizita în Statele Unite ale 
Americii, la convorbirile cu 
președintele Nixon, la acordu
rile și înțelegerile încheiate, 
la Declarația semnată — care 
așează, pe baze de deplină 
egalitate, respect al indepen
denței și suveranității, nea
mestec în treburile interne, 
relațiile dintre România ' și 
Statele Unite, creînd mari 
perspective pentru extinderea 
colaborării economice, tehni- 
co-științifice și culturale din
tre țările noastre. Toate aces
tea constituie, totodată, o 
contribuție de mare însemnă
tate la cauza făuririi unei 
lumi mai bune, mai drepte, 
la afirmarea unei politici noi, 
de egalitate și respect între 
toate națiunile lumii. (Aplau
ze puternice ; Se scandează : 
„Ceaușescu și poporul").

în cursul tuturor vizitelor 
efectuate în acest an în stră
inătate, am putut constata a- 
precierea de care1 se bucură 
poporul român, politica sa de 
dezvoltare economico-socială 
independentă, preocupările 
șalp de ,a,-și crpa .o viață îi- 
b.-ră. prosperăm corespunzător 
dorinței si năzuințelor ’sale. 
Am' puttft cohstataiTTT 
satisfacție, că politica Româ
niei socialiste, de colaborare 
și pace în lume, se bucură de 
aprecieri deosebite, că pe toa
te meridianele, poporul ro
mân are prieteni Mergînd cu 
fermitate înainte, pe aceeași 
cale, de dezvoltare economico- 
socială, de prietenie și cola
borare cu toate popoarele lu
mii, âducîndu-ne contribuția 
activă la făurirea unei lumi 
mai drepte și mai bune, pu
tem fi siguri că vom avea 
succese întotdeauna ! (Aplau
ze puternice îndelungate).

Aș dori în încheiere să ex
prim încă o dată convingerea 
mea, a conducerii de partid 
și de stat că organizațiile de 
partid, comitetul județean, 
oamenii muncii din județul 
Dîmbovița și din municipiul 
Tîrgoviște, dumneavoastră, cei 
prezenți aici, veți face' totul 
pentru înfăptuirea în bune 
condițiuni a programului ela
borat de Congresul al X-lea 
al partidului și de Conferin
ța Națională, a hotărîriior 
plenarei Comitetului Central 
din noiembrie, că veți realiza 
în bune condițiuni planul pe 
1974 și veți aduce o contribu
ție tot mai însemnată la mer
sul. României pe calea în
făptuirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate, la ri
dicarea bunăstării și fericirii 
întreg”1’” nostru popor. (Ura- 
le, ar’r -e puternice, se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R.").

Vă tirez tuturor celor pre
zenți. organizațiilor de partid 
și tuturor oamenilor muncii 
din Dîmbovița succese tot mai 
mari, multă sănătate și feri
cire 1 (Urale, aplauze puterni
ce ; se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R.". Minute în șir, cei 
prezenți la adunare ovaționea
ză cu că1 dură pentru Parti
dul Comunist Român, pentru 

, Comitetul său Central, pentru 
secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Cehușescu).

fronturile. Vă doresc putere 
de muncă pentru țara româ
nească. Vă urez, de asemenea, 
multă sănătate, noroc și feri
cire".

La plecare, mii de cetățeni 
ai orașului, adunați în piața 
din fața Comitetului județean 
de partid, își iau rămas bun 
de la secretarul general al 
P.C.R., ovaționîndu-1 îndelung. 
Coloana de mașini se îndreap
tă spre stadionul orașului, de 
unde elicopterul, avînd la 
bord pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducă
tori de partid și de stat care 
l-au însoțit în această vizită 
de lucru pe plaiurile dîmbovi- 
țene, se îndreaptă spre Bucu
rești.

(Urmare din pag. 1)

de cetățeni ai orașului, mun
citori ai noilor industrii, lo
cuitori ai satelor din împre
jurimi au venit în întîmpina- 
re, exprimîndu-și bucuria de 
a se întâlni din nou cu secre
tarul general \1 partidului. 
Răsună puternic urale și ova
ții.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
răspunde cu multă prietenie 
aclamațiilor mulțimii.

Prima unitate industrială 
înscrisă pe agenda vizitei este 
Fabrica de frigidere.

Secretarul general al parti
dului este informat că por
nind de la primele trei tipuri 
de frigidere fabricate pînă a- 
cum, pentru anul viitor au 
fost asimilate încă 7 modele 
noi. Totodată, a fost executat 
prototipul unui nou compre
sor cu calități superioare și 
un consum redus de energie 
electrică. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu subliniază în dis
cuții necesitatea de a se in
troduce în fabricație și alte 
produse în vederea folosirii 
depline a potențialului între
prinderii, a utilajelor și insta
lațiilor moderne cu care este 
dotată unitatea.

In timpul vizitei, de-a lun
gul fluxului de fabricație, se 
remarcă faptul că există încă 
spații insuficient folosite 
pentru producție. Aici, ar pu
tea fi amplasate utilaje și, 
în acest fel, s-ar ajunge la un 
spor de producție superior 
capacității proiectate.

Unitatea, după cum bine se 
știe este tînără, iar media de 
vîrstă a colectivului este re
dusă. Ținînd seama de gradul 
înalt de tehnicitate al pro
duselor, de faptul că pentru 
folosirea utilajelor se cere o 
calificare superioară, expe
riență mai îndelungată, se 
face recomandarea ca aici să 
fie aduși specialiști cu expe
riență de la alte întreprinderi 
din țară. Problema ridicării 
continue a calificării întregu
lui personal, a insistat tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tre
buie să stea permanent în a- 
tenția conducerii fabricii. Este 
necesar să se facă verificarea 
aptitudinilor fiecărui munci
tor pentru operațiile ce le 
execută, să se acționeze con
tinuu pentru ridicarea califi
cării profesionale și, săptămî- 
nal, să se constate nivelul lor 
de cunoștințe și de pregătire.

în secțiile fabricii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu se inte
resează îndeaproape de mo
dul în care se, face controlul 
calității produselor pe fiecare 
fază de fabricație. Se dau in
dicații pentru instituirea unui 
control cît mai eficient, pen
tru dotarea unității cu noi a- 
parate de măsură și control. 
De asemenea, arată secretarul 
general al partidului, este ne
cesar să se- analizeze mai te- 
meinic fluxul unor linii de 
fabricație și să se introducă 
dispozitive pentru alimenta
rea automată a produselor 
sau pentru transportul tablei 
de la un utilaj la altul, evi- 
tîndu-se astfel irosirea timpu
lui oamenilor pentru operații 
auxiliare.

La încheierea vizitei, ca
drele de conducere ale fa
bricii. reprezentanți ai orga
nizațiilor de partid, mulțu
mesc călduros tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru în
drumările date, arătînd că 
întregul colectiv, comuniștii, 
toți oamenii muncii nu vor 
precupeți nici un efort pen
tru înlăturarea lipsurilor ce 
se mai manifestă, pentru asi
gurarea bunei activități a în
treprinderii.

