
PROLETAR! DIN TOATE ȚĂRILE, ONIȚI-VA 1 In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, 

a celorlalți conducători 
de partid și de stat a avut loc

Inaugurarea noului edificiu 

al Teatrului Național

CU PLANUL ANUAL 
ÎNDEPLINIT

Colectivul Autobazei 
nr. 3 Petroșani

• Aproape 50 000 tone materiale trans
portate peste sarcinile de plan la zi • Pes
te 100 000 litri de benzină economisiți • 
1 200 000 lei economii la prețul de cost

Mobilizat în permanență spre o activitate tot mai 
eficientă de către cele patru organizații de bază și 
cele 8 grupe sindicale, sub îndrumarea comitetului de 
partid, colectivul Autobazei nr. 3 Petroșani din cadrul 
I. T. A. Hunedoara a acumulat în 11 luni din acest 
an un spor de 49 500 tone transportate și 569 000 tone 
kilometrice peste sarcinile, de plan. Aceste plusuri au 
condus la îndeplinirea planului de producție al auto
bazei pe anul 1973 cu o decadă mai devreme. Pînă 
la sfîrșitul anului, s-a estimat cu prilejul ultimului 
bilanț, colectivul autobazei va realiza circa 35 000 de 
tone transportate și 400 000 tone kilometrice peste sar
cina de plan pe acest an. Important de menționat 
este și faptul că acești indicatori de producție supe
riori au fost obținuți în condițiile reducerii consumului 
de benzină cu peste 100 000 de litri și realizării Unui 
volum de 1 200 000 lei economii la prețul de cost.

(Continuare in pag. a 3-a)

Cooperatorii de la „Unirea" 
și-au realizat sarcinile pe primii 

trei ani ai cincinalului
După cum ne informează 

tovarășul Gavrilă Dan, pre
ședintele cooperativei meș
teșugărești „Unirea" din Pe
troșani, colectivul acestei u- 
nități economice și-a realizat 
la 19 decembrie sarcinile pe 
primii trei ani ai cincinalu
lui, -iar la principalii indica
tori economici cu o lună mai 
devreme. Astfel, valoarea 
producției marfă și prestări 
de servicii industriale a fost 
realizată în proporție „de 100,2 
la sută, prestările. de servicii 
către populație în procent 
de 101,2 la sută, iar livrarea 
de mărfuri către fondul pie
lii în proporție de 115,2 la su
tă.

Printre colectivele secți
ilor care și-au adus o contri
buție însemnată la realizări
le obținute se numără unita
tea nr. 71 croitorie Aeroport, 
condusă de Vasile Marin și 
Eftimie Cristea, unitatea nr. 
44 auto-moto și construcții 
metalice, condusă de Mihai 
Bicskei, unitatea nr. 73 croi
torie — responsabil Duda 
Iordan, unitatea nr. 83 cis- 
mărie — comandă, responsa
bil loan Poienaru, secția 72 
de croitorie — mica serie, 
condusă de Dan Visalon, u- 
nitatea nr, 51 coafură, con
dusă de Maria Biter.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit pe participanfii

Comitetului Executiv al
la sesiunea
F. M. T. D.

înalta apreciere, rolul im
portant pe care partidul și 
statul nostru le acordă acti
vității tinerei generații puse 
în slujba cauzei nobile a pă
cii, libertății și progresului 
social, cooperării, înțelegerii 
și prieteniei între popoare, 
și-a găsit o nouă și pregnantă 
expresie în întîlnirea pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
a avut-o, joi la amiază, cu 
participanții la sesiunea Co
mitetului Executiv al Federa
ției Mondiale a Tineretului 
Democrat și reuniunea anuală 
a prezidiului Comitetului In
ternațional al Mișcărilor de co
pii și adolescenți (C.I.M.E.A.), 
care au loc în aceste zile la 
București.

La primire au participat 
tovarășii Emil Bodnaraș, Paul

Cuvîntarea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși și prieteni,

Doresc să vă adresez dumnea
voastră, participanților la se
siunea Comitetului Executiv 
al F.M.T.D., un salut călduros 
și cele mai bune urări din par
tea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a 
.Consiliului de Stat și a Consi
liului de Miniștri, precum și 
a mea personal.

Este o deosebită plăcere pen
tru noi să ne întîlnim cu re
prezentanții tineretului, cu 
conducerea F.M.T.D. — orga
nizație ce joacă un rol activ în 
unirea eforturilor tinerei ge
nerații în lupta pentru o lume 
mai bună, mai dreaptă, pentru 
pace și colaborare internațio
nală.

La sesiunea organizației 
dumneavoastră, ținută în aces
te zile în București, ați dezbă
tut probleme importante care 
preocupă astăzi tînăra genera

Niculescu-Mizil, Gheorghe Pa
nă, Dumitru Popescu, Miron 
Constantinescu, precum și Ion 
Traian Ștefănescu, prim-se- 
cretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele ti
neretului, Nicu Ceaușescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști din România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
ceilalți conducători de partid 
și de stat au fost salutați cu 
vii și îndelungi aplauze la 
sosirea lor, în mijlocul dele
gațiilor tinerei generații de 
pretutindeni, de reprezentan
ții Federației Mondiale a Ti
neretului Democrat, Uniunii 
Internaționale a Studenților, 
ai Comitetului Internațional 
al Mișcărilor de copii și ado
lescenți, precum și ai orga
nizațiilor de tineret din Afri
ca de Sud, Anglia, Argentina, 
Brazilia. Bulgaria. Burundi, 
Cipru, Costa Rica, CamBod- 

ție de pretutindeni, toate po
poarele — și anume căile pen
tru sporirea contribuției tine
retului la înfăptuirea unei po
litici noi în lume. Sesiunea are 
o importanță deosebită prin a- 
ceea că a avut loc în împreju
rări cînd, pe plan internațio
nal. se produc mari schimbări, 
se conturează tot mai puternic 
cursul spre destindere, spre a- 
firmarea unor relații noi între 
popoare, bazate, pe egalitate în 
drepturi, pe respectul indepen
denței și suveranității naționa
le, pe neamestec î;= treburile 
interne. Progresele obținute pe 
calea destinderii în ultimii ani, 
și care se află în curs de 
accentuare, sînt rezultatul 
luptei maselor largi populare, 
a forțelor antiimperialiste de 
pretutindeni, în rîndui cărora 
tînăra generație, organizațiile 
revoluționare și progresiste de 
tineret au un rol tot mai im
portant. 

gia. Cehoslovacia, Chile, Co
lumbia, R. P. 'Congo, R. P. D. 
Coreeană, Cuba, Danemarca, 
Republica Dominicană, Ecua
dor, R. A. Egipt, Finlanda, 
Franța, R. D. Germană, R. F. 
Germania, Grecia, Guatemala, 
Guyana, Irak, Italia, Japonia, 
Mexic, R. P. Mongolă, ai Uni
unii Generale a Studenților 
Palestinieni, din Peru, Polo
nia, România, Senegal, Sri 
Lanka. Sierra I,cone. Siria, 
Somalia, S.U.A., Sudan, Un
garia, U.R.S.S., Uruguay. Ve
nezuela, R. D. Vietnam și 
Republica Vietnamului de 
Sud.

Reprezentanții F.M.T.D., ai 
organizațiilor de tineret și-au 
exprimat deosebita satisfacție 
de a se întîlni cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, i-au adre
sat calde mulțumiri pentru 'a-

(Continuare in pag. a 4-a)

Devine tot mai evident as
tăzi că dezvoltarea vieții in
ternaționale este determinată 
de forțele revoluționare., pro
gresiste, de hotărîrea popoare
lor de a fi stăpîne pe destinele 
lor, de a pune capăt politicii 
imperialiste de forță și dictat, 
colonialismului, neocolonialis- 
mului, de a asigura pentru fie
care națiune dreptul Ia dez
voltare independentă, cores
punzător năzuințelor și voinței 
ei.

România, poporul român 
știu din proprie experiență ce 
înseamnă dominația străină, 
asuprirea imperialistă și cit de 
mult trebuie prețuite indepen
dența și suveranitatea. Toto
dată, știm că dezvoltarea li
beră a fiecărei națiuni, progre
sul ei depind de făurirea unei 
economii puternice, cu adevă
rat independente, în stare să

(Continuare în pag. a 4-a)

Joi, 20 decembrie. în aceas
tă zi din preajma aniversării 
proclamării Republicii, Capi
tala patriei — și împreună cu 
ea întreaga țară — a trăit un 
eveniment cu adînci și multi
ple rezonanțe în viața noastră 
artistică și culturală — inau
gurarea noului edificiu al 
Teatrului Național „I. L. Ca- 
ragiale" din București.

Solemnitatea inaugurală a 
importantului așezămînt tea
tral a avut loc în prezența 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
si a tovarășei Elena Ceaușescu. 
Participarea conducătorului 
partidului și statului la acest 
moment de seamă pentru cul
tura românească ilustrează, »o 
dată în plus, atenția și prețu
irea deosebită pe care partidul 
și statul nostru. întregul po
por le manifestă față de tea
trul românesc, a cărui istorie 
este împletită profund și or
ganic cu însăși istoria țării, 
cu strădania patriotică a căr
turarilor iubitori, de neam 
pentru cauza luminării mase
lor.

La festivitate au luat parte, 
de asemenea, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer și tovarășa 
Elena Maurer, tovarășii Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu,

Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,

Doresc ca în numele Comite
tului Central, al Consiliului de 
Stat și al guvernului să adre
sez cele mai calde felicitări ce
lor care au proiectat și reali
zat noul edificiu al Teatrului 
Național, precum și conduce
rii teatrului, tuturor. celor ca
re vor de glas, prin arta lor, 
pe această scenă, sentimente
lor și năzuințelor poporului 
nostru — năzuințe de dreptate 
și independență, spre o socie
tate în care omul să fie deplin 
stăpîn pe destinele sale, spre 
societatea comunistă.

Intr-adevăr, Partrduf Co
munist Român, preocupîndu-se 
de edificarea celei mai drep
te și mai înaintate societăți din 
lume, de dezvoltarea forțelor 
de producție, de ridicarea bu
năstării materiale a întregu
lui popor, acordă o atenție per
manentă înfloririi științei și 
culturii — factori de seamă ai 

Paul Niculescu-Mizil, Gheor
ghe Pană, Maxim Berghianu, 
Lina Cioban u, Florian Dănă- 
lache, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica, Ștefan Voitec, Mi
ron Constantinescu, Mihai 
Dalea, Magdalena Filipaș, 
Ion Ioniță. Conducătorii de 
partid și de stat au venit îm
preună cu soțiile.

în sală erau prezenți mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători ai unor in
stituții centrale, organizații 
de masă și obștești, militanți 
din ilegalitate ai partidului și 
ai mișcării muncitorești, acti
viști de partid și de stat, per
sonalități ale vieții artistice și 
culturale, oameni de teatru, 
generali și ofițeri superiori, 
ziariști, muncitori din între
prinderile capitalei. în rîndui 
asistenței se aflau, de aseme
nea, arhitecții și constructorii 
care aU conlucrat la realiza
rea însemnatului edificiu.

La ora 19,00 sosesc tovară
șii Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu, împre
ună cu tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer și tovarășa Elena 
Maurer, cu tovarășul Emil 
Bodnaraș. în întîmpinare au 
venit tovarășii Gheorghe 
Cioară, membru al Comitetu

civilizației socialiste și comu
niste pe care o edificăm. Rea
lizarea noului edificiu al Tea
trului Național este o expresie 
a acestei preocupări de a crea 
condiții materiale pentru ca 
slujitorii artei să poată con
tribui. prin talentul și pasiu
nea lor, prin ceea ce vor reuși 
să exprime pe scena acestui 
teatru, la formarea și dezvol
tarea unei conștiințe noi, a 
conștiinței omului înaintat, 
stăpîn pe destinele sale.

Fără îndoială că slujitorii 
artei din România vor face și 
în viitor totul pentru a con
tribui la realizarea nobilelor 
idealuri'de umanism, de drep
tate, de echitate socială v în 
patria noastră, că ei vor pune 
arta în slujba întregului, po
por, a promovării idealurilor 
socialiste și comuniste, priete
niei și înțelegerii între popoa
re. a cauzei păcii și colaboră
rii internaționale. Acționînd în 
acest sens, continuînd astfel 

lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei, 
Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, Radu Be- 
ligan, Artist al poporului, di
rectorul Teatrului Național, 
prof. arh. Horia Maieu, șeful 
proiectului noului lăcaș al 
teatrului, Chirii Economu. ac
tor, secretarul organizației de 
partid din această instituție.

Sute de cetățeni aflați pe. 
platoul din fața impunătoa
rei clădiri își manifestă bucu
ria de a-1 avea în mijlocul lor 
pe secretarul general al parti
dului. aclamînd și ovaționînd.

Tineri și tinere înmînează 
buchete de flori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovară
șei Elena Ceaușescu.

în marele hol de la parter, 
pardosit cu marmură albă de 
Rușchița. împodobit cu largi 
tapiserii, semnate de cunos- 
cuți artiști plastici, străjuit de 
busturile în bronz ale ctitori
lor teatrului românesc, opere 
realizate de remarcabili sculp
tori, a avut loc festivitatea 
inaugurală.

(Continuare în pag. o 3-a)

tradiția artei din totdeauna a 
poporului nostru, artiștii, toți 
slujitorii artei își vor face da
toria față de popor, față de 
partid, față de năzuințele na
țiunii noastre socialiste de a 
fi tot mai puternică, de a păși 
în rînd cu celelalte națiuni pe 
culmile civilizației materiale 
și' spirituale, față de năzuințe
le ei spre o lume mai bună, 
mai dreaptă, în care oamenii 
să conlucreze strîns pentru a- 
celeași idealuri de bunăstare, 
prietenie și pace.

Cu aceste gînduri, urez tu
turor celor care vor juca pe 
această scenă să servească cu 
abnegație și devotament pa
tria și poporul, cauza socialis
mului și comunismului ! (A- 
plauze, urale prelungite, se 
scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R.", Asistența ovaționează 
cu căldură pentru partid, pen
tru Comitetul Central, pentru 
secretarul general al partidu
lui, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU)

E.M. Uricani

Exemplul 
însuflețitor 

ai brigăzilor 
fruntașe

Apropierea sfîrșitului de an 
generează la fronturile de lu
cru ale minei Uricani o vie e- 
mulație, harnicul colectiv de 
aici îmbunătățind permanent 
realizările anterioare, condiți
ile capabile să asigure un de
maraj cît mai bun în noul an. 
Zi de zi la punctele de încăr
care din axurile colectoare ale 

\ minei, zeci, sute de tone extra
se suplimentar stau mărturie 
pentru abnegația dăruirea în 
muncă a acestui colectiv.

Pînă în prezent un număr 
de 19 brigăzi de mineri și-au 
îndeplinit sarcinile de plan pe 
anul în curs. Din această lis
tă cuprinzătoare a brigăzilor 
fruntașe reținem doar cîteva, 
consemnînd totodată și cantita
tea de cărbune extrasă 
suplimentar de la înce
putul anului pînă în 
prezent: Procopie Moater — 
2 300 de tone, Nicolae Ștefan 
— 1 720 tone, Vasile Agheor-

(Continuare in pag. a 3-a)
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NOI PRODUSE 
ELECTROTEHNICE

La unitatea nr. 26 
din Petroșani, care 
desface produse radio- 
t.v. a sosit un nou 
lot de magnetofoane 
Grunding — Lux (2 880 
lei) cu două piste. De 
asemenea recent au 
mai sosit televizoare 
„Venus" HS tranzisto
rizate (2 870 Iei), auto- 
transformatoare „Ste
la" pentru televizoare 
cît și... mult căutate
le baterii de 1,5 V, de 
tip Și B20

CONCURS 
PROFESIONAL

Prin intermediul ga
zetei de perete „Tine-

V-

Constructorii Aristide Clement, Maria Turi și Constantin Tomșa examinînd îm
preună cu inginerul Andrei Szmolca detaliile de execuție la blocul A 2 din Vulcan.

