
Munkipi I
URi

DIN ȚOATF TARILE UNIȚI-VA I

r

Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 

în întreprinderi industriale 
și șantiere din Capitală 
Pretutindeni, clasa muncitoare, inginerii, teh

nicienii, toți oamenii muncii, populația Capitalei 
și-au exprimat dragostea și încrederea nețărmu
rită față de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, hotărîrea de a 
realiza întocmai programul partidului.
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ne și februarie vom 1 
și cea de a treia lună a 
lui cu rezultate bune, 
exploatări miniere — 
can. Uricani. Lupeni, 
noasa. Dîlja și Petrila — an 
realizat pe luna martie pînâ 
în dimineața zilei de sîmbă- 
lă o producție suplimentară 
de .peste 13 000 tone de căr
bune la care inițiatorii în
trecerii dintre colectivele .mi
niere — minerii din Vulcan
— au contribuit cu aproape 
4 300 tone. Două exploatări
— T.onea și Paroșeni — au 
pierdut. însă cadența, dimi- 
nuînd această realizare. 
Plușul pe bazin se cifrează 
astfor"ra *7 700 tone.

Obiectivul care stă în fața

organizațiilor de partid, a 
comitetelor oamenilor mun
cii precum și a organizațiilor 
de sindicat și ale U.T.C.. în 
fața tuturor muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor de 
la exploatările miniere, este 
ca în perioada rămasă pînâ 
la sfîrșitul lunii să se îmbu
nătățească, cu fiecare zi, 
realizările pc bazin. Unită
țile cu bilanțul pozitiv să 
adauge noi sporuri la can
titățile de cărbune extrase 
peste plan, iar cele râmase 
în urmă să reintre grăbire 
în cadență, să recupereze în
treaga râmînere în urmă 
pentru a încheia luna cu 
planul îndeplinit integral, 
și a contribui astfel la un 
final de trimestru cît mai 
rodnic.

Acest lucru e pe deplin 
posibil.

In toate unitățile există 
importante rezerve de spori
re a extracției de cărbune, 
înlăturarea deficiențelor care 
împiedică realizarea unei cît 
mai bune ritmicități, orga
nizarea corespunzătoare a 
producției și a muncii pentru

Printre harnicii meseriași ai S.S.II. Vulcan se număra 
și strungarul Mihai Nedcicu — un exemplu de conștiincio
zitate in muncă

J

Confirmările unui colectiv fruntaș
In cursul schimbului III al zilei de vineri, minerii din 

abatajele sectorului IV al minei Petrila au extras primele 
tone dc cărbune în contul lunii aprilie, consfințind astfel 
îndeplinirea integrală a planului trimestrial. Succesul se în
scrie în realizările constant bune obținute de acest harnic co
lectiv de muncă, realizări care au îngăduit depășirea planu
lui pe primii trei ani ai cincinalului cu peste 19 000 tone de căr
bune ceea ce echivalează cu un avans, in timp de peste o lună 
și jumătate.

Explicația acestor realizări meritorii o constituie organi
zarea judicioasă a întregii activițăți, mobilizarea tuturor 
membrilor colectivului in efortul <| • continuă depășire a sar
cinilor de plan. In cursul acestui trimestru toate brigăzile sec
torului și-au îndeplinit și depășit sarcinile de plan, brigadie
rii Constantin Alexe, Gheorghc Toma, Alexandru Ghișan, 
I.eon Deac, Stelian Maftei și Dumitru Laz.ăr, împreună cu or
tacii lor, constituind pilde vii de pricepere și dăruire in 
muncă. -

Vasile ENE 
tehnician, E. M. Petrila

Programul de educație socialistă în acțiune»»

CULTUL
MUNCII

© element definitoriu al eticii socialiste
• obiectiv prioritar al activității poli

tico-educative
Interviu cu tovarășul IOAN GH1NEA 

prini-secretar al Comitetului orășenesc de partid Lupeni

| Prima zi I

întreprinderea „Autobuzul11, 
Șantierul marii săli publice 
și a parcului dc agrement din 
Capitală, Platforma industria
lă Pipera, Uzinele chimico 
„Grivița Roșie" — vizita în 
aceste puternice unități indus
triale și șantiere au constituit, 
in dimineața zilei de 23 mar
tie. programul dc lucru al to
varășului Nicolae Ceaușescu.

Pretutindeni, pe marile arte
re ale orașului și în cartierele 
străbătute. în întreprinderile 
industriale, pe șantierul mare
lui parc, zeci și zeci de mii 
de cetățeni au ținut să-și ma
nifeste cu «multă căldură bu
curia dc a se întîlni din nou 
cu conducătorul iubit al par
tidului și statului nostru. O 
floare înmînată cu dragoste, 
o stringere caldă de mină, 
entuziasmul general a cărei 
expresie au constituit-o aplau
zele și ovațiile, urările de să
nătate adresate din inimă 
ilustrează legătura strînsă 
dintre secretarul general al 
partidului și popor, încrederea 
deplină a fiilor României so
cialiste față de modul strălu
cit în care conduce destinele 
tării, în partid, în politica sa 
înțeleaptă ce corespunde pe 
deplin intereselor vitale ale 
întregii noastre națiuni. Ra- 
portînd succesele cu care în- 
timpinâ cea. de-a XXX-a,ani-’ 
versare a eliberării ’ patriei, 
preocupările lor actuale în 
vederea înfăptuirii programu
lui Congresului al. X-lea și 
hotărîrilor Conferinței Națio
nale, oamenii muncii au 
ținut, totodată, să adreseze 
direct secretarului general al 
partidului sentimentele de vie 
satisfacție, precum și deplina 
lor aprobare pentru rezultatele 
fructuoase ale activității neo
bosite, animate de un înalt 
spirit de răspundere, pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
o desfășoară zi de zi, pentru 
înflorirea continuă a patriei 
noastre socialiste, iar pe plan 
internațional, pentru afirmarea 
tot mai puternică a României 
pe toate meridianele globului, 
pentru înfăptuirea unei poli
tici noi, de egalitate, prietenie 
și colaborare între toate na
țiunile, pentru afirmarea idea
lurilor de libertate, pace și 
progres ale omenirii.