— Ați obținut o serie de 
progrese pentru care vă feli
cit — spune tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, luîndu-și rămas 
bun. Sper ca anul viitor să 
vă pot felicita și pentru înde
plinirea integrală a planului 
de producție. Vă urez mult 
succes.

în imediata apropiere, pe 
aceeași nouă platformă indus
trială este vizitată întreprin
derea de utilaj chimic profi
lată pe realizarea unei game 
largi de piese de schimb, pre
cum și instalații de serie mică 
și unicate

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost informat că întreprin
derea a reușit să îndeplineas
că prevederile de plan pentru 
primii trei ani ai cincinalului 
încă din luna septembrie, că 
bunele rezultate obținute fac 
posibilă îndeplinirea sarcinilor 
actualului cincinal în numai 
patru ani și patru luni.

în cursul dialogului purtat 
în secțiile de fabricație, s-a 
subliniat faptul că unitatea 
trebuie să fie dotată în con
tinuare cu mașini-unelte spe
cializate în executarea conco
mitentă a mai multor operații 
similare.

Apreciind rezultatele bune 
obținute, buna organizare și 
dotare a sectoarelor de fabri
cație. secretarul general al 
partidului a insistat asupra 
creșterii indicelui de folosire 
a utilajelor și, în acest sens, 
a cerut .să se studieze posibi
litatea introducerii schimbului 
trei. De asemenea, a reco
mandat să se acorde atenție 
modernizării și mecanizării 
operațiilor de montaj în ve
derea creșterii productivității 
muncii. La secția de turnăto
rie aflată în ,curs de dezvol
tare, trebuie avută în vedere 
dotarea cu utilaje pentru me
canizarea complexă- a opera
țiilor.

îri încheierea vizitei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a fe
licitat întregul colectiv de 
muncitori, ingineri- și tehnici
eni pentru succesele obținu
te și a subliniat că unitatea 
își poate spori permanent a- 
portul Ia înzestrarea tehnică 
a industriei noastre chimice.

★

Elicopterul cu care călăto
rește secretarul general al 

partidului aterizează apoi pe 
stadionul orașului Moreni, 
îmnodobit sărbătorește. Aici 
au ținut să fie prezenți mii 
de localnici, petroliști și con
structori de mașini pentru a-și 
exprima sentimentele de pro
fund atașament față de poli
tica internă și externă a 
partidului, al cărei promotor 
consecvent este secretarul ge
neral âl partidului.

De la stadion, coloana de 
mașini se îndreaptă, printr-un 
adevărat culoar viu, spre în
treprinderea mecanică de uti
laj tehnologic primul obiec
tiv al vizitei secretarului gene
ral al partidului în acest oraș.

Aplicînd în viață indicați
ile și recomandările tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu făcute 
cu prilejul vizitei sale ante
rioare de lucru efectuate aici, 
edilii orașului au trecut la 
materializarea unui cuprinză
tor program de dezvoltare și 
modernizare, care s-a concre
tizat în acest interval prin 
înălțapea unor blocuri cu 
peste 1 300 apartamente, în 
care locuiește acum mai mult 
de un sfert din populația 
Moronilor. ‘

Despre întreprinderea me
canică de utilaj tehnologic, 
care și-a sărbătorit de cu- 
rînd semicentenarul, se poate 
spune, pe drept cuvînt, că își 
trăiește acum a doua tinere
țe. în urmă cu aproape un 
an, la indicația secretarului 
general al partidului, între
prinderea a trecut la fabrica
rea de echipament tehnologic 
pentru industria chimică, ac
tivitate care presupune o înal
tă pregătire profesională și 
exigențe sporite față de cali
tatea producției.

Noul program de pro
ducție a permis între
prinderii să debuteze și -pe pia
ța externă, livrînd pînă în pre
zent beneficiarilor de peste 
hotare cantități însemnate de 
instalații pentru transportul 
și distribuirea propanului.

Apreciind priceperea profe
sională și realizările acestui 
colectiv, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă, totoda
tă, specialiștilor să se preocu
pe și în continuare de asimi
larea unor produse de o com
plexitate mai ridicată, care 
să sporească valoarea muncii 
încorporate în ele, de folosi
rea unor materiale cu carac
teristici superioare.

în cursul discuției se subli
niază ca un merit al colecti
vului faptul că producția a 
fost organizată în scurt timp, 
în mod corespunzător, adap- 
tîndu-se fluxurile tehnologice 
la exigențele impuse de noul 
profil, executîndu-se în între
prindere utilaje .și instalații de 
valoare ridicată. în mod deo
sebit atrage atenția standul 
de probă, ale cărui bancuri 
au fost realizate prin .autodo
tase. .... .

— N-am avut pînă acum 
nici o reclâmațîe, tovarășe 
secretar general — arată gaz
dele. De la noi nu pleacă nici 
un produs înainte de a fi 
verificat 1

Urmînd indicațiile date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul vizitei făcute < ia 
Tîrgu-Mureș, s-au luat și aici 
măsuri pentru extinderea 
standului de probă, iar pe 
locul unor magazii mai vechi 
s-a trecut la amenajarea unei 
platforme în aer liber pentru 
montajul general al utilaje
lor, care se asamblează aici 
înainte de a fi expediate pe 
șantiere. Secretarul general 
al partidului apreciază promp
titudinea cu care acest colec
tiv înțelege să răspundă unor 
cerințe impuse de logica ori
cărei activități economice — 
aceea de a da producție de 
calitate —, modul în care în
treprinderea se achită de sar
cinile trasate de conducerea 
noastră de partid și recoman
dă extinderea acestei rampe 
și a halelor de producție în 
vederea creșterii capacității 
sectorului de montaj general.

In noua hală a cazangeriei, 
pusa în funcțiune cu numai 
nouă luni și jumătate în ur
mă, este discutat ji planul de 
dezvoltare prevăzut pentru vi
itorii doi ani. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cere re
vederea studiului tehnic 
economic, care va trebui 
să includă in principal dota
rea noilor capacități ce se vor 
înălța aici cu utilaje de cea 
mai înaltă tehnicitate, care 
sa garanteze creșterea produc
ției, pînă în 1975, la 15-20 000 
tone pe an.

— Aveți create toate con
dițiile pentru a atinge a- 
cest nivel. După cîte știu, ați 
sărbătorit nu de mult semi
centenarul uzinei, și deci a- 
veți un colectiv cu o bogată 
experiență profesională — a 
spus secretarul general al 
partidului.

Felioitînd călduros colecti
vul unității pentru frumoase
le rezultate obținute, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a scris 
în cartea de' onoare a între
prinderii : „Mi-a produs o 
deosebită satisfacție întîlnirea 
cu harnicul colectiv al între
prinderii mecanice de utilaj 
tehnologic Moreni, ale cărui 
rezultate arată că muncitorii, 
tehnicienii și inginerii de aici 
nu-și precupețesc forțele pen
tru a-și îndeplini în cele mai 
bune condiții sarcinile de 
plan ce le revin. Tuturor le 
adresez îndemnul de a acțio
na în continuare pentru mai 
buna organizare a muncii și 
a producției, pentru folosirea 
deplină a capacității de pro
ducție și pentru a obține, pe 
această bază, rezultate supe
rioare în întreaga activitate, 
la nivelul cerințelor tot mai 
mari ale economiei naționale".