Aproape 2000 de
în preajma apropiatei săr

bătoriri a unui deceniu de 
existență a preparației de la 
Coroești, colectivul de muncă 
al fabricii de brichete din ca
drul acestei moderne unități 
industriale din Valea Jiului, 
raportează un succes remar-

La preparația Coroești 

tone de brichete peste 
cabil : 1 943 tone de briche
te produse peste sarcinile de 
plan pe luna decembrie. Ca 
și înainte, dar mai cu seamă 
în ultima perioadă, în obține
rea acestui important spor de 
producție s-au remarcat mun
citorul Anton Orz, de la pupi-

sarcinile de plan
trul. de comandă a instalației, 
brichetatorul Haralambie A- 
printe. echipa de lăcătuși de 
întreținere a utilajelor condu
să de Nicolae Inclăzan, între
gul colectiv de bfichetatori 

’condus cu competență de ing.
Ariana Rotunjeanu.

31 decembrie decretată zi nelucrătoare
Prin Decret al Consiliului 

de Stat s-a stabilit ca ziua de 
31 decembrie 1973 să fie zi ne
lucrătoare. Pentru recuperare, 
se va lucra în ziua de 23 de
cembrie.

Prevederile decretului nu 
se aplică unităților productive 
în care se desfășoară proces 
continuu de muncă, precum și 
în locurile unde prin natura

serviciului ziua de duminică 
nu este stabilită ca zi de re
paus.

Ministerele, celelalte organe 
centrale, comitetele executive 
ale consiliilor populare, vor 
stabili programe speciale pen
tru unitățile comerciale. de 
transporturi publice și alte 
asemenea unități, care să asi
gure servirea populației în zi
lele de 23, 30 și 31 decembrie.

în ziarul de azi:
® Problemele muncii și vieții salariaților — mai mult în a- 

tenția sindicatelor din unitățile noastre economice !
® Rubrica : De Ia subredacțiile noastre

(pagina a 2-a)
® Teatrul și spectatorii, relație de cunoaștere și autocunoaș- 

tere reciprocă
(pagina a 3-a)

O Programul T.V. pentru săptămina viitoare
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CORUL „DOINA" j
expresie a dragostei pentru I 

o luminoasă tradiție muzicală |
In timpul anilor e- 

levii nu numai că a- 
similează un volum 
din ce în ce mai larg 
de cunoștințe, ci, prin 
sarcina și grija șco
lii de a contribui la 
educarea multilate
rală a copilului, sînt 
stimulați să-și mani
feste, apoi să-și dez
volte, foarte diverse
le înclinații, aptitu
dini, chiar ta

lente. Fără îndo
ială că e o mun
că îndelungată care 
se întinde de-a lun
gul anilor, care re
clamă din partea ca
drelor didactice nu 
numai tact pedago
gic, înțelegere și răb
dare, ci și muncă du
blată de o nobilă pa
siune. închegarea și 
evoluția artistică a

corului „Doina" de la 
Școala generală nr. 5 
din Petrila ilustrează 
cu generozitate aces
te idei.

Cu 5 ani în urmă 
în școală se înfiripa 
un grup vocal folclo
ric care a trecut, rînd 
pe rînd, prin fazele 
concursului cultural- 

artistic al pionieri
lor și elevilor, la fa

za județeană fiind a- . 
preciat cu un meri- I 
toriu loc trei. In a- I 
cel moment se poate | 
considera că s-a pro- | 
dus o cotitură în I 
chiar modul în care | 
era privit și valori- I 
ficat talentul copiilor. I

Ts | 

(Cont. în pag. a 3-a) I

retul, factor activ în 
îndeplinirea cincina
lului înainte de ter
men" de la I.F.A. „Vîs- 
coza" Lupeni, uteciștii 
au lansat un concurs 
pe teme profesionale —

„Cine știe meserie, 
cîștigă". Concursul se 
desfășoară simultan la 
cinci meserii, în trei 
faze. Prima fază are 
loc în această lună, a 
doua în ianuarie ’74

SPECTACOL PENTRU MINERI

Am avut fericita ocazie de a avea în 
mijlocul nostru, al minerilor de la Petri- 
la, corul de copii de la Școala generală 
nr. 5 Petrila. Formația corală a elevilor 
își onorează cu cinste școala, orașul nos
tru, ba chiar județul nostru. Ei, înainte 
de a merge Ia concursul „Cîntare patriei", 
au dorit să prezinte luni după-amiază, un 
frumos program în cinstea harnicilor mi
neri care i-au primit cu cea mai mare 
bucurie pe micuții pionieri și i-au aplau
dat îndelung. Pionierii ne-au asigurat că 
vor face tot ce le stă în putință să se 
întoarcă cu fruntea sus, pentru ca noi să 
fim mîndri de ei și, în același timp, fe
riciți că avem niște copii și urmași — de 
nădejde.

Eugen KOZMAN

și a treia în luna fe- 
burarie. Participanții 
vor da răspunsurile la 
cele trei întrebări, în 
scris, și vor înainta 
plicurile din zece în 
zece zile, comitetului 
U.T.C. al întreprinde
rii.

EXPOZIȚIE 
ȘCOLARA

La Școala generală 
nr. 2 Petrila s-a des
chis zilele trecute o 
expoziție' plastică, a- 
menajată în cinstea zi
lei Republicii — 30 De
cembrie, îndrumați de 
prof. Maria Tomescu, 
elevii au executat în 
timpul orelor de spe
cialitate, desene și gra
vuri în lemn, cuprin
se, selectiv, în actua
la expoziție.

CU PRILEJUL LUNII 
CADOURILOR

Unitatea de prezen
tare și desfacere din 
Petroșani a fabricii 
„Banatul" din Timișoa
ra, a fost aproviziona
tă cu un stoc de aproa
pe 1 300 perechi încăl
țăminte. De ieri a în
ceput desfacerea dife
ritelor sortimente de 
încălțăminte ca : ghete 
și pantofi pentru băr
bați, ghete pentru co
pii, cizme „Moto", pan
tofi pentru femei etc. 
De asemenea s-au pri
mit și pus în vînzare 
poșete și peste 200 sa
coșe din material sin
tetic.

Corul ..Doina" al Școlii generale nr. 5 Petrila la unul din spectacolele prezentate 
pentru minerii din Valea Jiului.

Foto : Ion LIClU

De astăzi 

VACANȚA 
DE IARNĂ!
în această dimineață elevii 

s-au trezit luminați de un 
gînd — a sosit VACANȚA 
DE IARNA ! Și astăzi, după 
ultima oră de curs, bucuria 
acestui moment, așteptat de, 
mult timp, se va exterioriza 
prin zburdălnicia și voioșia 
tradiționale acestor zile. Cei 
aproape 24 000 de elevi, cîți 
învață în zeci de școli de toa
te treptele; din Valea Jiului 
părăsesc în grupuri 'sălile de 
clasă și nu mai comentează în 
șoaptă temele și orele de a 
doua zi. De azi ei își consacră 
energia preocupărilor de va
canță.

Așteptată cu mai multă 
bucurie, vacanța de iarnă este 
un spațiu plin de atracție pen
tru elevi : munții sînt acope- 
riți de o tentantă zăpadă, vor 
avea Ioc multe concursuri, se 
apropie (la unele au și în
ceput) serbările dedicate zilei 
Republicii, pomul de iarnă, 
deschiderea, în curînd, a ora
șelor copiilor și tot în curînd, 
vor fi carnavaluri, tinerești 
petreceri de revelion... Sînt 
o parte din atracțiile specifice 
doar vacanței de iarnă, care 
justifică frămîntările pline de 
emoții pentru cei mai mici 
(„vine Moș Gerilă ?“ e între
barea ce pornește acum de pe 
buzele a mii și mii de copii).

Aproape 700 de elevi se vor 
îndrepta, unii chiar de astăzi, 
spre tabere aflate în locuri 
pitorești — Predeal, Sinaia, 
Sîrgeorz sau la cabanele Bu- 
ta, Cîmpu Iui Neag, Aușelu, 
Rusu... în decorul hibernal și 
practicînd sporturile metafo
ric numite albe, prin odihnă 
activă, potențialul intelectual 
al elevilor se reface pentru 
noile eforturi pe care le cere

(Continuare in pag. a 3-a)
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Problemele muncii și vieții salariaților
în atenția sindicalelor din unitățile noastre economice!

Desfășurată la cîteva zile 
după adunarea lărgită a ac
tivului de partid, Conferința 
municipală a sindicatelor a 
analizat, în spiritul exigențe
lor comuniste, activitatea des
fășurată de cei peste 55 000 
membri de sindicat din Valea 
Jiului și contribuția adusă de 
organele sindicale la înfăp
tuirea sarcinilor economice și 
sociale ce-i revin municipiu
lui.

Darea de seamă prezentată 
de tovarășul Gavrilă David, 
președintele Consiliului mu
nicipal al sindicatelor, a sub
liniat faptul că în centrul 
preocupărilor acestui organ 
au stat multiple probleme 
privind mobilizarea salariați
lor la realizarea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asu
mate în întrecerea socialistă, 
folosirea mai rațională a ba
zei materiale de care dispun 
întreprinderile, a timpului de 
lucru, întărirea disciplinei sub 
toate aspectele, . asigurarea 
condițiilor de muncă și viață 
ale salariaților. Sindicatele 
din majoritatea unităților e- 
conomice au fost îndrumate 
și sprijinite în organizarea 
și desfășurarea întrecerii în
tre secții. sectoare, loturi 
șantiere, în generalizarea ini
țiativelor valoroase și 
rienței înaintate a 
lective de muncă.

Participînd efectiv 
| nizarea muncii și a 

unităților economice
lea Jiului, consiliul municipal 
al sindicatelor și-a adus con
tribuția la reașezarea mai ju
dicioasă a cadrelor și Ia so
luționarea unor probleme im 
portante cu care s-au con
fruntat colectivele miniere. 
Acțiunile întreprinse în aceas
tă direcție au influențat po
zitiv măsurile tehnico-organi- 
zatorice luate de comitetele 
oamenilor muncii, de conduce
rile administrative în vede
rea realizării sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asu
mate.

In cele 11 luni ale anului 
planul producției globale pe 
ansamblul economiei munici
piului a fost realizat și depă
șit cu 6,36 milioane. Iei, iar 
productivitatea muncii valo-

expe 
unor ce

la orga 
întrecerii 
din V a

rice a crescut cu 882 Iei pe 
salariat. Rezultate bune s-au 
obținut și la planul de ex
port care a fost realizat 
proporție de 122 la sută, 
te colective de muncă, 
sînt cele de Ta I. F. A. . 
coza" Lupeni, I.U.M.P., 
cum și unele brigăzi de mi
neri și-au realizat sarcinile de 
plan pe primii trei ani ai cin
cinalului. Prin aplicarea nou
lui program de lucru în uni
tățile miniere — acțiune la 
care au participat intens și 
sindicatele — s-a făcut un 
pas esențial pe calea redre
sării activității la extracția 
ie cărbune.

Superioritatea noului pro
gram de lucru, eficiența mă-

în 
Mul- 
cum 

„Vîs- 
pre-

nicipal al sindicatelor, al or
ganizațiilor sindicale și comi
tetelor oamenilor muncii nu 
s-ar fi manifestat unele nea
junsuri.

Rămînerile în urmă la pro
ducția de cărbune în majori
tatea exploatărilor miniere, 
spunea tovarășul ing. Gheor
ghe Mihuț, director în C.C.P., 
puteau fi mult diminuate dacă 
organizațiile sindicale, con
ducerile unităților respective 
ar fi acționat cu mai multă 
operativitate și hotărîre în 
soluționarea unor probleme 
esențiale ale organizării pro
ducției și muncii.

Insistînd asupra cauzelor 
care au determinat rezultate-

Dezbaterile Conferinței 
municipale a sindicatelor

■, urilor și acțiunilor între
prinse .pentru perfecționarea 
activității de producție se ma
terializează prin creșterea pro
ductivității muncii în cărbu
ne, prin îmbunătățirea apro
vizionării locurilor de mun
că și efectuarea în mai bune 
condiții a lucrărilor de revi
zii și reparații. Sînt folosite 
mai bine brigăzile de mineri 
la lucrările de întreținere, 
pregătiri și deschideri, 
creat condiții mai bune 
transport în subteran, au 
introduse noi tehnologii 
lucru atît la exploatările 
niere cît și la celelalte

. lăți economice din
Jiului.

Dar, așa cum s-a subliniat 
în darea de seamă și în cu
vîntul delegaților care au 
participat la^ dezbateri, rezul
tatele obținute de colective
le de salariați din unitățile 
economice ale municipiului 
puteau fi mult mai bune dacă 
în activitatea Consiliului mu-

s-au 
de 

fost 
de 

mi-
uni-

Valea

A

v-ttâuwteitâ,'

CJ8L... .........=^=Tovarțatul meu^ munca

O realizare valoroasă
A învățat tainele lăcătușe- 

riei în urmă cu un sfert de 
veac în atelierele vechii uzi
ne de utilaj minier din Pe
troșani. Venit la preparația 
Petrila, lăcătușul Dumitru 
Marcu, sau „omul cu mîini- 
le de aur" cum i se mai spu
ne datorită faptului că din 
mîinile lui ies numai lu
crări de calitate, conducerea 
i-a încredințat una din cele 
mai bune brigăzi de lăcătuși 
avînd ca sarcină întreținerea 
angrenajelor din preparați®.

De la o vreme încoace, l-a 
preocupat confecționarea ru- 
lourilor pentru transportoa
rele de cărbune, piese care 
pînă nu de mult erau procu
rate de Ia întreprinderea în 
care Dumitru Marcu a învă
țat meseria de lăcătuș. A- 
cum, punînd accent pe au- 
toutilare și datorită pricepe
rii și siguranței în muncă, 
are deja confecționate peste 
o sută de bucăți de astfel de 
piese. In brigada sa lucrează 
oameni ca Vasile Hațegan, 
Gheorghe Costea, Anton Ceș- 
ca, Mircea Mitrea și alții ca
re niciodată nu s-au făcut de 
rușine cînd a fost vorba de

vreo lucrare dificilă de exe
cutat.

Comunistul Dumitru Mar- 
cu și brigada sa de întreți
nere au înfăptuit recent o 
nouă și valoroasă realizare 
tehnică. Este vorba de con
fecționarea a trei bucăți co
șuri lamelate din material i- 
noxidabil recuperat de pe 
rampa de fier vechi a între
prinderii de utilaj minier Pe
troșani. Aceste piese, înainte 
vreme, se importau. După ce 
s-a convins că primele două 
coșuri s-au dovedit a fi Ia 
nivelul calitativ al celor din 
import, brigada a trecut la 
confecționarea a încă două, 
"ăci și alte preparați! de căr
buni din Valea Jiului au ne
voie de ele. Aceasta este o 
performanță deosebită dacă 
ne gîndim ia primele piese 
executate din lamele de 
bronz, la faptul că ele se rea
lizează în prezent din mate
rial recuperat, dînd rezulta
te peste așteptări în funcțio
narea centrifugelor ’„H.V.O. 
2“.

Emilian DOBOȘ, 
șef de schimb, preparația 

Petrila

moral-cetățenești
în dezbaterea uteclștllor

Marți, 18 decembrie, s-a 
desfășurat la Petrila plenara 
comitetului orășenesc U.T.C. 
care a dezbătut preocuparea 
organelor și organizațiilor 
U.T.C. pentru educarea poli- 
tico-ideologică și moral-cetă- 
tenească a tineretului.

Pe marginea materialului 
prezentat au luat cuvîntul 
tinerii Marin Bărsănescu, mi
ner Ia E. M. Petrila, loan 
Marian, inginer la E. M. Lo- 
nea, Daniel Gruianu, sudor,

Ștefan Luca. șef echipă prepa
rați-a Petrila, Francisc Mlezi- 
va. învățător și alții, care au 
arătat atît rezultatele obținu
te cît și neajunsurile existen
te în «domeniul muncii de e- 
iu-cației în încheierea lucră
rilor plenarei tovarășul Ni- 
solae Haneș, prim-secretar al 
comitetului municipal U.T.C. 
a insistat asupra lipsurilor ma
nifestate în stilul și metode
le de muncă ale organizațiilor 
U.T.C.

Rezultate preocupări

Vreți sa fiți la curent cu ultimele noutăți 
cu marile probleme ale lumii contemporane?

le nesatisfăcătoare la minele 
din municipiu — Eroul Mun
cii Socialiste Petre Constantin, 
miner șef de brigadă la E. M. 
Lupeni, a cerut consiliului 
municipali și organizațiilor 
sindicale să fie mai ancorate 
in realitatea’ grupelor de mi
neri, a colectivelor de munci
tori, să se preocupe mai mult 
de calificarea minerilor și 
stabilizarea lor în Valea Jiu-' 
lui. Este necesar ca și comisia 
inginerilor și tehnicienilor să 
se preocupe mai serios de re
zolvarea problemelor tehnice 
cu care se confruntă minerii 
în subteran, iar activitatea de 
invenții și raționalizări 
cadrul C.C.P. trebuie să 
facă simțită in abataj.

Problemele sociale ale 
menilor muncii din Valea Jiu
lui au ocupat un loc central 
în cadrul conferinței. Refe- 
rindu-se la activitatea desfă
șurată de consiliul municipal 
al sindicatelor pentru îmbu
nătățirea asistenței medicale, 
întărirea sănătății și reface
rea forței de muncă a salari
aților, unii Vorbitori între care 
se numără Petre Constantin 
și dr. Nicolae Aldica, direc
torul spitalului din 
au arătat că producția 
bune — activitate de 
municipiului nostru - 
nevoie de oameni sănătoși și 
cu capacitate sporită de mun
că, dar sindicatele au făcut 
încă puțin în această direcție. 
Nu este 
trimitem 
ment și odihnă, ci trebuie să 
ne ocupăm în permanență de 
rezolvarea problemelor sani
tare. Sindicatele au datoria 
să organizeze mai intens acți
uni pentru întărirea sănătății 
minerilor și a celorlalți sala- 
riați, să 
manență 
lui fizic 
practică 
în acest scop de corpul tehni- 
co-ingineresc al exploatări
lor.

Munca politico-educativă cu 
aspectele ei concrete a stat în 
centrul atenției delegaților la

din
se

oa-

Lupeni, 
de căr- 
bază a 

are

suficient numai să 
oamenii la trata-

se preocupe în per- 
de reducerea efortu- 
prin transpunerea în 
a măsurilor inițiat^

conferință. Mulți vorbitori 
s-au referit la faptul că apli
carea noului program de lu
cru în subteran oferă condi
ții tot mai bune pentru inten
sificarea acțiunilor politice și 
educative, de aceea este ne
cesar ca sindicatele să facă 
mai mult pentru folosirea 
utilă și instructivă a timpului 
liber al salariaților.

Prezentînd activitatea viitoa
re, atît darea de seamă cît 
și discuțiile purtate în legătu
ră cu programul de măsuri au 
reliefat hotărîrea membrilor 
de sindicat, a tuturor salaria
ților de a transpune în viață 
sarcinile trasate de recenta 
plenară comună a C.C. al 
P.C.R. și Consiliului suprem 
al dezvoltării economice și 
sociale. Consiliul municipal 
al sindicatelor va milita neo
bosit pentru realizarea planu
lui economic pe 1974 și înfăp
tuirea tuturor măsurilor adop
tate de adunarea lărgită a 
comitetului municipal de 
partid.

Concluzionînd pe marginea 
lucrărilor conferinței tovară
șul Gheorghe Feier, secretar 
al comitetului municipal de 
partid, a apreciat aportul în
semnat pe care salariații, 
membrii de sindicat, l-au a- 
dus la realizările raportate 
Subliniind deficiențele consta
tate în activitatea Consiliului 
municipal al sindicatelor — 
deficiente reflectate direct în 
activitatea unităților economi
ce — vorbitorul a recoman
dat tuturor organizațiilor sin
dicale să 
susținute 
lipsurilor 
metodelor 
că adaptate noilor sarcini 
condiții în care își desfășoa
ră activitatea. Va trebui ca 
organele și organizațiile sin
dicale să manifeste mai multă 
exigență în activitate, să des
fășoare o muncă susținută de 
îndrumare și control pentru 
ridicarea prestigiului lor . în 
rînduri-le salariaților. în uni
tățile economice este necesar 
să se întărească mai mult 
disciplina sub toate aspecte
le, sindicatele avînd datoria 
să facă totul în această direc
ție, să dea viață inițiativelor 
valoroase și propunerilor fă
cute de salariați, să dovedeas
că mai multă maturitate și 
competență pentru soluționa
rea problemelor, receptivita
te, înțelegere și participare 
eficientă la preocupările co
lectivelor de muncitori.

Ne mai desparte puțin 
de adunările generale 
oamenilor muncii care 
dezbate cifrele de plan 
anul 1974. Organele și 
nizațiile sindicale au datoria 
de a pregăti din timp cu în
treaga responsabilitate, aces
te adunări, împreună cu con
ducerile tehnico-administra- 
tive să creeze cadru 
punzător pentru ca 
membru de sindicat să-și a- 
ducă din plin contribuția 
înfăptuirea sarcinilor 
mice ce revin 
Petroșani pentru

Almanahul „Scinteia
1974

de mese

«BUNA
c

Concepută și realizată de 
un specialist al come
diei cinematografice a- 
mericane — Melvin Frank — 
această suită de aventuri pli
ne de fantezie, care este fil
mul „Bună seara, doamnă 
Campbell", formează un. an
samblu bine sudat în care 
domnește surîsul. In acest 
divertisment agreat de toa
te categoriile de spectatori, 
Gina Lollobrigida regăsește 

/ un rol în stilul celor care i-au 
adus reputația, reliefînd un 
personaj amuzant.

Substanța filmului se află 
tot în anii celui de al doilea 
război mondial, dar 
din perspectiva unor 
plări interumane.

După un număr de
la război în orășelul San Fio- 
rino din Italia urmează

privit 
întîm-

ani de

VA OFERĂ:

Reportaje și anchete inter
naționale
Documentare politice, econo
mice și sociale
Actualitatea enciclopedică 
Sute de fotografii inedite, zeci 
de planșe în culori

TERRA într-o carte :
ALMANAHUL „SCÎNTEIA" 

1974
Lectura preferată a omului bine 

informat

nouă
Dovedindu-se că sa 

la de mese a atelieru
lui de zonă C.F.R. nu 
corespunde cerințelor, 
organizația de bază, 
conducerea unității, au 
hotărît amenajarea în 
acest scop a unei alte 
săli unde salariații să 
poată servi masa în 
condiții optime.

Astfel, a fost amena
jată și dată recent în 
folosință o sală de me
se încăpătoare, lumi
noasă, dotată cu mij
loace de încălzire, mo 
bilier ș.a. De remarcat 
că lucrările de amena
jare s-au efectuat din 
resurse proprii, prin 
munca voluntară a sa
lariaților din unitate.

în cadrul
săptămînii record 

a tineretului 
hunedorean

Un reușit concurs 
pe teme de circulație

H-nima eforturi mai 
pentru lichidarea 

prin perfecționarea 
și stilului de mun

ți

Cornel

timp 
ale 
vor 
pe 

orga-

cores- 
fi scare

la 
econo--, 

municipiului
anul viitor.

HOGMAN

șanț 
tur- 
ma-

(17 — 23 decembrie)
@ I.U.M.P. (luni, marți, miercuri)
— 80 elevi de la Școala uzinală au săpat un 

de 60 metri pentru aducțiunea apei industriale în 
nătorie și au lansat noi acțiuni pentru îngrijirea 
șinilor-unelte din cadrul sculăriei și metrologiei.

— La atelierul de bobinaj s-au reparat în plus 5 
mașini electrice, lucrările ridicîndu-se la o valoare de 
circa 200 000 lei. Se evidențiază tineri ca Maria Rus, 
Maria Nedelea, Mihai Palotay.

— La atelierul de metrologie au fost reparate 
înainte de termen . instrumentele defecte aduse de la 
exploatările miniere. Se evidențiază Adrian Medrea, 
Aurel Czegl-edy.

— La atelierul, de modelărie au fost realizate noi 
modele pentru turnat înainte de termenul stabilit.

© E. M. URICANI (marți)
— 14 tineri au participat, peste orele de program, 

la repararea transportoarelor din subteran, valoarea 
lucrărilor ridicîndu-se la peste 150 000 lei.

— 54 de tineri au rămas cîte o oră peste program 
în abataje, dînd un plus de 200 tone cărbune.

-- 14 tineri au efectuat două ore peste programul 
de lucru la descărcarea lemnelor în depozit.

• I. F. A. „VÎSCOZA" LUPENI (luni)
— 15 tineri au participat Ta colectarea a 

lograme deșeuri de maculatură, remarcîndu-se 
Ardelean, Stan Vîlcu, Tiberiu Boncină.

© PREPARAȚIA LUPENI (luni)
— 20 tineri au încărcat 15 tone fier vechi 

țiindu-se Ion Medrea, Mihai Varga, Nicolae 
Ion Strinu.

@ E. M. VULCAN (luni)
— Brigada de tineret a lui Constantin Popa a dat 

un plus de 34 tone cărbune, iar a lui Szabo Balaș 
20 tone peste sarcina de plan.

@ E. M. LONEA (luni)
— Brigada de tineret condusă de Constantin Chi- 

tone cărbune.țoiu a realizat un plus de 304 
© E. M. PETRILA (luni) 
— Tînărul Andraș Haidu 

cărbune în proporție de 135 
Kovacs în proporție de 117 la

— La atelierul mecanic tinerii au 
perforatoare și 3

300 ki-
Teodor

eviden- 
Mărilă,

și-a realizat planul de 
la sută, 
sută.

iar Adalbert

Se știe că patrulele de circu
lație din rîndul elevilor, înfi
ințate în toate școlile generale, 
se dovedesc din ce în ce mai 
mult reale „repere" de sprijin 
pentru organele de miliție ; 
vin în ajutorul elevilor dirijîn- 
du-le circulația, protejîndu-i 
de eventuale accidentări. In 
scopul stimulării membrilor 
patrulelor de circulație și ve
rificării cunoștințelor lor. Ins
pectoratul municipal al M.I. în 
colaborare cu Consiliul muni
cipal Petroșani al Organizației 
pionierilor au inițiat (cu ca
racter periodic) un concurs de 
circulație gen : „Cine știe, răs
punde".

Concursul organizat, în zi
ua de 14 decembrie, a.c., la 
Casa de cultură a sindicatelor 
Petroșani, pe tema „Cum cir
culăm ?“ a beneficiat de un 
juriu exigent, format din ma
iorul Constantin Țiu, profeso
rii Vasile Mărculescu, Cons
tantin Drăgan și Ioan Popescu. 
S-au prezentat elevi, membri 
ai patrulelor de circulație de 
la școlile generale nr. 1, nr. 2 
nr. 4, nr. 5 și nr. 6 Petroșani 
care au dat dovadă de seriozi
tate și disciplină, așa cum le 
stă bine pionierilor. Organiza
torii au fost satisfăcuți de

promptitudinea, exactitatea 
și rapiditatea răspunsurilor da
te de majoritatea concurenți- 
lor. Asistența formată din pio- 
neri și școlari de toate vîrste- 
le, a aplaudat îndelung pe 
concurenți, răsplătindu-i pen
tru efortul depus, pentru mun
ca zilnică pe care o desfășoa
ră în scopul prevenirii acci
dentelor în rîndul populației 
școlare. Membrii patrulelor de 
circulație au dovedit că în 
general cunosc foarte bine re
gulile de circulație ce privesc 
pe pietoni, pe călători în au
tobuze, obligația conducători
lor de vehicule cu tracțiune a- 
nimală și mecanică, obligați
ile cicliștilor și pietonilor ca
re se deplasează în grupuri 
compacte.

In final, juriul a declarat 
cîștigător echipajul Scolii ge
nerale nr. 6 format din elevii: 
Romeo Urjan, Marian Istrate, 
Florian Cristea. Un echipaj 
compus numai din elevi din 
clasa a V-a. Tuturor concuren- 
ților li s-au înmînat premii în 
cărți și rechizite din partea , 
Inspectoratului municipal de 
miliție.

Dumitru CORNEA, 
Consiliul municipal 

al pionierilor

Df LA SMBRtDlCTIILE NOASTRE
Fisuri

de
încă

ale risipei
enerqe 
neînchisa

In orașul
mic parc care, pe lîngă 
funcții, o îndeplinește și pe a-

Petrila există un 
alte

rost ? Apoi, în Petrila, mai 
sînt și alte puncte unde se văd 

e- 
un 
de 
la 

38.

arzînd chiar și ziua becuri 
lcctrice. Spre exemplu, 
bec arde ziua la magazinul 
legume și fructe nr. 5, altul 
magazinul „Electrice'1 nr.
Aceste lămpi nu sînt legate 
la rețeaua principală de ilumi
nat public și din această cau
ză nu sînt stinse odată cu ce-

reparat, peste 
ciocane pneu-

C.F.R. (miercuri) 
reparații, brigada
Petru Human a

/

mare.
Noaptea în parcul „Dr. Petru Groza“ din Petrila, becu

rile luminează ca ziua în amiaza

formată
rămas 3 ore

orele de program, 3 
matice.

© COMPLEXUL
— La atelierul de

8 tineri condusă de
peste programul de lucru pentru executarea unor lu
crări urgente la două locomotive cu aburi.

NICOLAE NAPRODEAN, 
secretar al comitetului 

municipal U.T.C.

SEARA, DOAMNA CAMPBEU
A R N E T CINE

membri 
de aviație 
fuseseră 
Apropierea e- 

neliniștește

MATOGRAFI
ai
a- 

în-

sosească foștii 
unei escadrile 
mericană care 
cartiruiți aici, 
venimentuiui o 
pe Carla Campbell, locuitoa
re a orășelului, cunoscută 
respectată de toată lumea 
fiind văduva unui aviator 
merican. Dar trecutul ei 
fost tăinuit cu multă pruden
ță în toți acești ani, ea se 
temea că acum lucrurile vor 
lua o întorsătură neplăcută 
pentru reputația ei și adevă
rul va ieși la iveală. Pentru 
că, în urmă cu 19 ani, în lo
cuința Cariei fuseseră cazați 
trei militari americani și pu
țin timp după plecarea lor 
ea a înțeles că va avea un 
copil. Nefiind sigură cine es
te fericitul tată, le-a anun
țat evenimentul la toți trei.

Și 
ca 
a- 
a

Corecți, fiecare i-a trimis pe
riodic, de atunci, cîte un 
cec, fiecare fiind convins că 
este tatăl, și toți păstrînd fru
moase amintiri despre Italia, 
soțiilor spunîndu-le că între
țin la studii pe fiica unui ca
marad mort.

Astfel, existența Cariei și 
a fiicei sale, Gia, este asigu
rată iar numele fictivului că
pitan Campbell, „mort în 
război", este o pavăză care-i 
apăra onoarea. Prin urmare, 
regizorul Melvin Frank . ne 
introduce cu abilitate în 
miezul unor situații comice 
a căror savoare se află în 
momentul doi al filmului — 
sosirea militarilor împreună 
cu soțiile lor — deznodăinîn- 
tul. După o serie de peripe
ții, cei trei „tați" și soțiile 
lor, care aflaseră între timp

adevărul, se întîlnesc cu Car
ia. Și, ca toate comediile ci
nematografice, filmul are 
un final fericit — vi
itorul Giei va fi în continu
are asigurat. La festivitatea 
inaugurării capelei în memo
ria celor căzuți în luptă, în 
■semn de prețuire, doamnei 
Caria i se înmînează placa 
memorială.

Comedia spumoasă „Bună 
seara, doamnă Campbell" 
(rulează, începînd de astăzi, 
la cinematograful „7 Noiem
brie" din Petroșani) cîștigă 
•mult în valoare prin inter
pretare. Binecunoscuta ac
triță Gina Lollobrigida este 
secondată excelent de o e- 
chipă de actori (Lee Grant, 
Philippe Leroy și alții) care 
interpretează cu umor acest 
vesel film.