Următorul obiectiv al vizi
tei îl constituie întreprinderea 
Automecanica, cea mai tînă
ră unitate industrială a ora
șului. Prin aparția ei în peisa
jul economic al localității, 

Morenii s-au înscris definitiv 
în rîndul centrelor industriei 
constructoare de mașini.

Și aici, în centrul discuției 
se situează problemele legate 
de diversificarea în continua
re a producției și de ridicare 
a eficienței activității econo
mice.

Secretarul general recoman
dă modernizarea în continuare 
a producției și produselor, 
subliniind importanța formă
rii și pregătirii cadrelor de 
muncitori calificați, care să 
mînuiască cu pricepere utilaje
le din dotare. Măsurile adop
tate pentru școlarizarea viito
rilor muncitori vor trebui să 
fie însoțite de acțiuni cu ca
racter social vizînd stabiliza
rea cadrelor chemate să con
fere Morenilor o prezență 
prestigioasă în rîndul centre
lor industriei constructoare 
de mașini românești.

Apreciind, în încheiere, pre
ocuparea permanentă a între
gului colectiv de a asigura 
toate condițiile de realizare a 
unor produse cu parametri 
superiori, secretarul general 
a notat în cartea de onoare 
a întreprinderii impresiile 
bune lăsate de această unitate, 
urînd comuniștilor, tuturor 
muncitorilor noi succese în 
activitatea lor viitoare.

★

Elicopterul decolează, în- 
dreptîndu-se spre Tîrgoviște, 
fostă cetate de scaun, care 
evocă înălțătoare fapte de is
torie și spiritualitate româ
nească, astăzi viguroasă ceta
te a industriei și culturii 
noastre contemporane.

în această zi deosebită, ora
șul este în sărbătoare. Pe 
frontispiciul clădirilor pati
nate de vreme și I alb noilor 
blocuri flutură steaguri roșii 
și tricolore. Principalele ar
tere sînt împodobite festiv.

La ora 12,00 se aterizează 
pe Stadionul municipiului. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid 
și de stat sînt întîmpinați cu 
caldă ospitalitate, sînt acla
mați îndelung de mii și mii 
de localnici.

Primul obiectiv înscris pe 
agenda de lucru a secretaru
lui general îl constituie vizi
tarea oțelăriilor din sudul 
străvechiului oraș.

în aplauzele entuziaste ale 
sutelor de siderurgiști, tovară
șul Nicolae Ceaușescu taie 
panglica inaugurală a noilor 
oțelării. Cu producția; lor de 
un milion de tone anual, a- 
cestea se vor situa, în 1980, 
la nivelul Reșiței. Dar impor
tant la Tîrgoviște nu este nu
mai cantitatea de metal, ci, 
în primul rînd, calitatea lui 
deosebită.

I Directorul întreprinderii 
raportează în numele tuturor 
celor care au contribuit la 
construcția marii unități, că 
sarcina ce le-a fost trasată în 
anul 1969, de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul 
precedentei vizite, de a face 
ca în cursul actualului cinci
nal să curgă oțel la Tîrgoviș
te și vechea cetate de scaun 
să devină o cetate a oțelului 
românesc a fost materializată 
înainte de termenele fixate.

— Vă felicit, spune tovară
șul Nicolae Ceaușescu. și vă 
urez noi succese.

în fața unor machete și 
grafice sînt înfățișate actualul 
stadiu al construcției între
prinderii și viitoarele etape 
de dezvoltare ale acesteia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează de modul în 
care este-folosit terenul pus 
la dispoziție pentru construc
ții. Se arată că gradul de 
ocupare cu clădiri a atins un 
indice de 82 la sută față de 
75 la sută prevăzut în norma
tive, acest procent urmînd a 
crește după anul 1975, cînd 
se vor da în funcțiune alte o- 
biectiVe.

Pe platforma de. lucru a 
cuptoarelor de la oțelăria e- 

i lectrică nr. 2 se petrece un 
moment deosebit pentru isto
ria întreprinderii. Siderurgiș- 
tii — care întîmpină cu uri 
puternic entuziasm pe secre
tarul general al partidului — 
au pregătit șarja ce marcheazS 
intrarea în circuitul econo
mic. înainte de termenul pre
văzut în planul de stat, a a- 
cestui mare obiectiv.

în aplauzele celor prezenți 
secretarul general al parti
dului apasă pe butonul d« 
pornire a instalațiilor automa
te. Fluviul incandescent s» 
revarsă în torent, semnificînd 
cu tumultul său fierbinte vi
itorul mereu ascendent a! e- 
conomiei patriei noastre, afla
tă în plin avînt.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
felicită pe siderurgiști, strînge 
mîinile tuturor celor care au 
contribuit la acest remarcabil 
succes.

Din grupul siderurgiștilor 
se desprinde maistrul Va- 
sile Solcan, care, emoțio
nat. exprimă cuvinte de mul
țumire la adresa partidului, 
a secretarului său general, 
pentru atenția ce o acordă 
dezvoltării economice a tutu
ror județelor țării.

Vorbind în numele specia
liștilor uzinei sovietice care a 
livrat o serie de instalații și 
a asigurat asistență tehnică 
la montajul acestora, ingine
rul Iurii Petrovici Kui își a- 
rată deosebita satisfacție față 
de buna funcționare a agre
gatelor, de colaborarea cu 
specialiștii români.

— Vă felicit, spune tovară
șul Nicolae' Ceaușescu. Aceas
tă conlucrare constituie o ex
presie a prieteniei dintre po
poarele noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este invitat apoi să declanșe
ze șarja inaugurală a cuptoa
relor de 10 tone, la oțelăria 
electrică Nr. 1.

(Continuare in pag. a 4-a)

colectivele.de


4 SIMBĂTA, 15 DECEMBRIE 1973

VIZITA Of LUCRU A TOVARĂȘULUI 
NICCIAl CEAUSESCU ÎN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA

(Urmare din pag. a 3-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
felicită pe constructori și si- 
derurgiști, le urează noi șar
je reușite de oțel superior.

Inginerul Pach Bogumik, 
conducătorul unui grup . de 
specialiști polonezi care au 
participat la montarea unor 
utilaje livrate de R. P. Polo
nă, își exprimă satisfacția de 
a fi lucrat alături de specia
liștii români, bucuria de a-1 
fi întîlnit pe conducătorul 
partidului și statului nostru.

— Această realizare, arată 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
să fie o expresie a'Prieteniei 
dintre România și Polonia.

In timpul operațiilor de 
șarjare a oțelului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu discută cu 
factorii de răspundere din în
treprindere, centrală și minis
terul de resort probleme pri
vind evoluția viitoarelor lu
crări de montaj și asigurarea 
tuturor condițiilor pentru 
scurtarea termenelor de pune
re în funcțiune.

în încheierea vizitei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu .a 
notat în Cartea de onoare a 
întreprinderii :

„Vizitând marea platformă 
siderurgică de la Tîrgoviște, 
doresc să adresei calde feli
citări întregului colectiv de 
proiectanți, constructori, mon- 
tori. instalatori și oțelari, or
ganelor și organizațiilor de 
partid pentru eforturile de
puse în înfăptuirea acestui 
important obiectiv industrial, 
stabilit de Congresul al X-lea 
al partidului.

Doresc tînărului colectiv de 
muncitori, tehnicieni și ingi
neri, precum și conducerii în
treprinderii succese cît mai 
mari în îndeplinirea sarcini
lor de înaltă răspundere ce 
le revin.

Fie ca «focul continuu» din 
noua vatră siderurgică tîrgo- 
vișteană să contribuie din 
plin la progresul și prosperi
tatea poporului român și a 
patriei noastre socialiste !“.

★
Dialogul secretarului gene

ral al partidului cu oamenii 
muncii din Tîrgoviște conti
nuă pe aceeași platformă la 
tînăra Fabrică de strunguri.

Directorul unității infor
mează că halele sînt gata și 
au fost montate circa 80 la 
sută din utilajele prevăzute 
pentru etapa finală, stabilită 
a fi atinsă în anul viitor. De 
asemenea, sînt asigurate uti
lajele prevăzute a fi puse în 
producție în 1974. El arată 
că. în spiritul indicației con
ducerii de partid, specialiștii 
și muncitorii întreprinderii 
realizează montajul integral 
al utilajelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
recomandă ca la proiectarea 

și realizarea noilor hale pen
tru construcția de mașini să 
fie prevăzute poduri rulante 
numai în locurile unde acest 
lucru este strict necesar. Pe 
această cale, arată secretarul 
general al partidului, se va 
putea reduce și din înălțimea 
construcțiilor. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cere, de 
asemenea, ca pe viitor birouri
le să fie incluse în hale, să 
se renunțe la pavilioanele 
administrative.

Prezentînd secretarului ge
neral al partidului strunguri
le automate SARO 16 și 25, 
gazdele menționează că aces
tea sînt utilaje cu posibilități 
multiple de prelucrare, pen
tru o producție de mare serie 
și o precizie ridicată, fiind 
apreciate pentru performanțe
le lor de strungarii care le 
folosesc. Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu îi sînt înfățișate o 
seamă de ansamble și piese 
de mare complexitate, compo
nente ale strungurilor SARO, 
asimilate și realizate în în
treprinderea tîrgovișteană, 
fapt ce confirmă priceprea a- 
cestui colectiv tînăr. Se men
ționează că specialiștii și 
muncitorii întreprinderii au 
reușit să integreze cu un an 
mai devreme în fabricație 
strungul SARO 25.

Secretarul general al parti
dului felicită colectivul în
treprinderii pentru succesele 
obținute în domeniul integră
rii fabricației primelor strun
guri.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
solicită date referitoare la 
diversificarea fabricației de 
mașini-unelte potrivit proiec
tului unității și la pregătirea 
producției anului viitor. Se 
arată că, în colaborare cu în
treprinderea de strunguri din 
Arad — unitate coordonatoa
re a fabricii din Tîrgoviște —, 
au fost introduse în producție 
strunguri mari paralele, cu 
diametrul de peste 600 mm. 
Primul lot de asemenea ma
șini-unelte ărmează a fi li
vrat unităților constructoare 
de mașini din țară în trimes
trul întîi al anului viitor. In 
scopul îmbogățirii familiei de 
strunguri automate, specialiș
tii întreprinderii pregătesc în 
prezent fabricația altor două 
tipuri — SARO 42 și 60. Este 
relevată colaborarea bună 

cu unitatea metalurgică din 
Tîrgoviște a industriei locale 
în realizarea unor piese. Se
cretarul general al partidului 
propune ca în viitor această 
unitate să devină o secție a 
întreprinderii de strunguri..

Ministrul de resort mențio
nează că, la indicația tovară
șului Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu Comitetul județean 
de partid au fost analizate 
posibilitățile mai bunei uti
lizări a spațiilor de producție 
și a experienței bogate a 

muncitorilor din unele între
prinderi de mecanică fină din 
județ.

Secretarul general al parti
dului apreciază această acțiu
ne și cere ca ea să fie extin
să. De asemenea, arată că, în 

■ diversificarea mașinilor-unel- 
te ministerul să aibă în vedere 
și posibilitățile de colaborare 
și cooperare cu unele firme 
din R. F. Germania, S.U.A. și 
din alte țări.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a scris pe 
prima filă a Cărții de onoare 
a întreprinderii :

„Felicit călduros tînărul co
lectiv de muncă al întreprin
derii de strunguri din Tîrgo
viște. care prin eforturi sus
ținute a reușit să realizeze cu 
un an mai devreme integra
rea fabricației strungului au
tomat monoax românesc 
SARO-25, avînd un grad ri
dicat de tehnicitate și com
plexitate.

Urez muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor noi și 
mari succese în realizarea im
portantelor sarcini ce le revin 
în actualul cincinal, în ridica
rea în continuare a calității 
produselor fabricate".

★
Vizita în unitățile industri

ale tîrgoviștene se încheie sem
nificativ la întreprinderea de 
utilaj petrolier, care sărbăto
rește uri secol de existență, 
eveniment cu largi rezonanțe 
în viața municipiului și a ju
dețului.

Cu satisfacția datoriei îm
plinite, cu toată bucuria, mun
citorii, tehnicienii și inginerii, 
întregul colectiv l-au întîm- 
pinat, la sărbătoarea lor, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

încep vizitarea întreprinde
rii cu un moment deosebit, 
în aclamațiile mulțimii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu dez
velește placa jubiliară — a- 
flată în incinta unității — pe 
care se află înscrise cuvintele 
evocatoare: „Cu prilejul a
100 de ani de activitate. Pe 

•eceste locuri a fost prima 
fonderie de tunuri din Româ
nia".

Se face, apoi, un prim po
pas în hala de armături in
dustriale, unde în fața unor 
machete și grafice sînt prezen
tate date sugestive privind is
toricul acestei unități indus
triale, stadiul actual de dez
voltare și perspectivele ce i 
se deschid pe mai departe.

Discuția continuă la expo
ziția de armături industriale, 
la standul de probă, la labo
ratorul de'prelucrări și la a- 
telierul de tratamente termi
ce, la turnătoria de oțel. Gaz
dele informează pe secretarul 
general al partidului că indi
cațiile date cu prilejul vizite
lor precedente au fost trans
puse în practică, ei punînd în 

centrul preocupărilor lor, con
comitent cu creșterea compe
titivității produselor, perma
nenta diversificare a produc
ției.