TOSI

puteam 
dar 
nici

ceea de gazdă primitoare (bi
neînțeles în timp de vară) a 
unui teren pentru volei și te
nis. Acest teren are instalație 
electrică de iluminat Vara, 
cînd au loc întreceri sportive 
oficiale ori amicale și cînd par
cul este frecventat de un mare 
număr de cetățeni, era nor
mal ca iluminatul să funcțione
ze uneori și pînă seara tîrziu. 
Dar acum ? Ce poate să justi
fice acum funcționarea ilumi
natului în interiorul acestui 
parc încît noaptea poți citi aici 
ziarul ca și ziua. Dar, de mul
te ori lămpile de aci ard și zi
ua. De ce nu se iau măsuri 
pentru evitarea consumului de 
energie electrică fără nici un

le 
se 
stingă, își uită obligația N-ar 
trebui oare să fie puși să olâ- 
tească ?

de pe străzi. Și, după cum 
vede, cei care trebuie să le

E. DUMITRU
Petrila

lui nea Zaharie...

INCORIGIBILI, DOM'LE !
I
I

Pe cinstea mea, nu cred că 
e un altul mai pornit ca mi
ne împotriva risipei! Cum? 
Foarte simplu ! Iau atitudi
ne. Da, da ! Eu nu trec nimic 
cu vederea. In ședințe îi cri
tic pe risipitorii ăștia să le 
meargă fulgii. Nu-i| ședință 
în care să nu iau cuvîntul. 
II iau chiar și cînd nu mi se 
dă. Doar e dreptul meu. Es
te ? Unii zic că asta ar mi
rosi a indisciplină. jAș ! Nu 
le convine să le spun adevă
rul în față, asta-i ! Păi ce, 
hlizosu ăla de Volănescu, șo
fer e ? Un gură-cască ! Acum 
vreo lună i-am luat frumușel 
tot uleiul de la mașină că al 
meu trecuse și nu
sta cu camionul în loc, 
Volănescu n-a sesizat 
măcar atîta lucru, s-a urcat 
în cabină, a pornit motorul, 
a făcut cîteva sute de metri 
și pas de mai mergi dacă 
poți : motor „gripat“ și te-ai 
învîrtit de reparație capitală 
cît ai zice pește. Faceți și dv. 
socoteală și veți vedea cîtă

risipă înseamnă o avarie ca 
aia I Și atunci să adopți pozi
ția mutului ? Nu m-a răbdat 
inima și la cuvînt, în ședință, 
l-am făcut praf pe Volănes- . 
cu. Să țină minte ’mnealui

risipă de cuvinte, ai ? D’aia, 
cît o fi el de șef i-am ținut 
un discurs a-ntîia. Pentru 
combativitatea mea mi s-ar 
fi cuvenit niscaiva cuvinte de 
laudă, poate chiar și o primă.

piață să cumpere o legătură 
de morcovi, trei kile de -car
tofi și o pereche de pui ! 
M-am frămîntat mult pînă 
să găsesc soluția lichidării a- 
cestei risipe de timp. Dar ca

Asta e pentru
Ca să vă

mine 
conving, vă

cum devine chestia cu grija 
față de bunuri! Merita să 
intre la apă, vă spun eu ! 
Păi, dom’le pu mai încăpeai 
de el nicăieri : nici la eviden
țieri, nici Ia panoul de onoa
re, ca să nu mai vorbim de 
prime. Ni-1 dădeau mereu 
auzi, ca exemplu, ca model. 
„Tovarăși — ne spunea șeful 
— uite așa să realizați eco
nomii la carburanți și lubri- 
fianți cum face Volănescu, 
îngrijițifVă mașinile așa cum 
și-o îngrijește el!“. Curată

Dar zgîrciți, dom’le, cum nu 
s-a pomenit I...

Cine știe cît și-ar face de 
cap dacă n-aș fi eu să-i pun 
la punct ! Zadarnic însă mă 
zbat, nu cred să reușesc cu 
ei pînă la capăt. Ce vreți, 
n-au inițiativă. Rețineți doar! 
Se cere să închidem risipei 
de orice fel toate canalele ? 
Se cere ! Ei bine, eu am tre
cut neîntîrziat la acțiune. So
cotiți numai cît timp prețios 
pierdea nevastă-mea în fie
care dimineață mergînd la

să fiu cinstit, ideea mi-a su- 
gerat-o într-un fel chiar di
rectorul nostru. Oare nu cu 
autoturismul lui de la servi
ciu îi sînt duși zilnic copiii la 
școală și aduși înapoi acasă ? 
Normal! Doar de ce să bată 
drumurile pe jos bieții co
pii ? Risipă de timp, risipă 
de pingele, risipă de... risi
pă. Așa că fie blagoslovit ca- 
mionașul întreprinderii, cu 
care o pot scuti pe nevestica 
mea să piardă ceasuri făcînd 
piața. Risipei, orice canal în-

chis ! 
lege !
mai dau un exemplu : deu
năzi, cînd a fost ploaia aia 
torențială, toată apa 
stradă dădea buzna să 
scurgă în canal. Vă 
puiți ce risipă imensă? N-am 
stat cu mîinile-n sîn, am a- 
lergat în plină ploaie și am 
astupat cu ce-am putut toate 
gurile de canal. Astfel am 
reușit să salvez apa care a 
crescut văzînd cu ochii, in- 
trînd în curți și în subsoluri
le caselor. Mă mir însă că 
în loc să-mi fie recunoscă
tori, oamenii erau cît p-aci 
să mă linșeze. Ce naiba, să fi 
uitat ei oare adevărul pe care 
îl susține știința — anume 
că viața nu există fără apă ? 
I-am văzut, cu o strîngere de 
inimă, cum au deschis toate 
gurile de canal lăsînd apa să 
curgă ca un potop Risipitori 
incorigibili, dom’le !

de pe 
se 

închi-

I

X

Pentru conformitate 
Nicolae POP

I

Cine nu-1 cunoaște pe nea 
Zaharia de la centrul de dis
tribuire a buteliilor de aragaz 
din Bărbăteni ? Omul acesta, 
de cînd s-a înființat centrul a- 
mintit, este aproape nelipsit 
de aici. Centrul se află în car
tierul Bărbăteni, deci relativ 
departe de cei. care ar trebui 
să se ocupe de aspectul lui și 
de condițiile de muncă ale lui 
nea Zaharia.

— Priviți tavanul, zice.
Privesc și văd țigle sparte, 

tavanul gata să cadă. Vîntul 
trece în voie și, pe deasupra, 
pardoseala centrului e din... 
bolovani. înăuntru — frig de 
peșteră. Cu alte cuvinte... boa
lă curată.

Ce e de
Consiliul 

lui Lupeni
vină pentru repararea acope
rișului, respectiv, a tavanului, 
cît și pentru înlocuirea pietre
lor cu dușumea de lemn la a- 
cest centru de distribuire a 
buteliilor de aragaz. (Piatra, 
prin lovire cu metalul buteli
ilor poate da naștere la scîntei 
periculoase în acest loc). Acest 
lucru a fost constatat și de 
către un specialist al între
prinderii pentru desfacerea 
produselor petroliere din Ti
mișoara. Deci, trebuie rezol
vat cît mai urgent acest „ne
caz" care, de fapt, nu este nu
mai al lui nea Zaharie.

făcut ?
popular al orașu- 
ar trebui să inter-

M. MICA, 
Lupeni
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INAUGURAREA NOULUI EDIFICIU

AL TEATRULUI NAȚIONAL
(Urmare din pag. 1)

în numele actorilor, regizo
rilor, scenografilor al între
gului colectiv al Teatrului 
Național, artistul poporului 
Radu Beligan, exprimînd sim
țămintele de profundă dra
goste și recunoștință împăr
tășite în acest moment de 
covîrșitoare importanță pen
tru instituția lor, pentru miș
carea culturală a țării a spus :

Mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu,

Stimată tovarășă Ceaușescu, 
Stimați tovarăși,
Cu o emoție greu de cu

prins în cuvinte, cu o emo
ție la care se adaugă parcă 
și aceea a lungului șir de îna
intași care au visat la această 
clipă, ne exprimăm imensa 
bucurie pentru prezența dum
neavoastră la această solem
nitate în care sărbătorim un 
eveniment de o memorabilă 
însemnătate în viața culturii 
românești.

Vă mulțumim pentru înalta 
cinste.

Vă mulțumim pentru acest 
edificiu, impresionantă ctito
rie și care prin proporțiile, 
prin dimensiunea, prin stră
lucirea sa n-are seamăn nu 
numai în trecutul scenei ro
mânești, dar și al întregii 
noastre construcții destinată 
să adăpostească manifestările 
artei. .

Vă mulțumim pentru aceas
tă monumentală clădire în 
care vedem mărturia marelui 
și rodnicului interes pe care 
Partidul Comunist Român îl 
poartă deopotrivă bunăstării 
poporului și setei lui de fru
mos.

Vă mulțumim, laolaltă cu 
toți oamenii de artă, cu între
gul popor, pentru această mă
reață și semnificativă înfăptu
ire, chemată să dăruiască sa
tisfacții minții și sufletului, 
intensificîndu-le respirația și 
lărgindu-le orizontul.

Vă mulțumim pentru aces- 
tă gradioasă operă, hărăzită 
să rămînă peste vremuri ex
presia a ceea ce reprezintă 
în conștiința noastră socialis
mul. ■ orînduire a luminii, a 
cunoașterii, a împlinirii celor 
ma înalte dintre aspirațiile 
spiritului uman.

Pășind în clădirea menită 
să fie sediul pasionantelor 
confruntări dintre viață, gîn- 
dire, emoție, noi știm foarte 
bine că există o strînsă legă
tură între timpul cînd ea s-a 
înălțat și timpul cînd în frun
tea partidului și a țării vă 
aflat! dumneavoastră, tovară
șe Ceaușescu, dăruit arhitect 
al civilizației materiale a o- 
rînduirii noastre și, în ace
eași măsură, inspirat arhitect 
al valorilor ei spirituale.

în ceasul solemn al inaugu
rării acestui lăcaș, artiștii 
Teatrului Național, toți sluji
torii teatrului românesc, re
simțind ca o îndatorire de a 
face pe viitor mai mult pen
tru societatea noastră, care a 
împlinit visul dreptății socia
le și al independentei națio
nale, se angajează să nu pre
cupețească nici un efort pen
tru a cinsti așa cum se cu
vine împlinirile si idealurile 
socialismului, al căror strălu
cit exponent sînteti dumnea
voastră, iubite tovarășe 
Ceaușescu.

Ne vom strădui ca tot ce 
este înălțător și putprnic, de 
preț și frumos în acești ani 
de luptă, de zidire și de reali
zări să se oglindească în pie
sele și spectacolele înfățișate.

Ne vom strădui ca pe sce
nele noastre să vibreze însu- 
flețitor ideile apte să întă
rească și să sporească poten
țialul de gîndire și sensibili
tate, convingerile socialiste 
ale marelui public. Ne vom 
strădui să facem din teatru o 
formă de participare dinamică 
la procesul de desăvîrșire a 
prezentului, implicîndu-1 în 
bătălia pentru progres, în toa

te bătăliile care împing îna
inte viața și arta. Ne vom 
strădui să facem din creațiile 
noastre o cale de activizare a 
conștiințelor, impulsionînd ne
încetat faptele prin care ea 
se legitimează și se împlineș
te.

în acest teatru va arde sta
tornic făclia nobleței ome
nești, a frumosului.

E un legămînt pe care noi, 
artiștii, ostași credincioși ai 
partidului, îl facem în fața 
dumneavoastră și vă rog să 
vedeți în el cel mai devotat 
răspuns pentru darul primit 
și semnul nedezmințitei noas
tre angajări în viața Și acțiu
nile României de astăzi, a 
acelei Românii, care datorită 
muncii eroice a poporului, da
torită politicii magistrale des
fășurate de secretarul general 
al partidului, patriot înflăcă
rat, neabătut militant al ide
ilor internaționalismului soci
alist, exponent al năzuințelor 
supreme ale oamenilor înain
tați de pretutindeni, și-a cîș- 
tigat un prestigiu deosebit în 
lumea întreagă.

Și vă asigurăm că nu exis
tă pentru noi o dorință mai 
aprinsă decît aceea de a fi 
mesagerii- dorinței României 
de a se impune prin construc
ție, prin demnitate, prin va
lori propulsînd comandamen
tele păcii, din perspectiva re
alistă a interdependenței cres- 
cînde a contemporaneității și 
a destinului planetar al lumii 
de astăzi.

Elevi ai vieții și elevi ai 
propriei noastre gîndiri, noi 
știm că într-o epocă în care 
împrejurările dovedesc unita
tea de țeluri spre o lume mai 
dreaptă, mai bună, a marii 
familii a umanității, spre o 
lume a păcii, a progresului și 
civilizației, misiunea artei 
noastre e de a tălmăci, în for
me proprii' de seducție și ori
ginalitate, imperativele con
lucrării pentru triumful uma
nului în om și în lume.

Ora gravă și emoționantă a 
deschiderii noului Teatru Na
țional, oră care-și va purta 
mereu ecoul în durata vieții 
spirituale a poporului român, 
așează pe umerii noștri o 
înaltă responsabilitate, iar 
noi, oamenii de artă, o aso
ciem indisolubil de numele 
dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ctitor al României 
moderne, al culturii socialiste.

Așa cum marile lăcașuri 
de lumină din trecutul nostru 
au fost legate de numele lui 
Ștefan, lui Brâncoveanu, lui 
Alexandru Ioan Cuza, tot ast
fel această minunată construc
ție în care va arde flacăra ta
lentului, pasiunii și credinței 
comuniste va rămîne de-a pu
ruri legată de numele dum- 
neavostră, mare ona de. stat al 
istoriei contemporane și' fiul 
cel mai îndărgit al poporului 
român.

într-o atmosferă entuziastă, 
însuflețită, ia cuvîntul tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarea secretarului ge
nerai ăl partidului găsește un 
iarg ecou în rîndul participan- 
ților, ea fiind subliniată în 
repetate rînduri de vii apla
uze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
taie panglica inaugurală, după 
care notează în Cartea de o- 
noare a Teatrului Național:

La inaugurarea noului lăcaș 
al Teatrului Național din Bucu
rești îi felicit în modul cel 
mi călduros pe arhitecți și 
constructori, pe muncitori, in
gineri și specialiști care, prin 
strădania lor, au înălțat acest 
modern edificiu de cultură 
al României socialiste — ex
presie a grijii societății noas
tre pentru îmbogățirea conti
nuă a vieții spirituale a popo
rului.

Deschiderea porților acestui 
Vast complex teatral — eveni

ment istoric în existenta „na- 
ționalului“ bucureștean, ca și 
în întreaga activitate artistică 
românească — va constitui, fă
ră îndoială, un moment de răs
cruce pentru colectivul primei 
scene dramatice a țării. Acto
rii, regizorii, dramaturgii, în
tregul personal artistic va 
simți, în mod neîndoios, de da
toria sa, să realizeze specta
cole și mai mărețe, pe mă
sura condițiilor create de so
cietatea socialistă, să aducă o 
contribuție mult sporită la 
lărgirea orizontului de cultură 
al poporului, la formarea conș
tiinței omului nou, la îmbogă
țirea tezaurului artei noastre 
socialiste.

Urez colectivul „Teatrului 
Național11 din București noi și 
mari succese în nobilul efort 
de ridicare a artei românești 
pe trepte superioare, răspun- 
zînd astfel, cît mai deplin, se
tei de frumos a poporului ro
mân, exigențelor măreței epoci 
de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate 
pe pămîntul României.

Pe prima filă a cărții de o- 
noare își pun semnătura tova
rășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, tova
rășul Ion Gheorghe Maurer și 
tovarășa Elena Maurer, tova
rășul Emil Bodnaraș.

...Simbolică și semnificativă 
coincidență. Tot la sfîrșitul lu
nii decembrie, acum 121 de 
ani, se inaugura, la București, 
clădirea Teatrului Național. 
După cum se știe, edificiul a 
fost distrus, în 1944. de bom
bardamentele hitleriste. Re
construcția sa — atît de dori
tă de toți slujitorii scenei, de 
toți oamenii de artă și cultu
ră, de întregul popor — a de
venit astăzi o realitate vie. In 
acest lăcaș de cultură, durat 
prin grija partidului și statu
lui, își va desfășura de acum 
înainte activitatea naționalul 
bucureștean, ale cărui fapte 
de cultură trăiesc mereu în a- 
mintirea timpului și a istoriei, 
în sufletul națiunii. De-a lun
gul a peste 120 de ani, el a ră
mas credincios nobilei sale 
meniri de tribună activă a 
gîndurilor și a sentimentelor 
înălțătoare, participînd cu toa
te forțele și cu prestigiul său 
la lupta dîrză, înflăcărată a 
poporului român pentru apă
rarea ființei naționale, pentru 
unitate, iridependență și eman
cipare socială, pentru socia
lism. Aceste înaintate tradiții 
au fost preluate, amplificate 
și ridicate pe noi trepte în anii 
construcției socialiste, au rodit 
în înfăptuiri artistice de sea
mă. Naționalul bucureștean es
te un teatru militant, politic, 
legat strîns de destinele țării, 
el contribuind, pe calea artei, 
la opera de edificare a societă
ții socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră. Este 
o școală vie de educație patrio
tică, de promovare a valorilor 
dramatice originale și univer
sale de cultivare și de răspîn- 
dire a frumosului artistic.

După festivitatea inaugura
lă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. ceilalți conducători 
de partid și de stat, sînt invi
tați în marea sală a teatrului. 
Prevăzută cu 920 de locuri, o- 
cupînd împreună cu foaierele 
ei 4 000 mp, sala oferă condi
ții optime de vizionare, o am
bianță caldă, primitoare. Sce
na impresionează prin dimen
siunile sale — 42 m înălțime, 
permițînd realizarea celor mai 
felurite tipuri de spectacole, 
de la simple recitaluri actori
cești, pînă la montări grandi
oase, de largă desfășurare.

Spectatorii aflați în sală sa
lută cu vii aplauze apariția în 
loja oficială a conducătorilor 
de partid și de stat.

Se aude gongul și cortinele 
se ridică. începe cel dintîi 
spectacol din prima stagiune a 
Teatrului Național în noua ca
să. El reunește fragmente din-

tr-o piesă clasică și una con
temporană, ambele lucrări e- 
vocînd evenimente de seamă 
din istoria țării.

Sînt prezentate. în deschide
re, actele trei și patru din 
„Apus de soare11, omagiu adus 
unuia dintre ctitorii teatru
lui românesc — Barbu Ștefă- 
nescu Delavrancea. Pe scenă 
reînvie o pagină din trecutul 
glorios de luptă al poporului 
nostru, chipul viteazului domn 
al Moldovei, Ștefan cel Mare, 
interpretat cu noblețe de artis
tul poporului George Calbo- 
reanu. Alături de venerabilul 
actor, aflat în al optulea de
ceniu de viață, care își expri
ma bucuria de a fi prezent la 
acest spectacol festiv, și-au 
dat concursul alți interpret! de 
valoare ce au adus strălucire | 
teatrului românesc — Ale
xandru Giugaru, Ion Finteș- 
teanu, Elvira Godeanu, Nicolae 
Brancomir, Geo Barton. Mihai 
Fotino, Marcel Enescu, - Ilinca 
Tomoroveanu, Florin Piersic, 
precum și artiști talentați din 
generațiile mai tinere. Regia 
este semnată de Marietta Sa
dova, care, așa cum mărturi
sea. a căutat să realizeze, îm
preună cu pictorul scenograf 
Mihai Tofan, un spectacol pe 
măsura acestei capodopere 
a literaturii dramatice româ
nești și a evenimentului lumi
nos din viața teatrului.

Pe scenă are loc finalul, de 
intens dramatism, al piesei lui 
Delavrancea.

Mesajul de un înflăcărat pa
triotism al marelui domnitor, 
care a pus mai presus de orice 
dragostea de neam, a fost pur
tat mai departe, în timp, de 
cei mai buni fii ai țării. După 
secole de dîrze și neînfricate 
lupte, masele populare, condu- I 
se de partidul comunist, au în- | 
făptuit cele mai înalte aspira- | 
ții ale înaintașilor, ale națiu- I 
nii noastre, pe calea deschisa g 
de istoricul 23 August 1944. 
Momentul crucial al insurec
ției naționale antifasciste ar
mate .i-a inspirat dramaturgu
lui Aurel 1 aranga epopeea 
dramatică „Simfonia patetică11, 
ale cărei fragmente au consti
tuit partea a doua a spectaco- I 
lului inaugural. Sînt redate 
fapte de acum trei decenii pe
trecute într-un oraș de provin
cie, aflat chiar pe linia fron
tului, unde întreaga putere a 
comuniștilor se mobilizează 
împotriva dictaturii antonesci- 
ene, a armatelor Germaniei na
ziste. Aceste fapte de eroism 
se integrau în lupta întregului 
nostru popor, hotărît de a-și 
clădi, sub conducerea partidu- H 
lui nostru comunist, în liber
tate și demnitate o viață nouă, 
în acord cu năzuințele sale de 
veacuri.

La reușita acestei evocări, 
în regia autorului, și-au dat 
concursul cunoscuții actori 
Radu Beligan, Marcela Rusu, 
Irina Răchițeanu, Forry Etter- 
le, Marcel Anghelescu, Toma 
Caragiu, Draga Olteanu, Cons
tantin Bărbulescu, George Mo- 
toi. și mulți alții.

In semn de prețuire, actori
lor, tuturor realizatorilor spec
tacolului, le este oferit un coș 
cu flori din partea conducerii 
de partid și de stat.

Pe scenă și în sală, domneș
te o atmosferă entuziastă. Toți 
cei prezenți își exprimă cu în
suflețire dragostea față de 
partid și secretarul său gene„ 
ral, față de patria socialistă. Ei 
își manifestă, tdtodată. recu
noștința fierbinte pentru spri
jinul acordat de partid și de 
stat în realizarea noului așe- 
zămînt cultural.

Cu prilejul acestui memora
bil eveniment de cultură, slu- g 
jitorii Teatrului Național din I 
București, ai tuturor scenelor S 
țării se angajează să-și pună jțl 
întregul talent, întreaga pute- | 
re de creație. în slujba popo- I 
rului și a patri-i. a progresii- | 
lui artei românești, a edifică- 9 
rii societății socialiste. &

(Agerpres)

Sărbătoarea scenei petroșănene

Teatrul și spectatorii,
relație de cunoaștere

și autocunoaștere reciprocă
După trei decenii de activitate teatrală desfășurată 

pe cîteva scene din țară, actorul pensionar COSTIN 
ILIESCU meditează îndelung la relația ce se stabilește 
între teatru și public, la vocația socială a artistului.

I.a 1. U. M. Petroșani

Căi multiple de economisire a
Economisirea metalului con

stituie Pe zi ce trece o preo
cupare tot mai largă pentru 
cadrele tehnice și economice 
ale întreprinderii de utilaj 
minier Petroșani. Este un 
fapt firesc pentru etapa ac
tuală de dezvoltare economi
că a țării, cînd trebuie reali
zată încadrarea în consu
murile specifice de materiale 
și. astfel, aprovizionarea cu 
cantități suficiente a între 
prinderilor cu materiale fe
roase și neferoase, în diver
se sortimente și de bună cali
tate, a fiecărei secții sau sec
tor din unitățile respective.

In acest sens. în cadrul 
I.U.M.P. de mai mulți ani au 
fost luate diverse măsuri, 
care au condus în final la 
economisirea unor însemnate 
cantități de metal. Aceste 
măsuri îmbracă cele mai va
riate forme. De exemplu : 
debitarea (tăierea) barelor de 
oțel la lungimi minime care 
să nu afecteze execuția pie
selor ; croirea pieselor din 
tablă de oțel în așa fel încît 
să rămînă cît mai puține de
șeuri ; uneori, prin folosirea 
oțelurilor de calitate superioa
ră, mai rezistente, se pot ob
ține, piese mai simple, mai u- 
șoare, deci din metal mai pu
țin ; alteori, prin modificarea 
formei geometrice, ca o con
secință a reproiectării piese
lor respective, se poate ajun
ge la scopul urmărit: econo

mia ,d< metal; la fel se în; 
tîmplă prin utilizarea pie
selor .esate la cald, sau 
forjate și apoi prelucrate.

In construcția de mașini și 
utilaje miniere un accent 
deosebit se pune pe alegerea 
soluției celei mai optime de 
lucru, care nu trebuie să con
ducă nicidecum, în final, la 
scumpirea pieselor. Degeaba 
s-ar economisi la un produs, 
de exemplu 2 kg. de oțel, care 
valorează 10-12 lei, dacă ope
rațiile suplimentare de for
jare, preforjare sau matrița- 
re scumpesc produsul cu 15- 
20 lei pe bucată.

Cș o dovadă a preocupării 
cadrelor tehnico-inginerești 
de la I.U.M.P. în scopul ob
ținerii economiilor de metal, 
în principal pentru reducerea 
pierderitor de oțel prin așchi- 
ere, în ultimul timp o serie 
de repere nu se mai execută 
numai prin strunjire, ci prin 
preforjare, sau presare la cald 
și apoi strunjire. Drept re
zultat, scade considerabil 
pierderea de șpan, reducîn- 
du-se manopera, respectiv, 
timpul de execuție la mași
nile unelte.

Se pot cita în acest sens : 
realizarea roților dințate și 
a pinioanelor pentru trans
portoarele TR-2, realizarea 
bolțurilor și a penelor pentru 
grinzile de abataj, presarea 
la cald a elementelor pentru 
robineți, presarea la cald și

prelucrarea pistoanelor la stâl
pii hidraulici, presarea la 
cald a florilor de sfredel, a 
capetelor la grinzile metalice 
articulate etc.

Economii însemnate s-au ob
ținut și la realizarea armătu
rilor de mină, prin reutiliza- 
rea bucăților rezultate din 
tăieri la lungimi corespunză
toare. Produse curente, ca de 
exemplu bile pentru mori, 
sînt executate din corpurile 
căzute prin presarea la cald 
a capetelor grinzilor articula
te, obținîndu-se beneficii 
însemnate prin acest proce
deu.

Colectivul de la I.U.M.P. a 
obținut succese însemnate 
sub aspectul economisirii me
talului. Preocupări au existat 
în această direcție întotdeau
na și ele se vor manifesta, per 
manent. Nu putem spune, însă 
că am făcut totul. Este ne
cesar ca în cadrul sarcinilor 
curente fiecare tehnician să 
urmărească îndeaproape aces
te aspecte. A urmări o pro
blemă ca aceasta este o for
mă a responsabilității fiecă
ruia dintre noi, fiind conști- 
enți de importanța și eficaci
tatea economică a acțiunii 
Economisirea metalului, reu- 
tilizarea deșeurilor de me
tal etc. nu pot fi considerate 
ca îndatoriri ale unui singur 
om sau ale unei echipe sub 
afirmația că „de aceea iau 
salariu11, ci este o îndatorire

metalului |
cetățenească a tuturor sala- 3 
riaților aceea de a traduce | 
în viață directivele parti- i 
dului elaborate, în acest sens. I 
La ora actuală, utilizarea cu K 
chibzuință a fiecărui gram | 
de metal, economisirea lui | 
sînt datorii ale fiecărui 
muncitor, tehnician, - și in
giner de la I.U.M.P.

La intrarea pe poarta 
I U.M.P. pe un panou se poa
te citi angajamentul colecti
vului unității : de a economi
si, în anul 1973, cantitatea 
de 80 tone de metal. Dato
rită preocupărilor manifes
tate în acest sens, colectivul 
nostru, nu numai că și-a rea
lizat .angajamentul dar l-a 
depășit, cu mult înainte de 
termen, economisind 83 tone 
de metal, executând în ace
lași timp 50 tone de produ
se din material recuperat. 
Fără îndoială că întregul 
colectiv de muncitori, tehni
cieni și ingineri al I.U.M.P. 
va găsi suficiente căi și în 
continuare pentru a traduce 
în viață această acțiune atît 
de însemnată : Economia de 
metal.

ing. Ioan HERMAN, 
șeful atelierului de proiectări 

tehnologice și autoutilare

I
I
I
I

— In 1940 absolveam Con
servatorul de artă dramati
că, timp în care nu aveai 
șansa să fii repartizat într-un 
teatru. Dacă plăceai unui di
rector de teatru particular, 
erai angajat pentru o stagi
une. Așa am dus-o pînă în 
1944 cînd am fost angajat la 
Teatrul armatei din Bucu
rești. Mărturisesc, fără să mă 
laud, că am fost primul ac
tor român care a jucat un rol 
principal într-o piesă sovie
tică, în „Invazia11 de Leonid 
Leonov. Pe atunci director 
era N.D. Cocea. Apoi, în 
1949, am făcut parte din gru
pul de actori care a înființat 
teatru] din Reșița. De acolo, 
în 1953, am jucat Ia teatrul 
din Brăila, apoi la Baia Ma
re și, din 1966, Ia teatrul „Va
lea Jiului11.

A'J'vhatea artistică a ac
tori • 
apr
ne și medalii. A interpretat 
zeci de roluri în îndelunga- 
ta-i carieră și își amintește 
cu plăcere și emoție de pie
sele „Sosesc deseară11 de Tu
dor Mușatescu, „Transplan
tarea inimii necunoscute11 de . 
Al. Mirodan și „Părinți teri
bili11 de Jean Cocteau în ca-

Costin Iliescu a fost 
ă cu mai multe ordi-

re a deținut roluri principale.
— Pe scena acestui teatru 

al minerilor au fost realiza
te spectacole de foarte înalt 
nivel artistic — „Fîntîna 
Blanduziei11 de Vasile Alec- 
sandri, în regia lui Ion Ol
teanu ; „Transplantarea ini
mii necunoscute11 montată de 
Marcel Șoma, „Părinți teri
bili11 și multe altele. Eu, ca 

actor, am constatat, în multele 
noastre turnee cît este de a- 
preciat teatrul de aici în 
afara județului. Iată, am ju
cat „Sosesc deseară11, la Bra
șov, oraș cu teatru dramatic, 
și sala era arhiplină. La fel 
în Sighișoara și multe alte 
orașe.

— Cum considerați dum
neavoastră actuala, să-i zi
cem cam dur, criză de pu
blic a teatrului din Petro
șani ? Ce a determinat apa
riția acestui fenomen și care 
ar fi calea de a-1 înlătura ?

— Faptul că am lucrat și 
în alte teatre îmi dă posibili
tatea să fac o comparație re
velatoare. Este foarte ade
vărat că în teatrul din Pe
troșani munca actorului e 
mult mai grea decît în mul
te alte locuri, și nu e lipsită 
de rezultate pozitive, dar

care, ciudat, sînt apreciate 
mai mult în afara Văii Jiului. 
Trebuie văzut dacă nu exis
tă, cumva, deficiente în o- 
rientarea lui sau în populari
zare, și să nu mai vorbim de 
poziția lui oarecum dosnică. 
Dar de ce este cunoscut mai 
mult în alte părți decît aici ? 
Părerea mea este că nu s-a 
făcut destul pentru ca el să 
se apropie de public, iar 
spectatorul de el. Cum să 
vină omul la teatru cînd el 
nu cunoaște actorul ? Acesta 
este și el un om care trăiește 
în acest clocot de viață, mun
cește, respiră, într-un cu- 
vînt își are existența alături 
de harnicii mineri ai Văii 
Jiului. Ca și în alte localități, 
nu trebuie să se facă nici o 
manifestare, nici o festivita
te sau consfătuire la care ac
torul să lipsească. El își 
poate aduce contribuția prin 
arta lui, recitind versuri î- 
naripate despre patrie și 
partid, despre bucuria de a 
trăi. Actorul, ca oricare alt, 
artist, trebuie să se afle 
mijlocul vieții sociale,
care să ia parte la fel de sin
cer și pasionant ca pe scenă, 
prin muncă obștească, cunos- 
cînd omul din Valea Jiului 
și făeîndu-se cunoscut pe si
ne prin activismul social.

în 
la

T. SPATARU

Exemplul 
însuflețitor 

al 
brigăzilor 
fruntașe

(Urmare din pag. 1)

ghiesei — 1 000 de tone, Grigo- 
re Lițcan — 700 tone din ca
drul sectorului I ; Gheorghe 
Nichita și Jenică Năstase cu 
depășiri de 1 500 și, respectiv, 
1 300 de tone de la sectorul II.

Preocupările colectivului mi
nei pentru pregătirea produc
ției anului viitor se oglindesc 
și în realizările notabile pe ca
re le consemnează brigăzile de 
mineri specializate în lucrări 
de deschideri și pregătiri. In 
frunte se situează brigăzile 
conduse de Constantin Grădi- 
naru din cadrul sectorului II, 
cu o depășire de 825 mc a sar
cinilor de plan, Ion Nichițelea 
de la sectorul III cu peste 100 
mc excavați suplimentar și 
Constantin Gheorghiu din ca
drul sectorului IV deschideri 
cu o depășire a sarcinilor de 
plan cifrată la 870 mc.