Reprezentantul celei mai 
vîrstnice generații din între
prindere, strungarul Marin 
Topîrceanu, precum și al ce
lei mai tinere, sudorul Ion 
Bucur, se apropie de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, îi string cu 
căldură mîrîa, urîndu-i „mulți 
ani, multă sănătate și pute
re de muncă, spre binele și 
fericirea țării, a noastră, a 
tuturor".

In numele său și al celor 
doi copii, care lucrează, de 
asemenea, în această între
prindere. muncitorul Spiridon 
Ciuloaia oferă secretarului 
general al partidului garoafe 
roșii, exprimîndu-i cuvinte de 
dragoste și recunoștință.

Vizita prilejuiește un dia
log rodnic cu factorii de răs
pundere, cu specialiștii și 
muncitorii întreprinderii. în 
cursul discuției, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cere minis
terelor constructoare de ma
șini să ia de urgență măsuri 
în vederea eliminării din uni
tățile lor a operațiunilor ma
nuale la montaj, prin introdu
cerea unor scule și dispoziti
ve pneumatice. Secretarul ge
neral al partidului trasează, 
totodată, ca sarcină extinde
rea operațiilor de verificare 
și control pe fluxul de fabri
cație.

Urmează. în final, expoziția 
amenajată în aer liber, care 
oferă o cuprinzătoare imagi
ne a dezvoltării, modernizării 
și diversificării producției, a 
capacității profesionale și de 
creație a colectivului între
prinderii.

La sfîrșitul vizitei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu sem
nează în Cartea de onoare:

„Cu prilejul împlinirii a 100 
de ani de la înființarea Uzi
nei de utilaj petrolier — Tîr
goviște, adresez comuniștilor, 
tuturor muncitorilor, tehnici
enilor și inginerilor, precum 
și conducerii întreprinderii 
cele mai calde felicitări pen
tru realizările dobîndite în 
dezvoltarea și perfecționarea 
producției, în ridicarea nive
lului tehnic și calitativ al 
produselor.

Urez întregului colectiv noi 
și mari succese în îndeplini
rea sarcinilor de plan și a an
gajamentelor asumate privind 
realizarea cincinalului înainte 
de termen, multă sănătate și 
fericire".

Reportajul vizitei a fost 
realizat de :

Adrian IONESCU 
Victor STAMATE 
Mircea IONESCU 

Nicolae VAMVU 
P. UILĂCAN 

Gh. BRĂTESCU 
I. SOCACIU

ULTIMELE ȘTIRI Ultimele știni

°*u Adoptarea de către Plenara 
Adunării Generale a unor rezoluții

Ck t

în problemele coloniale
NEW YORK — Corespon

dentul Agerpres. C. Alexan- 
droaie, transmite : Plenara A- 
dunării Generale a O.N.U. a 
adoptat o serie de rezoluții în 
problemele coloniale, preaen- 
tate de Comitetul pentru teri
toriile neautonome, între care 
se află și șase rezoluții la ca
re România este coautoare.

Prima rezoluție vizează drep
tul inalienabil al poporului 
namibian la autodeterminare, 
libertate și independentă. Adu
narea Generală condamnă cu 
hotărîre refuzul regimului A- 
fricii de Sud de a-și retrage 
din Namibia forțele armate și 
polițienești, deploră refuzul 
guvernului de la Pretoria de 
a se conforma hotărîrilor Con
siliului de Securitate șj ale 
Adunării Generale, recunoaște 
mișcarea de eliberare naționa
lă din Namibia (S.W.A.P.O.) 
drept singura în măsura să re
prezinte poporul namibian. De 
asemenea, rezoluția prevede o 
serie de măsuri concrete ce 
trebuie luate de statele mem
bre ale O.N.U., agențiile specia
lizate din sistemul Națiunilor 
Unite și Consiliul de Securi
tate, pentru a asigura aplica
rea. și în cazul Namibiei a 
Declarației cu privire la acor
darea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale. O altă re
zoluție adoptată de plenară 
prevede alocarea din bugetul- 
ordinar al O.N.U. a sumei de 
100 000 de dolari, ce va fi fo
losită ca ajutor acordat nami- 
bienilor.

Plenara a adoptat, apoi, do
uă rezoluții privitoare la te
ritoriile aflate sub ocupația 
colonialiștilor portughezi. La 
una dintre aceste rezoluții, Ro
mânia figurează pe lista sta
telor coautoare.

Prima rezoluție subliniază 
că Adunarea Generală con
damnă continuarea războaie
lor colonialiștilor portughezi 
în Africa australă și încercă
rile Portugaliei de a pune ins
talațiile sale militare din teri

Ședința re.pre.zentanțiliir organizațiilor 
politico-sodale și ai organelor 

reprezentative iugoslave

toriile ocupate la dispoziția
N. A.T.O. Totodată, Adunarea 
Generală deploră refuzul unor 
state membre ale N.A.T.O. de 
a se conforma rezoluțiilor
O. N.U. privind încetarea ori
cărui ajutor militar către Por
tugalia. Rezoluția cere regimu
lui colonialist de la Lisabona 
să pună capăt războaielor co
loniale împotriva Angolei și 
Mozambicului și actelor de 
agresiune contra noului stat 
independent — Guineea-Bis- 
sau, să-și retragă forțele mili
tare din aceste teritorii, să eli
bereze toți patrioții angolezi și 
mozambicani făcuți prizonieri 
și să înceteze orice practici ca
re violează drepturile inalie
nabile ale populațiilor acestor 
teritorii. Rezoluția a întrunit 
105 voturi, 8 contra și 16 ab
țineri. Totodată, cea de-a do
ua rezoluție adoptată de plena
ră la capitolul „Teritorii aflate 
sub dominația portugheză" vi
zează crearea unei comisii de 
anchetă pentru investigarea 
masacrelor comise de colonia
liștii portughezi în Mozambic.

România este stat-coautor și 
la alte două rezoluții, în pro
blema rhodesiană. Una din re
zoluții reafirmă dreptul ina
lienabil al poporului Zimbab
we la autodeterminare, liber
tate și independență și legiti
mitatea luptei sale, prin orice 
mijloace pentru împlinirea a- 
cestor deziderate. Totodată,

COMUNICAT COMUN 
POLONO-IUGOSLAV

VARȘOVIA 14 (Agerpres). 
— Polonia și Iugoslavia își 
exprimă satisfacția față de 
dezvoltarea legăturilor reci- 

reafirmă principiul inadmisibi- 
lității recunoașterii indepen
denței acestui teritoriu în con
dițiile neparticipării la gu
vernarea sa a reprezentanților 
autentici ai poporului- Zim
babwe. Rezoluția cere Angliei 
— în calitate de putere admi
nistrativă '— să-și îndeplineas
că obligațiile decurgînd din 
hotărîrile O.N.U.

Al doilea document vizează 
extinderea ariei sancțiunilor 
aplicate regimului din Salis
bury. Documentul cere Consi
liului de Securitate și state
lor membre ale organizației să 
adopte măsurile necesare pen
tru confiscarea tuturor trans
porturilor de bunuri de orice 
fel din și spre Rhodesia, anula
rea tuturor contractelor de a- 
sigurare a unor astfel de trans
porturi maritime, invalidarea 
pașapoartelor și a tuturor do
cumentelor de călătorie spre 
Rhodesia, descurajarea emi
grărilor spre acest teritoriu. 
De asemenea, în rezoluție se 
reafirmă valabilitatea sancțiu
nilor economice hotărîte ante
rior de O.N.U.

Plenara a adoptat apoi, cu 
108 voturi, 4 contra (Statele 
Unite, Anglia. Portugalia și 
Africa de Sud) și 17 abțineri, 
rezoluția asupra ..aplicării 
Declarației cu privire' la acor
darea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale" de că
tre agențiile specializate și ins
tituțiile internaționale asocia
te Națiunilor Unite.

proce în toate domeniile și 
vor depune eforturi în vederea 
dezvoltării lor în continuare, 
se subliniază în comunicatul 
publicat la încheierea vizitei 
în Polonia a lui Gemal Bie- 
dici, președintele Consiliului 
Executiv Federal al R. Ș. F. 
Iugoslavia. Părțile și-au ex
primat, de asemenea, dorința 
de a colabora pe plan inter
național în vederea continuă
rii procesului de destindere 
în lume și, în primul rînd, pe 
continentul european.

LA HAVANA a sosit 0 dele
gație a Consiliului Național 
pentru Apărarea Păcii, condu
să ,de acad. Dumitru Dumi
trescu, membru al Biroului Co
mitetului Național al Consi
liului. Delegația română face 
o vizită oficială de prietenie 
în Cuba, la invitația Mișcării 
pentru pace și suveranitatea 
popoarelor.

LA INVITAȚIA PREȘEDIN
TELUI GUVERNULUI R.S. 
CEHOSLOVACE, Lubomir 
Strougal, vineri, a sosit la Prâ- 
ga, într-o vizită oficială, preșe
dintele Consiliului Executiv 
Federal al R.S.F. Iugoslavia, 
Gemal Biedtci.

POTRIVIT UNUI COMUNI
CAT al Ministerului Afaceri
lor Externe al Republicii Viet
namului de sud, în perioada 
6—10 decembrie, forțele Ad
ministrației de la Saigon au 
săvîrșit peste 2 500 de acțiuni 
prin care au încălcat înceta
rea focului.

PREȘEDINTELE TUNISIEI, 
Habib Bourguiba, a fost pri
mit, vineri, la Vatican, de Papa 
Paul a VI-lea, cu care prilej 
au fost examinate unele pro
bleme ale situației actuale din 
Orientul Apropiat.

PREȘEDINTELE URUGUA- 
YULUI, Juan Maria Bordaber- 
ry, a anunțat instalarea în 
mod formal a unui nou orga
nism — Consiliul de Stat — 
a cărui înființare a fost anun
țată încă din luna iunie a c., 
după dizolvarea Parlamentu
lui. a consiliilor municipale în 
toate cele 19 provincii ale tă
rii. și asumarea deplinelor pu
teri de către șeful statului.

DUPĂ CUM RELATEAZĂ 
AGENȚIA C.T.K., în localita
tea Takhtov s-a produs o ex
plozie care a surpat clădirea 
căminului muncitoresc al în
treprinderii „Plastimat". In 
urma exploziei și-au pierdut 
viața 28 de persoane. O comi
sie guvernamentală efectuează 
cercetări în vederea stabilirii 
cauzelor care au produs explo
zia.

LECȚIE VIE DESPRE HĂRNICIE 
Șl DĂRUIRE MINEREASCĂ

ÎN MUNCA
(Urmare din pag, 1) 

în preajma lui cînd se întoar
ce acasă, uneori îl văd că e 
obosit, însă aproape întotdea
una îmi explică cum a mers 
lucrul în mină.

Maria Ambro, eleva care 
este la înălțimea minerilor 
fruntași de astăzi prin note
le de 10 pe care le are la toa
te materiile, vădește o matu
ritate deosebită afirmînd : 
„Am auzit că părinții noștri 
nu fac o muncă ușoară, dar 
eu sînt convinsă că atunci 
cînd obțin rezultate bune, 
cînd simt dragostea cu care 
sînt înconjurați de toată lu
mea au satisfacții tot atît de 
mari".

Incepînd de astăzi, nume
roase brigăzi ale minei Lo- 
nea extrag cărbune în contul 
anului viitor. Marin Ciubăr 
de la sectorul I, loan Miclea 
III de la sectorul IV. Cons
tantin Chițoiu de la V, Teo
dor Flutur și Gherasim Futii 
de la investiții sînt șefii bri- 
băzilor care au încheiat ieri 
un bilanț deosebit de rodnic. 
Toți acești harnici mineri 
sînt hotărîți. după cum au 
afirmat, în fața celor veniți, 
să-i sărbătorească, să menți
nă același ritm alert de lu
cru la fronturi. In exprima
rea cifrelor această hotărîre 
echivalează cu producții su
plimentare de 1 500 de tone 
de cărbune peste sarcina a- 
nuală extrase din abatajul 
ortacilor lui Marin Ciubăr, 
peste 3 000 de tone la loan 
Miclea III. 7 metri săpați și 
15 betonați la puțul orb 11 
de brigada lui Teodor Flutur 
și 40 de metri săpați în gale

< NICOLAE NINU, Vulcan, 
întrucît fiica dumneavoastră 
beneficiază de întreținere în 
căminul școlii profesionale, 
alocația de stat vi se. acordă 
numai în lunile iulie-august, 
Pe timpul vacanței de vară, 
dacă îm această perioadă se 
găsește în întreținerea famili
ei.

< TOMA ABABE, Vulcan. 
Pentru obținerea unui dupli
cat a actului dumneavoastră 
de studii pierdut, este necesar, 

ria din culcușul stratului 5, 
orizontul 475, de brigada con
dusă de Gherasim Futo. Rea
lizări meritorii care fac cins
te autorilor lor și constituie 
un imbold pentru toate co
lectivele minei în activitatea 
susținută pe care o desfășoa
ră în vederea ridicării la cote 
tot mai înalte a activității 
din subteran.

Cu o emoție ușor vizibilă, 
elevii ultimului an al liceu
lui priveau spre părinții^ sau 
cunoscuții pe care îi aveau 
în față. Găseau aici pilde de 
abnegație și de modestie, gă
seau răspunsuri la multe din 
întrebările pe care caută să 
le deslușească acum, înaintea 
alegerii unui drum în viață. 
Maria Ambro, Mihai Soco- 
liuc, Olga Rusu, Claudia Tă- 
nase, Monica Bălan, loan 
Costinaș, Dorina Brînduș, A- 
na Maria Jura, Dorina Saucă, 
Eugenia Cordea, au oma
giat prin cîntec și vers, prin 
florile oferite cu gingășie 
munca plină de eroism a mi
nerilor. Și-au exprimat față 
de aceștia sentimentele de 
respect și admirație care și- 
au găsit întruchiparea în 
spusele elevei Olga Mihaloc: 
„Sărbătorim azi împreună un 
eveniment ce nu se află îns
cris în nici o carte. 
Evenimentul îl consti
tuie trAirea intensa ȘI 
RESPONSABILA A PRE
ZENTULUI și dumneavoas
tră, minerii ați dovedit încă 
o dată în aceste zile că ia-ți 
înțeles cît se poate de bine 
sensurile prin hărnicie la 
locul de muncă materializată 
în producții sporite de căr
bune date patriei." 