Toate aceste succese sînt 
rodul aplicării consecvente a 
unei organizări îmbunătățite, 
consultării largi a tuturor oa
menilor muncii în acțiunea de 
mare responsabilitate pe care 
o reprezintă adoptarea decizi
ilor, urmărirea permanentă a 
stadiului de îndeplinire a sar
cinilor trasate.

(Urmare din pag. 1)

Cadrele didactice, însufle
țite de constantul iubitor al 
muzicii corale, prof. Titu 
Gheroiu, director al școlii, 
au început o activitate siste
matică de îmbogățire a grupu
lui vocal, nucleul viitoru
lui cor. începutul colaborării 
cu Vladimir Ureche, sala
riat al minei Petrila, și cu 
veche activitate de animator 
al muzicii corale în Valea 
Jiului, a însemnat o etapă 
superioară în pregătirea an
samblului coral care ajunse
se să numere peste 120 de 
copii. Este numit ansamblul 
..Doina11 și se începe munca 
de șlefuire artistică, de se
lecționare și îmbogățire a 
repertoriului. Dirijorul Vla
dimir Ureche își întinde in
vestigațiile și printre elevii 
mici, recrutînd noi și talen- 
tați coriști chiar și din clasa 
a IV-a.

Se asimilează cu curaj bu
căți muzicale, din ce în ce 
mai pretențioase, ajungîndu- 
se ca astăzi repertoriul co
rului să depășească cifra 40, 
cu aranjamente muzicale pe 
3 și 4 voci egale. Nu putem 
trece cu vederea dragostea 
și pasiunea elevilor pentru 
muzica corală, sădite adînc 
în sufletul lor, care i-au a-

jutat să treacă atît peste cli
pe de oboseală, cît și să înve
țe cu mai mult entuziasm. O 
particularitate, probabil u- 
nică sau puțin răspîndită în 
formațiile de acest gen, a co
rului „Doina11 dirijat de 
Vladimir Ureche, este că se 
cîntă pe patru voci egale. A- 
juns în etapa finală a con
cursului cultural-artistic, în 
luna aprilie, a interpretat în

„Cutezători pornim în viață11 
de Ion Chirescu, „Cîntec os
tășesc11 de V.’Donose, „Trico
lorul11 de Ciprian Porumbes- 
cu, „Cîntec de drumeție11 de 
J. Penchos, „Ziua a apus11 de 
Pfeil, „Trandafir de pe ră
zoare11 de Sabin Drăgoi, 
„Limba noastră11 de A. Cris- 
tea, „Cuc-cuculeț“ de Nelu 
Ionescu, „Cîntec de leagăn11 
de Nicolae Lungu, „Suită de

CORUL „DOINA
acest stil, printre altele, 
„Concertul broaștelor11 obți- 
nînd valorosul titlu de „Lau
reat al festivalului11.

Repertoriul corului „Doi
na11 cuprinde cîntece despre 
patrie și partid, pionierești
și de tineret, 
zică clasică 
sică, clasică

din mu
și precla- 
românească.

cîntece și prelucrări 
folclorice, ilustrîndu-i posi
bilitățile vocale foarte întin
se. Printre cele mai îndrăgi
te de copii sînt „Te cînt 
partid11 de M. Neagu, „Plaiuri
părintești11 de L. Profeta,

cîntece din Valea Jiului11 
prelucrare de Gheorghe Po
pa, „Corul vânătorilor11 din o- 
pera „Freischutz11 de Weber 
etc, etc. Contribuții de primă 
importanță la izbutirea unor 
interpretări de foarte bun 
nivel artistic, o au valoroa
sele soliste Rodica Strianu, 
Angela Blaga, Rodica Can- 
temir și micuțele dar talen
tatele Voichița Jura, Came
lia Ilina, Lucia Hatoș.

La Școala generală nr. 5 
Petrila pasiunea pentru mu
zică se concretizează din ce

în ce mai complex — acum 
se pregătește spectacolul dra
matic muzical „Fata cu ga
roafe11 adaptare după cunos
cuta operă a lui Gh. Dumi
trescu. Cu acest spectacol se 
inaugurează și o nouă etapă 
în activitățile pionierești din 
municipiul Petroșani printre 
care corul „Doina11 se impu
ne ca o formație bine înche
gată și cu mari posibilități 
de evoluție. Succesele îi sînt 
cunoscute : locul I la faza 
județeană, în toamna anului 
1972 ; Diploma specială și 
laureat în etapa finală a fes
tivalului pionierilor și Șela
rilor, ediția 1973, iar dirijo
rului Vladimir Ureche, pen
tru măiestria lui, i s-a atri
buit diploma juriului.

Corul „Doina11 al copiilor 
de la Școala generală nr. 5 
Petrila reprezintă duminică 
Valea Jiului, județul Hune
doara la concursul „Cîntare 
patriei11 ce se va desfășura 
la Timișoara. Avînd 
convingerea că vor re
prezenta municipiul cu 
aceeași strălucire de pînă 
acum, le dorim acestor talen- 
tați copii cu glasuri înaripa
te mult succes și rezultate 
tot mai frumoase în afirma
rea amplei mișcări artistice 
pionierești din Valea Jiului.

Vacanfa de iarnă!
(Urmare din pag. 1)

învățătura. Petrecute aceste 
zile în tabere sau participînd 
Ia foarte variate și atractive 
activități ce se proiectează în 
școli, Ia Casele pionierilor ori 
în excursii și vizite instructi
ve, toate aceste posibilități re
prezintă plăcerile vacanței de 
iarnă. La care se adaugă, cn 
un corolar, nelipsitul pom de 
iarnă care invită la călătorii 
imaginare fantezia luxuriantă 
proprie copilăriei. Și ca o do
vadă a statorniciei grijii ce o 
manifestă partidul pentru co
pii, în acest an au fost aloca
te 40 milioane lei pentru ca 
pomul de iarnă să fie mai 
îmbelșugat iar Moș Gerilă mai 
darnic.

Vacanța de iarnă, să nu ui
tăm, este și etapa finală a 
unui trimestru școlar, a unor 
foarte reale eforturi presăra
te pe drumul cunoașterii sub 
călăuza învățătorilor și pro
fesorilor. Acest trimestru șco
lar face parte dintr-un an 
școlar ce a urmat Plenarei

C.C. al P.C.R. din 16—17 iu
nie, care a revoluționat sis
temul de învățămînt românesc 
al cărui scop este pregătirea 
tineretului pentru a fi util 
societății noastre. Anul școlar 
se va încheia în anul cînd ța
ra noastră, fiecare cetățean, 
se va pregăti pentru două e- 
venimente de semnificație 
istorică și patriotică — împli
nirea a trei decenii de la e- 
liberarea patriei și cel de-al 
XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român. învățămîn- 
tul din Valea Jiului întîmpi- 
nă aceste evenimente cu re
zultate tot mai bune în pro
cesul instruirii și educației, 
formînd tinerele generații în 
spiritul dragostei pentru 
muncă, în spiritul nobilelor 
tradiții ale partidului și mi
nerilor.

Această zi mult așteptată a 
venit. Să le dorim tuturor ele
vilor din Valea Jiului o va
canță cît mai plăcută, odihni
toare și stimulativă !

Cu planul anual îndeplinit
(Urmare din pag. 1)

Printre factorii care au con
tribuit la bilanțul bogat în 
fapte de muncă cu care co
lectivul autobazei înclțeie 
anul 1973 se numără mai bu
na întreținere și folosire a 
parcului de autocamioane și 
remorci din dotare, îmbună
tățirea organizării procesului 
de producție, participarea uni
tății cu o coloană de 15 auto
vehicule la campania de re
coltare a cerealelor și sfeclei 
de zahăr, urmărirea zilnică a 
evoluției realizării planului și

luarea unor măsuri operative 
cînd s-au constatat deficiențe, 
sarcini în rezolvarea cărora 
s-au remarcat îndeosebi con
ducătorii auto Constantin Aji- 
tăriței, Constantin Cruceru, 
Nicolae Postolache, Petru Co
cotă II și Aurelian Pungan, 
mecanicii Nicolae Blendea și 
Ștefan Chirian, strungarul 
Petru Cernat, sudorul Anton 
Dumitrescu, maiștrii Nicolae 
Nițul'escu și Ion Bondrea. Me
ritul succeselor aparține însă 
întregului personal de bord, 
de întreținere, tehnic și auxi
liar al autobazei.
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9,00 Curs de limbă france
ză. Lecția 73 (relua
re).

9,30 Curs de limbă rusă. 
Lecția 71 (reluare).

10,00 Telex.
10,05 Cîntă corul căminului 

cultural din Dăbuleni 
— Dolj (reluare).

10,20 Teleobiectiv.
10,35 Film artistic. Sămîn- 

ță rară.
12,10 Telejurnal.
16,00-17,00 Teleșcoală.
17,30 Curs de limbă engle

ză. Lecția 71.
18.0Q Telex'.
18,05 Tragerea Loto.

18.15 Cunoașteți legile ?
18.30 Atenție . la... neaten

ție.
18,50 Revista economică 

TV.
19,20 1001 de seri. Șoricelul 

motorizat (VI).
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen. 
1973 — an hotărâtor.

20,00 Cîntecul săptămânii. 
„Drag mi-e jocul ro
mânesc11.

20,05 Prim plan. Eleonora 
Cojocaru, secretara 
Comitetului de partid 
al întreprinderii de 
confecții și tricotaje 
„București11.

20.30 Publicitate.
20,35 Film artistic. Simon 

Bolivar. Coproducție 
hispano-italiană. Cu: 
Maximilian Schell. 
Rosana Schiaffino, 
Francisco Rabal.

22.15 24 de ore.

A

întreprinderea 
de utilaj minier 

.Petroșani 
angajează

• cercetători științifici

• ingineri proiectanți

• tehnicieni specialitatea exploatări miniere, 
electromecanică minieră

• tehnicieni construcții de mașini, acționări hi
draulice, electronică

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

Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele
7—14 de la biroul personal al întreprinderii din Petroșani, 
str. Republicii, nr. 1, telefon 118 67, interior 157.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Nicolae 

Rochian, eliberată de Preparația cărbunelui Lupeni. O 
declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Ivănuș 
Marin, eliberată de E. M. Lupeni. O declar nulă.
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Cuvîntarea tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

la întilnirea cu participanții 
la sesiunea Comitetului

Executiv al Federației Mondiale 
a Tineretului Democrat

Tovarășul Nicolae Ceausescu a primit pe participanții 
la sesiunea Comitetului Executiv al f. M. I. D.

(Urmare din pag. 1)

asigure poporului condiții de 
viață tot mai îmbelșugată. Fău
rirea societății socialiste în 
România creează cele mai bu
ne condiții pentru dezvoltarea 
și înflorirea economiei, pentru 
consolidarea și întărirea in
dependenței și suveranității z 
naționale. Succese deosebite 
obțin în construcția socialistă 
toate țările care au pășit pe a- 
cest drum.

Arh vizitat multe țări din 
Africa, America Latină, Asia, 
Europa. Am putut constata cu 
multă satisfacție preocupările 
popoarelor de a lichida cu 
desăvîrșire vechile stări de lu
cruri, de a prelua bogățiile na
ționale în propriile mîini și a 
le folosi în interesul propriu. 
România sprijină în mod ac
tiv lupta popoarelor pentru a 
fi stăpîne pe bogățiile lor, miș
carea de eliberare națională a 
popoarelor care mai suferă ju
gul dominației coloniale. Dăm 
o înaltă apreciere rolului im
portant pe care îl joacă tine
retul în această luptă.

Prețuim contribuția pe care 
tineretul din România o adu
ce la edificarea socialistă a ță
rii, Ia dezvoltarea economiei, 
științei, culturii, la ridicarea 
bunăstării generale a întregu
lui popor. Trebuie să declar 
aici că, sub conducerea parti
dului, împreună cu întregul 
pjopor, tineretul din țara noas
tră are o contribuție deosebit 
de importantă în tot ce a rea
lizat societatea noastră socia
listă, în toate succesele obținu
te pe calea progresului și civi
lizației.

Mulțumindu-vă călduros 
pentru medalia F.M.T.D. pe 
care mi-ați înmînat-o, doresc 
să afirm că văd în acest act 
o apreciere pe care dumnea
voastră, reprezentanții tinerei 
generații, o dați activității ti
neretului din România, luptei 
sale pentru nobilele idealuri 
ale socudismului, pentru liber
tatea .^Jidependența popoare
lor, pentru pace, colaborare și 
progres social în întreaga lu
me. Tînăra generație din Ro
mânia își va aduce și în viitor 
contribuția activă la întreaga 
activitate desfășurată de 
F.M.T.D., la lupta tineretului 
de pretutindeni pentru înfăp
tuirea aspirațiilor înaintate a- 
le popoarelor, pentru făurirea 
unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

Prețuim rolul tineretului din 
toate țările în lupta generală 
împotriva imperialismului, a 
colonialismului și neocolonia- 
lismului. Considerăm că tînă
ra generație este chemată să 
dea un nou avînt luptei revo
luționare, progresiste, pentru

' ” '....... ...... ......... ........ N..I.IH. "" ..........................................

Încheierea lucrărilor Comitetului Executiv al F.
Joi s-au încheiat la Bucu

rești lucrările Comitetului E- 
xecutiv al F.M.T.D. în ședința 
finală au fost adoptate rezolu
ții, mesaje și alte documente 
care dau expresie hotărîrii 
forțelor revoluționare, popu
lare și democratice ale tinere
tului din diferite țări ale lu
mii de a-și intensifica lupta, 
împotriva imperialismului, a 
colonialismului și neocolonia
lismului,. pentru realizarea as
pirațiilor de libertate și inde
pendență, de pace, cooperare 
și progres social.

în rezoluția cu privire la 
securitatea europeană se sub
liniază necesitatea dezvoltării 
cooperării între organizațiile 
de cele mai diferite orientări 
și intensificării acțiunilor pro
prii în vederea sprijinirii ac
tive a tuturor pașilor îndrep- 

așezarea relațiilor dintre na
țiuni pe principii noi.

Pentru a realiza cu succes 
dezideratele popoarelor, nă
zuințele tinerei generații de 
a-și asigura o viață demnă și 
liberă, este necesară unirea e- 
forturilor tinerilor de pretutin
deni. Trebuie pornit de la fap
tul că tînăra generație, atît 
în fiecare țară, cît și pe plan 
internațional, este vital inte
resată într-o politică nouă, în 
lichidarea vechilor stări . de 
lucruri. Tinerii de diferite o- 
rientări politice, filozofice, de 
diferite categorii sociale tre
buie să acționeze în strînsă u- 
nitate, pentru că numai pe 
această cale ei își pot face cu
noscută poziția, pot aduce o 
contribuție tot mai însemnată 
la lupta generală a forțelor 
progresiste, antiimperialiste.

Am întîlnit în multe țări di
verse organizații de tineret, 
diverse păreri în rîndul tinere
tului. Cred că trebuie manifes
tată receptivitate față de tot 
ceea ce gîndește tineretul, față 
de diferitele concepții care 
tind spre organizarea mai bu
nă și mai dreaptă a societății. 
•Desigur, trebuie să ne ridicăm 
cu hotărîre împotriva concep
țiilor reacționare, rasiste, fas
ciste, a politicii jde dominație. 
Dar nu trebuie să existe tea
mă pentru faptul că în rîndul 
tineretului șînt unele grupări 
sau organizații care, cîtqoda- 
tă, doresc să fie soluționate 
mai repede dnele probleme, 
sau văd căile spre rezolvarea 
unor probleme altfel decît co
muniștii, socialiștii, sau mem
brii altor organizații care fac 
parte din F.M.T.D. Trebuie să 
înțelegem că, în condițiile lu
mii de astăzi, diversitatea de 
păreri asupra căilor dezvoltă
rii luptei sociale, antiimperia
liste este inevitabilă. Aceasta 
este un lucru bun, pînă la 
urmă, un fenomen care oglin
dește creșterea conștiinței po
litice a tineretului, dezvolta
rea gîndirii sale. Iată de ce tre
buie făcut totul pentru a uni 
aceste forțe, diferitele organi
zații ale tineretului într-o di
recție unică — aceea a luptei 
antiimperialiste, anticolonialis
te, pentru pace și progres so
cial.