Răspundem celor ce ne scriu
în primul rînd, să cereți anu
larea lui prin Buletinul Ofici
al. In acest scop înaintați o 
cerere pe adresa : întreprin
derea Poligrafică „Buletinul 
Oficial", biroul de publicitate 
și difuzare, București, str. 
Pompiliu Eliada nr. 2, secto
rul 7. La cerere anexați o 
chitanță C.E.C. de depunere 
a sumei de 15 lei, costul pu
blicației, în contul B.N. a

APARTAMENTELE
din planul anual 

vor putea fi predate 
în totalitate

(Urmare din pag. 1)

patru. Cu excepția parterului, 
la tronsonul trei, sînt încheia
te șj tencuielile interioare în 
timp ce la tronsonul doi a- 
ceastă operație este de aseme
nea în desfășurare. La centra
la termică lucrările sînt avan
sate, instalația de încălzire a 
centralei poate funcționa. 
Constructorul — Șantierul 
Lupeni al Grupului nr. 2 
T.C.H. — și-a suplimentat . în 
cursul acestei săptămîni efec
tivele prezente la punctul de 
lucru cu formații de zidari 
transferate de la Petroșani și 
Vulcan, de la două dintre șan
tierele care au asigurat pînă 
la această dată stadii de con
strucție avansate. Constantin 
Mihculescu, șeful unei brigăzi 
de zidari ne informa în urmă 
cu cîteva zile că, în bună par
te, sînt eliminate cauzele stag
nărilor, că formațiile de lu
cru dispun de condiții propi
ce mai rodnice desfășurării 
activității, iar tovarășul Cor
nel Vasian, responsabilul de 
lucrări și secretarul organiza
ției de partid a șantierului 
exprima, un fapt îmbucurător: 
se manifestă o bună mobili
zare a întregului colectiv de 
constructori corespunzător ca
pacității umane de care se 
dispune. Totuși, ne relata ace
lași interlocutor, față de sta
diul actual al lucrărilor, ata
cate cu multă întîrziere, se 
impune concentrarea la acest 
punct de lucru a unor efec
tive de tîmplari, mozaicari, 
zugravi și alte meserii pbntru 
care există creat front de lu
cru.

Din constatări directe sau 
din discuțiile purtate cu fac
torii responsabili ai activității

R.S.R. 30 73 03 00, filiala sector 
4. Cererea va purta mențiu
nea școlii respective din care 
să rezulte ce act original vi 
s-a eliberat și în ce an.

După ce anularea actului 
apare în Buletinul Oficial 
veți face o cerere către școa
la care v-a eliberat certifica
tul, solicitînd un duplicat al 
acestuia, cerere la care ane
xați : o declarație autentifi

pe șantier s-a desprins și 
constatarea că există o serie 
de lucrări auxiliare întîrziate 
și care constituie piedici în 
desfășurarea în bune condiți- 
uni a lucrărilor de bază. De 
pildă, pentru ca centrala ter
mică să poată furniza căldu
ră în apartamente, ceea ce 
ar trebui să se petreacă încă 
de pe acum — însăși operați
ile din interior necesitînd a- 
ceasta — este nevoie de apă. 
Aducțiunea apei la centrala 
termică nu e încă terminată. 
Nefiind instalată pe toată por
țiunea conducta de alimentare, 
la fel și racordul la magistra
lă, înseamnă că aceste opera
ții trebuie grabnic încheiate. 
La fel de urgent se simte ne
voia terminării lucrărilor de 
canalizare. De asemenea, 
pentru execuția unor operații 
de finisaj interior sînt insu
ficiente efective.

Toate aceste probleme sînt 
binecunoscute atît de către 
constructor cît și de către 
consiliul popular Uricani și 
conducerea minei. Cei trei 
factori au întocmit un pro
gram de acțiune comun, fie
care din părți propunîndu-și 
să participe concret la rezol
varea unor anumite proble
me. Dacă ceea ce și-au propus 
se va transpune în viață se 
poate spune cu certitudine că- 
se va atinge ritmul de con
strucție care să satisfacă •ce
rințele. Pînă la finele anului 
a mai rămas puțin timp. Se 
cere un aport sporit din 
partea tuturor factorilor, in
teresați și responsabili în a- 
celași timp, pentru predarea 
la timp a celor 60 de aparta
mente așteptate de mineri și 
alți salariați.

cată de notariatul de stat din 
care să rezulte împrejurările 
în care actul a fost pierdut ; 
Buletinul Oficial în care a 
apărut anularea ; timbre fis
cale de 3 lei și două fotogra
fii mărimea 6/9 cm.

♦ VASILE URSACHI, Uri
cani. Rugăm să vă adresați 
serviciului de salarizare al 
E. M. Urjcani care a primit 
recent, de la Centrala cărbu
nelui, precizări cu privire la 
problema care vă interesează.

BELGRAD 14 — Corespon
dentul Agerpres, S. Morcoves- 
cu, transmite : La Brioni a a- 
vut loc o ședință a reprezen
tanților organizațiilor politico- 
sociale și ai organelor repre
zentative iugoslave, prezida
tă de Iosip Broz Tito, pre
ședintele R. S. F. Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia. Au luat 
parte reprezentanți ai Prezi
diului U.C.I. și ai Biroului 
Executiv al Prezidiului. U.C.I., 
reprezentanți ai comitetelor 
centrale, republicane și pro
vinciale și ai Conferinței 
U.C.I. din Armata Populară 
Iugoslavă, reprezentanți ai 
Adunării Federale, ai Prezi
diului R.S.F.I., ai adunărilor 
republicane și provinciale, ai

Declarația președintelui Ciprului
NICOSIA 14 (Agerpres). — 

Președintele Ciprului, arhie
piscopul Makarios, a dat pu
blicității o declarație — re
dactată în termeni fermi — 
prin care condamnă acțiunile 
violente și sîngeroase comise 
de membrii organizației ilega
le „EOKA", condusă de gene
ralul Grivas. Aceste reacții 
urmează răpirii, de către un 
grup înarmat a unui țăran 
de lîngă Limassol, care a 
fost apoi ucis.

SIMBÂTĂ, 15 DECEMBRIE
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Polițistul ; Republi
ca : Perechile ; PETRILA: 
Conspirația ; LONEA — 
Minerul : Acea pisică bles
temată ; ANINOASA : A- 
tentatul ; VULCAN : Monte 
Carlo ; LUPENI — Cultural: 
Șapte zile; Muncitoresc: 
Cu copiii la mare ; URI
CANI : Lumea se distrea
ză.

Jurnal agrar ; 6,00—8,08 Ra- 
dioprogramul dimineții : 8,25

Consiliului Executiv Federal, 
ai Uniunii Socialiste a Po
porului Muncitor din Iugo
slavia, ai Uniunii Sindicatelor, 
ai Uniunii Asociațiilor de 
Combatanți, ai Uniunii Tine
retului din Iugoslavia și ai 
Comisiei pentru pregătirea 
proiectului de Constituție.

Cu acest prilej, a fost efec
tuat un schimb de păreri cu 
privire la discuțiile publice 
și textul definitiv al proiectu
lui de Constituție a R. S. F. 
Iugoslavia, care urmează să 
fie dezbătut la viitoarea șe
dință a Prezidiului U.C.I. și 
înaintat, apoi, spre aprobare, 
Comisiei pentru problemele 
constituției a Adunării Fede
rale.

In declarația amintită, pre
ședintele Makarios afirmă că 
„unificarea Ciprului cu Gre
cia — obiectivul declarat al 
campaniei desfășurate de or
ganizația condusă de genera
lul Grivas — nu poate fi re
alizată prin răpiri, crime și 
alte acte similare, pe care 
Grivas le pune la cale și le 
conduce din ascunzătoarea 
sa", relatează agenția United 
Press International.

Moment poetic ; 8,30 La mi
crofon melodia preferată : 
9,00 Buletin de știri ; 9,30
Miorița ; 9,50 Din inima sa
tului — cîntece ; 10.00 Bu
letin de știri ; 10,05 Mesageri 
ai melosului hunedorean ; 
10.20 Piese instrumentale ;
10.30 Din țările socialiste ;
11,00 Buletin de știri ; 11,05 
Muzică ușoară ; 11.15 Tu
rism ; 11,35 Cîntare anilor 
lumină — montaj de cîntece 
și versuri ; 12,00 Discul zilei ;
12.30 Intîlnire cu melodia

'’populară și interpretul prefe
rat ; 13.00 Radiojurnal ; 13,30 
Radio divertisment muzical ; 
17,00 Știință, tehnică, fante
zie ; 17,25 Pagini corale ale
se ; 17,40 „Steaua fără nu
me" ; 18,00 Orele serii ; 20,00 
Zece melodii preferate : 20,45 
Consemnări ; 20,50 La hanul 
melodiilor; 21,15 Moment po
etic ; 21.30 Revista șlagăre
lor ; 22,00 Radiojurnal ; 22,30 
Maratonul dansului : 24.00
Buletin de știri ; 0,03—6,00 
Estrada nocturnă.

SPORT» TELEX* SPORT
KINGSTON 14 (Agerpres). 

— Turneul internațional de te
nis de la Kingston (Jamaica) 
a continuat cu disputarea sfer
turilor de finală. în care jucă
torul român Ilie Năstase l-a 
întrecut cu 7—6, 6—1 pe ja- 
maicanul Tico Carriero. In se
mifinale, Ilie Năstase îl va 
întîlni pe suedezul Ove Beng
tson, învingător cu 7—6, 7—6 
în partida susținută cu en
glezul Stephen Warboys,

în cealaltă semifinală, ame
ricanul Clark Graebner (7—6, 
7—5 cu Vita Gerulaitis) va ju
ca cu compatriotul său Brian 
Gottfried (6—2, 6—3 cu Gene 
Scott),

BELGRAD 14 (Agerpres). — 
Sala de sport ..Pionir" din 
Belgrad va găzdui, astăzi, fi
nala celei de-a 5-a ediții a 
Campionatului mondial femi
nin de handbal, în care se vor 
întîlni selecționatele Româ
niei și Iugoslaviei. Meciul, ca
re urmează să desemneze cea 
mai bună echipă din lume, 
trezește un mare interes în rîn- 
dul iubitorilor handbalului din 
Iugoslavia. Potrivit agenției 
Taniug, finala se anunță foar
te echilibrată, deoarece atît 
formația României, cît și cea 
a Iugoslaviei au demonstrat o

Ev
9,00 Lumea copiilor.
9,30 O viață pentru o idee.

10,00 Telex.
10,05 Avanpremieră.
10,10 Reportaj TV : Tîrgo

viște la ora oțelului.
10.30 Muzică ușoară cu Pe

tre Geambașu.
10,50 Biblioteca pentru toți i
11.30 Melodii populare.
11,45 Telejurnal.
12,00 Campionatul mondial 

de handbal feminin 
16,00 Telex.
16,05 Caleidoscop cultural- 

artistic.
16,25 Avanpremieră.
16.30 Emisiune în limba ger

mană.
18.15 Mari ansambluri.
18,35 Teleglob.
18.55 Omul de lîngă tine.
19.15 Telejurnal. Cincinalul 

bună pregătire tehnică și o pu
tere de luptă exemplare în 
meciurile susținute în fazele 
preliminare ale competiției.

In ultima zi a campionate
lor se vor disputa următoare
le jocuri : Norvegia — Dane
marca (pentru locurile 7—8) ; 
Cehoslovacia — Polonia (locu
rile 5—6) ; U.R.S.S. — Unga
ria (locurile 3—4 și România 
— Iugoslavia — finala campio
natului, programată la ora 
18,45 (ora Belgradului).

SOFIA 14 (Agerpres). — La 
Sofia au început întrecerile 
celei de-a 2-a ediții a turneu
lui internațional de tenis dotat 
cu „Premiul televiziunii bulga
re", concurs la care participă 
jucători din mai multe țări, 
printre care și România.

In primul tur al probei de 
simplu bărbați, tenismanul ro
mân Florin Manea l-a învins 
cu 6—1, 6—1 pe bulgarul Ka- 
randzulov.

Alte rezultate : Petrov (Bul
garia) — Komoti (Iugoslavia) 
6—1, 6—2 ; Iliev (Bulgaria) — 
Sorin Orășeanu (România) 
6—1, 6—4 ; Nielssen (Danemar
ca) — Zeljazkov (Bulgaria) 
6—2, 6—4 ; B. Pampulov (Bul
garia) Rikov (Iugoslavia) 6—0, 
6—1.

înainte de termen. 
1973. — an hotărîtor.

19.40 Finala campionatului
mondial de handbal fe
minin.

20.40 52 de inițiative în 52 de 
săptămîni.

20,50 Tele-enciclopedia.
21.30 Film serial : Brett și

Danny.
22,20 Telejurnal ;
22.30 Romanțe și cîntece de

petrecere.

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei de 
ieri:

Maximele : Petroșani : tR 5 
garde ; Paring : — 1 grad.

Minimele : Petroșani: — 10 
grade ; Parîijg : —7 gra
de.

Stratul de zăpadă la Pa
ring : 49 cm.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme insta
bilă cu cer variabil mai mult : 
noros. Precipitații slabe, lo- ’’
cale sub formă de ninsoare. $
Vînt slab din sectorul sudic. ’
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