Sînt încă multe probleme de 
soluționat în viața omenirii 
contemporane. Este necesar să 
se depună încă eforturi pentru 
a se asigura o pace reală .în 
Vietnam. Sînt, de asemenea, ne
cesare eforturi serioase pentru 
a se ajunge la o pace dreaptă, 
trainică în Orientul Mijlociu, 
care să ducă la retragerea Is
raelului din teritoriile arabe 
ocupate, să asigure indepen
dența și suveranitatea fiecărui 

tați spre adîncirea destinderii 
șr crearea unui sistem trainic 
'de securitate în Europa.

Salutînd victoriile popoare 
lor din Indochina, rezoluția 
cu privire la Vietnam, Laos 
și (^imbodgia cheamă pe tine
rii democrați și progresiști 
de pe cele cinci continente 
să-și întărească solidaritatea 
cu popoarele și tineretul viet
namez, laoțian și cambodgian 
și adresează, cu prilejul celei 
de-a 13-a aniversări a creării 
F.N.E. din Vietnamul de Sud, 
un vibrant mesaj de salut și 
solidaritate poporului si tine
retului sud-vietnamez.

O declarație adoptată de că
tre Comitetul Executiv expri
mă sprijinul deplin și solida
ritatea activă, a tinerei genera- / 
ții progresiste de pretutindeni 
cu lupta dreaptă a poporului.

stat. Este necesar să se adopte 
soluții corespunzătoare care 
să asigure poporului palestini
an o dezvoltare liberă, în con
formitate cu interesele și aspi
rațiile sale legitime. Există în
că în lume popoare care luptă 
împotriva dominației colonia
le, și trebuie să sprijinim ac
tiv această luptă pentru scu
turarea definitivă a jugului co
lonial. Sînt, de asemenea, de 
rezolvat o serie de probleme 
în Europa, legate de înfăptui
rea securității pe continent, de 
dezangajarea militară. Se cer 
soluționate probleme stringen
te legate de încetarea cursei 
înarmărilor, pentru care se 
cheltuiesc anual peste 200 mi
liarde dolari. Toate acestea 
necesită o luptă susținută din 
partea tuturor popoarelor. In 
această direcție, tînăra gene
rație trebuie să-și facă tot mai 
hotărît auzit glasul.

Nu se poate spune că exis
tă vreo problemă a vieții in
ternaționale care să nu preo
cupe tineretul. Noi apreciem 
mult ceea ce face F.M.T.D. 
Am dori însă ca activitatea sa 
pentru unirea și creșterea ro
lului tineretului în viața inter
națională să sporească și mai 
mult, deoarece avem convinge
rea că tineretul, alături de ce
lelalte forțe sociale antiimpe
rialiste, poate și trebuie să 
joace un rol mai important în 
soluționarea problemelor cru
ciale ale lumii.

In zilele noastre nu mai es
te posibilă soluționarea nici 
unei probleme fără participa
rea tuturor popoarelor, așa 
cum atît pe plan național, cît 
și internațional nu este posibil 
să se asigure dezvoltarea pro
gresistă fără participarea ac
tivă a maselor populare, a ti
nerei generații.

In acest spirit acționează 
și va acționa organizația de 
tineret din România, înfăptu
ind astfel politica partidului 
comunist, a guvernului nostru, 
politică de pace și colaborare 
cu toate popoarele lumii.

Cu aceste sentimente, cu 
convingerea că sesiunea pe 
care ați avut-o Ia București va 
deschide noi căi spre întări
rea eforturilor în vederea u- 
nirii tineretului pe plan inter
național împotriva imperialis
mului, pentru o politică de 
pace și colaborare internațio
nală, vă urez tuturor celor 
prezenți, organizațiilor și po
poarelor dumneavoastră suc
cese tot mai mari în dezvolta
rea luptei antiimperialiste, 
pentru progres social în fieca
re țară, pentru libertate, pace 
și colaborare.

Multă sănătate și fericire 
tuturor!

și tineretului coreean, pentru 
reunificarea independentă și 
pașnică a patriei. A fost adop
tată, de asemenea, o rezoluție 
privind situația din Asia.

Ținînd seama d,e necesita
tea imperioasă a soluționării 
conflictului din Orientul Mij
lociu. Comitetul Executiv a) 
F.M.T.D. se pronunță, în do
cumentul referitor la situația 
din această zonă, pentru apli
carea rezoluțiilor Consiliului 
ie Securitate în vederea rea

lizării unei păci juste și du 
■abile

Poziția Comitetului Execu- 
iv a) F.M.T.D. față de situa 

"ia din Chile este reflectată 
într-un document care reafir
mă solidaritatea activă cu 
forțele democratice din aceas
tă țară, cere să se pună capăt 
represiunilor antidemocratice,

(Urmare din pag. 1)

tenția pe care România soci
alistă, personal conducătorul 
ei, o acordă tineretului, rolu
lui său în societatea contem
porană.

în numele participanților la 
sesiunea Comitetului Executiv 
al F.M.T.D., Alain Therouse, 
secretar general al F.M.T O., 
a exprimat președintelui 
Nicolae Ceaușescu sentimente
le de profundă gratitudine 

■ pentru onoarea de a fi fost 
primiți de șeful statului ro
mân.

în .decursul acestor patru 
zile — a spus în continuare 
vorbitorul -— am avut’ ample 
dezbateri axate pe marile 
probleme ale epocii noastre, 
ale luptei tineretului din lu
mea întreagă. După rapoarte, 
mai mult de 50 de oratori au 
intervenit pentru a expune 
aprecierile lor asupra bilan
țului nostru și învățămintelor 
ce se impun, asupra perspeet1- 
velor anului viitor.

în acest context de referiri 
la problematica sesiunii, se
cretarul general al F M T.D. 
a relevat că dezbaterile au 
reflectat cu pregnanță faptul 
că în inima luptei duse astăzi 
de tineret se află lupta pen
tru pace, pentru independență 
națională, progres si democra
ție, că tinerii se găsesc uniți 
în aceeași luptă împotriva im
perialismului, a colonialismu
lui și neocolonialismului.. Por
nind de la bilanțul actual, am 
examinat perspectivele și în 
centrul activității noastre pla
săm pentru anul viitor pregăti
rea și ținerea celei de-a 9-a 
reuniuni a noastre, convocată 
pentru toamna viitoare la 
Sofia.

Doresc să spun că ansam
blul delegațiilor și-au mani
festat interesul pentru ține
rea acestei reuniuni a Comi
tetului Executiv în România. 
Toate condițiile ne-au fost o- 
ferite pentru buna desfășura
re a lucrărilor noastre și aș 
dori, în această privință, să 
vă mulțumesc, atît dumnea
voastră, personal, cît și po
porului român, tineretului 
dumneavoastră, partidului, or
ganizației U.T.C. încă o dată 
vă mulțumesc foarte mult.

A luat apoi cuvîntul Huynh 
Tuan, membru al Comitetu
lui Central al Federației Ti
neretului pentru Eliberare 
din Vietnamul de Sud.

Delegația noastră își ex
primă entuziasmul pentru 
cinstea de a fi prezenți la 
această întîlnire cu tovarășul 
președinte Nicolae Ceaușescu 
și vă rog să ne îngăduiți să 
vă transmitem salutul cel 
mai călduros din partea tine
retului întregului Vietnam.

în pofida distanțelor de 
multe zeci de mii de kilometri 
ce despart țările noastre, bu
nele sentimente care leagă 
tineretul nostru, popoarele 
român și poporul vietnamez 
se dezvoltă continuu. Sub con
ducerea partidului, a guvernu
lui Republicii Socialiste Ro
mânia. a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, tineretul și poporul 
român ne-au acordat în per- 

să fie eliberați Luis Corvalan, 
ceilalți democrați și patrioți 
chilieni, exprimînd certitudi
nea că lupta dreaptă a po
porului și tineretului chi
lian va triumfa. Rezo
luția cu privire la Ame
rica Latină subliniază dezvol
tarea sub multiple forme, în 
concordanță cu condițiile spe
cifice existente în fiecare țară 
de pe acest continent, a luptei 
popoarelor și tineretului lati- 
no-american pentru consolida
rea independenței, valorifica
rea resurselor naturale în in
teresul propriu, pentru pro
funde înnoiri sociale, împotri
va imperialismului.
, Documentul cu privire Ia 
Africa relevă contribuția ini- 
portafttă a tineretului la lup
ta popoarelor africane pentru 
eliberarea de sub dominație 

manență un prețios sprijin. 
Ne folosim de această ocazie 
pentru a vă prezenta, stima
se tovarășe Ceaușescu, tuturor 
conducătorilor partidului și 
guvernului Republicii Socialis
te România mulțumirile cele 
mai profunde și cele mai sin
cere din partea tineretului și 
întregului popor vietnamez.

în continuarea alocuțiunii 
sale, Huynh Tuan s-a referit 
la lupta poporului, a tinere
tului din Vietnamul de Sud 
pentru aplicarea strictă a a- 
cordufilor de la Paris, îm
potriva neocolonialismului, 
pentru ' înfăptuirea aspirațiilor 
sale naționale, de pace, liber
tate și progres social. Noi sîn- 
tem convinși — a spus vorbi- 

. torul — că în noua etapă a 
luptei noastre pentru pace în 
Vietnam, în Indochina, în 
sud-estul Asiei, în general, 
Roînânia, tineretul și întregul 
popor român, în minte cu 
mult stimatul său președinte 
Nicolae Ceaușescu, vor conti
nua să ne sprijine.

Urăm tineretului, poporului 
român să înfăptuiască înainte 
de termen planul de dezvolta
re a economiei naționale.

Fie ca prietenia și solidari
tatea de luptă între tineretul 
român și vietnamez să fie 
veșnice I

Urăm multă sănătate prea 
stimatului tovarăș Nicolae 
Ceaușescu, multă sănătate tu
turor tovarășilor din conduce
rea partidului și țării surori 
— Republica Socialistă Ro
mânia.

'în numele delegației tinere
tului egiptean, Aii Edin 
Hillal, șef de secție la Uni
unea Socialistă Arabă a Tine
retului, a spus :•

Doresc să exprim mulțumi
rile noastre pentru contribu
ția Uniunii Tineretului Comti- 
nist din România la pregăti
rea și desfășurarea lucrărilor 
Comitetului Executiv al 
F.M.T.D., satisfacția și apre
cierea noastră pentru inter
vențiile reprezentanților ro
mâni în cadrul sesiunii de 
solidaritate cu lupta popoare
lor arabe.

Poziția noastră cu privire 
la Orientul Mijlociu este foar
te clară. Va exista pace în a- 
ceastă regiune numai atunci 
cînd Israelul își va retrage 
trupele din teritoriile ocupa
te în 1967, . iar poporului pa
lestinian i se va asigura drep
tul legitim la autodeterminare. 
Poziția noastră are o pro
fundă motivație antiimperia- 
listă. rezidă în însăși ideea 
luptei de eliberare națională.

Dorim să exprimăm mulțu
mirile și gratitudinea noastră 
pentru atitudinea adoptată 
pînă acum de F.M.T.D. și să 
ne angajăm cu-fermitate de 
a contribui cu toată puterea 
noastră la activitățile sale vi
itoare.-

După ce s-a referit la spri
jinul pe care poporul, tinere
tul român îl acordă luptei 
pentru instaurarea păcii în 
Orientul Mijlociu, vorbitorul 
a spus: Apreciem prilejul ce 
ni se oferă de a avea contac
te cu tineretul român, cu U-

M. T. D.
colonialistă și neocolonialistă, 
pentru consolidarea indepen
denței și dezvoltarea de sine 
stătătoare a fiecărui popor. Co
mitetul Executiv al F.M.T.D. 
a adresat un salut frățesc ti
neretului și poporului noii 
republici independente — 
Guineea Bissau.

Au fost adoptate rezoluții 
cu privire la cel de-al X-lea 
Festival mondial al tineretu
lui și studenților și la Con
gresul mondial al forțelor pă
cii.

Comitetul Executiv al 
F.M.D.T. a' hotărît convocarea 
celei de-a IX-a Adunări a 
F.M.T.D., care va avea loc în 
cursul anului viitor, în R. P. 
Bulgaria.

Participanții la ședința Co
mitetului Executiv au adoptat 
un mesaj adresat tineretului 
Republicii Socialiste România. 

niunea Tineretului Comunist 
și credem că aceasta va con
tribui ' șl mal mult la cimen
tarea prieteniei și solidarită
ții între popoarele și tineretul 
egiptean și român.

Vă dorim dumneavoastră, 
tovarășe președinte, viață lun
gă și activitate fructuoasă, 
spre binele și progresul tine
retului, al întregului popor 
român. Vă urării, dumneavoas
tră și poporului român mult 
succes.

La rîndul său, Atanas Di
mitrov, secretar al Comitetu
lui Central al Uniunii Tine
retului Comunist Dimitrovist, 
a exprimat șefului statului 
român profunda gratitudine 
pentru atenția deosebită pe 
care a acordat-o participanți-' 
lor la sesiunea Comitetului 
Executiv al F.M.T.D.

Reprezentanții tineretului 
din lumea întreagă — a re
levat el — și-au dat întîlnire 
la București, frumoasa dum
neavoastră capitală, pentru 
zilele în care s-a desfășurat 
sesiunea Comitetului Executiv. 
Am venit aici pentru a hotărî 
perspectivele noastre de viitor. 
Am venit pentru a arăta încă 
o dată și în modul cel mai 
categoric solidaritatea noastră 
deplină cu frații și surorile 
de pe toate continentele care 
luptă pentru independență, 
pentru pace, democrație și 
progres social.

în context, vorbitorul a 
subliniat rolul important pe 
care statele socialiste îl joa
că în cadrul acestui proces, 
precum și misiunea ce revine 
uniunilor de tineret educate 
de partidele comuniste în 
spiritul internaționalismului 
proletar.

Aș dori să adresez cele mai 
calde cuvinte de mulțumire 
pentru excepționala ospitali
tate și posibilitățile pe care 
le-am avut pentru a desfă
șura creator dezbaterile noas
tre, pentru contribuția foarte 
activă pe care au adus-o la 
lucrările F.M.T.D. tovarășii 
din Uniunea Tineretului Co
munist din România. Vă rog 
să îmi permiteți să mă folo
sesc de această ocazie pentru 
a transmite dumneavoastră și 
întregului popor român salu
tul nostru călduros, urări de 
noi succese în construirea so
cialismului.

Subliniind . cu satisfacție ro
lul Uniunii Tineretului Co
munist în buna pregătire a 
actualei sesiunii a Comitetu
lui Executiv al F.M.T.D., pre
ocuparea manifestată d.e tova
rășul Nicolae Ceaușescu pen
tru asigurarea succesului a- 
cestei reuniuni, Dji Djai 
Ryong, vicepreședinte al Uni
unii Tineretului Muncitor So
cialist din R. P. D. Coreeană, 
a spus:

Permiteți-mi să exprim 
mult stimatului tovarăș 
Nicolae Ceaușescu mulțumiri 
profunde pentru toate condi
țiile de care ne-am bucurat. 
Dorim, de asemenea, să adre- 

. săm calda noastră gratitudine 
pentru sprijinul și solidarita
tea manifestate de partidul și 
poporul român față de lupta 
poporului coreean în vederea 
reunificării pașnice Și inde
pendente a patriei sale.

Folosesc acest prilej pentru 
a vă dori dumneavoastră, to
varășe Nicolae Ceaușescu, po
porului și tineretului român, 
strîns uniți în jurul Partidu
lui Comunist Român, noi și 
mari succese în îndeplinirea 
planului cincinal, în înfăptui
rea Programului Congresului 
al X-lea al partidului. Urăm 
prosperitate poporului român, 
Republicii Socialiste România, 
sănătate și fericire tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Adresîndu-se șefului statu
lui român, Ramon Ajon, mem
bru al Comitetului Central al 
Uniunii Tinerilor Comuniști 
din Cuba, a relevat că parti
cipanții la sesiunea Comite
tului Executiv al F.M.T.D. văd 
în primirea cu care au fost 
onorați înalta apreciere pe 
care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, România socialistă 
o acordă tineretului, activită
ții acestuia. Țin să subliniez 
— a spus el) — condițiile de
osebite create de Uniunea 

Tineretului Comunist din Ro
mânia, care au contribuit, 
fără îndoială, la buna desfă
șurare a lucrărilor noastre, 
fapt pentru care îmi permit 
să adresez mulțumirile dele
gației cubaneze, împreună cu 
aprecierea că aceasta consti
tuie o nouă dovadă de solida
ritate față de popoarele noas
tre și tineretul pe care noi îl 
reprezentăm aici.

Subliniind că poporul cuba
nez, tineretul său cunosc și 
urmăresc îndeaproape, cu 
satisfacție, întreaga activitate 
creatoare desfășurată de tine
retul și poporul român, sub 
conducerea Partidului său Co
munist, pentru construirea so
cialismului, vorbitorul a spus: 
în inima oamenilor muncii 
din patria mea trăiește mereu 
vie amintirea vizitei deosebit 
de importante și rodnice pe 
care dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ați făcut-o 
în țara noastră, vizită care a 
contribuit la întărirea legătu
rilor dintre cele două partide 
și popoare.

Permiteți-mi ca, în numele 
poporului cubanez, al tinere
tului comunist, să reafirm 
înalta apreciere pe care noi 
o acordăm legăturilor ce ne 
unesc și să vă transmit dum
neavoastră, poporului și tine
retului român, Partidului Co
munist Român salutul nostru 
revoluționar. în același timp, 
vă dorim cele mai mari suc
cese în frumQasa operă de 
construire a socialismului în 
România.

Luînd cuvîntul, Reyes San
chez, membru al C.C. al Ti
neretului Comunist din Peru, 
a spus:

Ne reamintim cu foarte ma
re plăcere de vizita pe care 
președintele Republicii Socia
liste România a făcut-o în 
America Latină. Nu vom uita 
niciodată că ați fost oaspete
le poporului peruan, cu atît 
mai mult cu cît vizita dum
neavoastră a avut loc într-un 
moment deosebit de impor
tant pentru dezvoltarea pa
triei noastre. Printre rezulta
tele acestei vizite se înscrie 
și aportul prețios al Români
ei la dezvoltarea economiei 
noastre naționale.

în această ordine de idei, 
vorbitorul a relevat apoi că 
partidul și tineretul comunist 
peruan sprijină în mod hotă
rît schimbările care au avut 
loc în Peru, pornind de la 
caracterul revoluționar și an- 
tiimperialist al acestor trans
formări.

Doresc încă o dată să vă 
transmit salutul tineretului 
nostru, al partidului nostru 
comunist, care, la cel de-al 
VI-lea Congres, a dat o înal
tă apreciere sprijinului acor
dat țării noastre de partidul 
și poporul român. în numele 
partidului și tineretului comu
nist peruan, adresez totodată 
salutul nostru partidului, po
porului și tineretului român.

Cu profundă emoție și cu 
o vie bucurie — a spus Maka- 
ya Lazare, secretar al C.C. al 
Uniunii Tineretului Socialist 
Congolez, — îmi îngădui să 
iau cuvîntul aici, pentru a vă 
transmite sincere mulțumiri 
pentru prkpirea atît de căl
duroasă ce ne-a fost rezerva
tă de către tineretul și poporul 
român, care constituie expre
sia concretă a atenției cu 
totul deosebite pe care o a- 
cordați tineretului

Ținerea acestei reuniuni a 
Comitetului Executiv al 
F.M.T.D. în țara dumneavoas
tră trebuie situată în cadrul 
precis al dobîndirii unei înal
te conștiințe a tinerei genera
ții care activează fără răgaz 
pentru căutarea căilor și mij
loacelor capabile să intensifi
ce lupta anti imperialistă. Ne 
folosim, de asemenea, de a- 
ceastă ocazie pentru a vă re
înnoi sprijinul nostru total, 
pentru poporul și tineretul 
dumneavoastră Gîndim că 
legăturile de prietenie ce e- 
xistă între tineretul din țările 
noastre. între cele două po
poare ale noastre nu vor în- 
tîlni în calea lor nici un ob
stacol. aceste relații fiind pă
trunse de prietenie, de cordi
alitate, de o adevărată frater

nitate. Acest lucru l-ați putut 
constata în cursul vizitei pe 
care dumneavoastră ați efec
tuat-o în Congo, eveniment 
remarcabil în întărirea cola
borării noastre. Iată de ce
sînt convins că relațiile ce
există între tineretul din țări
le noastre se vor întări, că
legăturile care ne unesc se
vor dezvolta tot mai mult în 
cadrul luptei noastre antiim
perialiste, pentru socialism.

Luînd cuvîntul în numele 
Comitetului Executiv al Fede
rației Mondiale a Tineretului 
Democrat, Pierro Lapicirela, 
noul președinte al F.M.T.D., a 
spus :

înainte de toate, doresc sâ 
vă transmit, în numele Fede
rației Mondiale ă Tineretului 
Democrat, salutul și mulțu
mirile noastre pentru că 
ne-ați permis să ne exprimăm 
aici sentimentele.

Aș dori, în primul rînd, să 
arăt că pentru noi a foșt ex
trem de pozitiv faptul că am 
putut organiza reuniunea Co
mitetului Executiv al Federa
ției Mondiale a Tineretului 
Democrat în România. Am 
beneficiat de excelente condi
ții, și pentru aceasta vă mul
țumim. Subliniind că Federa
ția Mondială a Tineretului 
Democrat desfășoară o activi
tate de peste 25 de ani în în
treaga lume, o activitate emi
namente antiimperialistă, pen
tru pace, pentru cooperare în
tre tinerii și popoarele lumii, / 
vorbitorul a declarat : în ca
drul Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat un rol 
deosebit de important în a- 
tingerea obiectivelor npastre 
îl joacă Uniunea Tineretului 
Comunist din România.

Tineretul lumii cunoaște 
foarte bine, tovarășe președin
te Nicolae Ceaușescu, neînce
tata dumneavoastră activitate 
în favoarea păcii, a destinde
rii în lume, pentru indepen
dența și suveranitatea națio- • 
nală a fiecărei țări, pentru 
cooperare între toate popoare
le lumii — a relevat vorbito
rul. Noi cunoaștem eforturile, 
precum și succesele poporului 
și tineretului dumneavoastră 
în lupta pentru dezvoltarea 
României socialiste, pentru a 
face și mai frumoasă patria 
dumneavoastră socialistă. în 
același timp, cunoaștem cu 
toții activitatea României pe 
plan internațional, activitatea 
poporului său, a președintelui 
țării în promovarea legături
lor de prietenie și colabora
re, în favoarea destinderii, a 
păcii.

Vă mulțumim, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pen.tru 
cinstea de a ne fi primit, de. 
a ne fi dat posibilitatea sâ 
ne exprimăm aprecierea noas
tră față de- opera dumnea
voastră desfășurată pe plan 
internațional și național. Per
miteți-mi ca, în numele' Bi
roului F.M.T.D., să vă în
mânez Medalia Federației 
Mondiale a Tineretului Demo
crat, pentru contribuția dum
neavoastră prețioasă la cau
za luptei antiimperialiste, a 
climatului de consolidare a 
păcii și colaborării între po
poare.

în cadrul întîlnirii, a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cuvîntarea șefului 
statului român a fost urmări
tă cu mult interes și satisfac
ție de toți cei prezenți, sub
liniată cu puternice și înde
lungi aplauze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
ceilalți conducători de partid 
și de stat s-au fotografiat apoi 
eu membrii delegațiilor orga
nizațiilor de tineret, cu repre
zentanții F.M.T.D.,’ U.I.S. și’ 
C.I.M.E.A.

La încheierea întîlnirii, 
oaspeții și-au luat rămas bun,' 
cu multă căldură de Ia tova
rășul Nicolae Ceausescu,- ex- 
primind încă o dată vii 
mulțumiri pentru primu-eai 
acordată, deosebit de cordială, 
pentru cuvintele, aprecierile și! 
îndemnurile conducătorului 
partidului și statului nostru 
ce le-au fost adresate cu acest 
Tilei, pentru atmosfera de 
caldă prietenie cu care au 
fost înconjurați în tot timpul 
petrecut în țara noastră.

♦

DUMINICĂ, 23 DECEMBRIE

8.00 Bună dimineața I
8,30 Cravatele roșii.
9,25 Film serial. Daktari.
9,50 Viața satului.

11,00 Emisiune în limba ma
ghiară.
De strajă patriei. 
Album duminical. 
Magazin sportiv.
• Retrospectivă inter
națională 1973. Emisiu
ne de Cristian Țopescu. 
Pistruiatul. Film serial 
TV în 10 episoade.

' Cîntare patriei. Con
curs coral interjude- 
țean. Participă : Corul 
de cameră al Casei de 
cultură din Arad ; Co
rul Liceului „Bethlen 
Gabor" din Aiud, jude
țul Alba ; Corul Școlii 
Generale nr. 5 din Pe- 
tri-la, județul Hunedoa
ra ; ■- Corul de cameră 
al Casei de cultură a 
sindicatelor din Sucea
va : Corul Liceului mi
litar „Ștefan cel Mare". 
Transmisiune . de Ia 

. Casa de cultură a sin
dicatelor din Suceava 
și Sala Teatrului- Nați
onal din Timișoara.

18,55 Publicitate.
19,00 Lumea copiilor vă in

vită Ia „Clubul profe-

' .00

sorului Allegretto11.
Telejurnal. Săptămîna 
politică internă și in
ternațională în imagini. 
Noroc bun ! Reportaj 
din Valea Jiului..
Publicitate.
Film artistic. Partene
rii. Premieră pe țară.

22,05. Telejurnal. Sport.

19.30

20,10

20,30
20,35

LUNI, 24 DECEMBRIE

17,30

18,00
18,05
18,10

18,25

18,35

18,55
19,15
19,20

19.30
20.00

20,05

20,40

Curs de limbă france
ză. Lecția 74.'
Telex.
Avanpremieră.
La ordinea zilei. Azi, 
județul Satu Mare.
Un interpret al cînte- 
celor muntenești : Ma- 
ri-nică Iordache.
Căminul. Revelionul 
în... familie.
„Pontica ’73". 
Publicitate.
1 001 de seri. Noile 
pățanii ale lui Lambsy 
Telejurnal.
Cîntecul săptămînii. 
Ești, țara mea. un cîn- 
tec.
Ancheta TV. Răspun
suri vechi, răspunsuri 
noi. Pe urmele anche
telor noastre din 1973. 
Revista literar-artistică 
TV. Universul științifi- 
co-fantastic.

21.25 Roman foileton. Pot
nouile după Emile
Zola. Episodul I.

22,20 24 de ore.

MIERCURI, 26 DECEMBRIE

MARȚI, 25 DECEMBRIE

Teleșcoală.
9,00 O familie de patrioți: 

Mureșenii.
9,15 Popasuri în timp. Mu-

17,30

18,00
18,05

tru lucrătorii din agri
cultură.
0!urs de limbă rusă.
Lecția 72."
Telex.
Tragerea pronoexpres.

bra urcă la El Pao. Pre
mieră pe țară.

21,40 Spune, inimioară, spu
ne.

22,30 24 de ore.

VINERI, 28 DECEMBRIE SIMBĂTĂ, 29 DECEMBRIE

9,00

10,00
10,05
10,10

10,55

Matineu de vacanță. 
Cele 12 luni ale anului 
de S. Marșak. Specta
col realizat de Teatrul 
„Ion Creangă", 
Telex.
Avanpremieră.
Revista literar-artisti- 
că TV (reluare).
Film serial. Omul din 
curtea de trecere 
Telejurnal.

17,30

18,00
18,05
18.20
18,45
19,05

19,20

19,30
20,00
20.05

21,50
22,15

(IVV

pen- 
agri-

12,00
16.00—17,00 Lecții T.V. 

tru lucrătorii din 
cultură.

Curs de limbă germa
nă. Lecția 73.
Telex.
Cum vorbim.
Muzică.
Anuar economic TV (I). 
Cîntă Benone 
cu.
1001 de seri, 
pățanii ale lui 
Telejurnal.
Cîntecul săptămînii.
Seară de teatru. ...Eseu 
de Tudor Mușatescu. 
Vedete internaționale.
24 de ore. România în 
lume.

Sinules-

Noile 
Lambsy.

JOI, 27 DECEMBRIE

9,00

9,30

P R R U L 9,30

pentru 
iTna

W3 I # penir f Ir sâPtâm 
f O viitoarviitoare

9,30

10,00
10,05

10,25
10,45

zeul satului.
Antologie literară. Eroi 
din dramaturgia clasi
că românească.

Telex.
Municipalitatea răs
punde bucureșteanului. 
„Pontica ’73“ (reluare). 
Film pentru copii și 
tineret. Colega mea, 
vrăjitoarea.
Telejurnal.12,00

16,00 — 17,00 Lecții TV pen-

.18,15
18,35

18,55

19,20

19.30
20,00
20,05

Micii meșteri mari.
Muzică și jocuri popu
lare din județul Alba. 
Dialog. Acțiunea uma
nă și dinamica valori
lor.
1 001 de seri. Noile pă
țanii ale lui Lambsy. 
Telejurnal.
Cîntecul săptămînii.
TeUec-inematecia. Ciclul 
„Gerald Philippe11. Fe-

10,00
10,05
10,35

12,10
16,00
16,00
16,25

17,30

19,30
20,00
20,05
22,15

Curs de limbă engleză. 
Lecția 71 (reluare).
Curs de limbă germa
nă. Lecția 73 (reluare). 
Telex.
Cărți și idei.
Telecinemateca (relua
re).
Telejurnal.
— 17,00 Teleșcoală.
1 plus 1 egal 1.
Itinerar istorip (I). His
tria, Adamclisi, Sarmi- 
zegetusa — Regia.
Emisiune în limba ma
ghiară.
Telex.
Din țările sociali-ste. 
Universitatea TV.
1 001 de seri. Noile pă
țanii ale lui Lambsy. 
Telejurnal.
Cîntecul săptămînii. 
Seară pentru tineret.
24 de ore.

10,25
10,35
12,00
16,00

17,30

20,35

22,05

Curs de limbă france
ză. Lecția 74 (reluare). 
Curs de limbă rusă.
Lecția 72 (reluare).

Telex.
Medalion. Titiana 
hali.
Desen animat. 
Vîrstele peliculei.
Telejurnal.
— 17,00 
vacanță, 
măști.
Curs de I 
Lecția 72.
Telex.
Tragerea Loto.
La volan.
Stadion.
Anuar economic TV (II). 
Muzică populară.
1 001 de seri. Noile pă
țanii ale lui Lambsy. 
Telejurnal.
Cîntecul săptămînii. 
„Republica numită Ro
mânia11. Spectacol lite- 
rar-artisti-c consacrat 
aniversării Republicii. 
Transmisiune din Cluj. 
Film artistic. Agentul 
nr. 1.. Producție a stu
diourilor poloneze.
24 de ore.

Matineu
Snoave

Mi-

d.e 
cu

limbă engleză.

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

Nicolae Teclu.
10,00 Telex.
10,05 Selecțiuni din emisiu 

nea „Cîntare patriei11. 
Biblioteca pentru toți : 
Mihail Sadoveanu. 
Ritmuri vrrncșne (re
luare).
Telejurnal. 
Telex.
Caleidoscop cultural- 
artistic.
Avanpremieră. 
Emisiune în limba ger
mană. ?
Ansambluri folclorice 
Orchestra „Trandafir 

de la Moldova" din 
Bîrlad.
Teleglob. Havana — 
capitala Cubei libere. 
Omul de liîngă tine 
Treizeci de ani de mun 
că la I.O.R.
1 001 de seri. Noile pă
țanii ale lui Lambsy. 
Telejurnal.
Cîntecul săptămînii. 
Teleenciclopedia. 
Publicitate.
Film serial. Bret 
Danny.
Autograf muzical. Mi
reille Mathieu.

Telejurnal. Sport.

10,45

11,30

16,25
16.30

18,15

18,45

19.00

19,30
20,00
20,05

■ 20,45
20,50

21.40

22,20

și

> 
■* 
» 
»

>

»
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