Acum, la finele primului 
trimestru al acestui an hotă- 
rîtor pentru îndeplinirea înain
te de termen a cincinalului, 
marcat prin noi și importante 
succese în producție, anul ce
lei de-a 30-a aniversări a. eli
berării patriei dc sub jugul 
fascist și al Congresului Par
tidului Comunist Român, vi

zita de lucru a conducătorului 
partidului și statului a con-ti 
tuit un nou prilej de analiză 
directă a modului in care se 
înfăptuiesc sarcinile trasate de 
partid, de stabilire a unor mă
suri menite sâ accelereze pro
gresul economic și social al 
patriei. In miezul vieții, acolo 
unde se făuresc bunuri ma
teriale. în întreprinderi și șan
tiere, secretarul general al 
partidului s-a întâlnit cu mun
citori. tineri constructori, cu 
specialiști și factori de deci
zie, purtind un amplu și fruc
tuos dialog. Pe agenda de lu
cru — analiza căilor de crește
re în continuare a producti
vității, a producției, de redu
cere a cheltuielilor materiale, 
ridicarea calității la cote su
perioare. dc îmbunătățire a 
eficienței întregii activități 
economice. Discuțiile la fața 
locului au dus la soluționarea 
promptă a unor probleme, au 
constituit un real sprijin, de 
o deosebită valoare pentru oa
menii muncii din unitățile 
vizitate. Totodată, prin spiri
tul lor creator, mereu des
chis noului, indicațiile date 
și de această dată de tovară
șul Nicolae Ceaușescu au o 
însemnătate mult mai largă 
pe plan general, vădind preo
cuparea sa permanentă pen-

tru continua perfecționare a 
muncii în toate domeniile 
vieții. In acest»sens, gazdele 
au raportat cu legitimă satis
facție că au îndeplinit întoc
mai sarcinile trasate de secre
tarul general al partidului cu 
prilejul vizitelor anterioare, 
subliniind implicațiile binefă
cătoare ale recomandării» r 
p.imite pentru întreaga acti
vitate de cercetare și produc
ție.

In această vizită de lucru în 
întreprinderi și șantiere din 
Capitală, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, a fost însoțit de to
varășii Manca Mănescu, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului dc Miniștri, 
Gheorghe Cioară, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R . prim-secretar al Co
mitetului municipal București 
al P.C.R.. primarul general al 
Capitalei. Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. și Gheorghe Oprea, 
vicepreședinte al Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale.

La uzina Autobuzul: măsuri concrete 
pentru modernizarea întregii producții, 

pentru dezvoltarea ei la nivelul 
cerințelor economiei naționale

Muncitorii, tehnicienii, ingi
nerii acestei unități construc
toare de mașini fac o călduroa
să primire tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. își exprimă bucuria 
de a-1 reîntîlrii din nou, la 
locul lor de muncă, de a folo
si dialogul direct cu secretarul 
general al partidului în scopul 
perfecționării activității de 
producție.

De altfel, chiar din prime
le momente ale vizitei se 
poartă o documentată discuție 
intre secretarul general al 
partidului și factorii 'de con
ducere din minister, centrală 
și întreprindere cu privire la 
realizările de pînâ acum ale 
unității și perspectivele de 
modernizare rapidă a proce
selor tehnologice și produse 
lor.

Se vizitează halele care 
grbpeâză noile linii de con
strucție și montaj . general, 
tunelele de vopsire și uscare,

precum și bancurile dc probe 
ale autoutilitarelor „TV“, re
alizate integral prin autouti- 
lare. Pretutindeni domnește 
un ritm alert de producție, se 
vădește hotărîrea tuturor d- a 
îndeplini în mod exemplar 
și înainte de termen sarcinile 
actualului ^cincinal.

Secretarul general al parti
dului se oprește adesea, se in
teresează de eficiența unor 
procedee tehnologice aplicate. 
Totodată, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă ca spa
țiile de producție să nu mai 
fie folosite pentru depozitarea 
unor piese și subansamble. 
Pentru acest scop pot fi ame
najate magazii suspendate, 
•ar în spațiile eliberate sâ se 
organizeze noi linii de montaj.

La ieșirea din hale, pe un 
olatou este amenajată o ex
poziție gare ilustrează concret 
irumul parcurs de la produ-

(Continuare în pag. o 4-a)

—Realizarea sarcinilor 
complexe ce revin organiza
ției orășenești de partid Lu
peni, mobilizarea oamenilor 
muncii la Îndeplinirea o- 
biectivelor celui de-al -1-lea 
an al cincinalului, a angaja
mentelor asumate in între
cere, în infimpinarea mari
lor evenimente pe care le 
vom sărbători in 197-1, pre
supun o susținută muncă 
politico-educativă pentru a 
iace din iiecare comunist, 
dm Iiecare om al muncii un 
participant activ, entuziast 
și plin de inițiativă la înlăn
țuirile colectivității. Am do
ri să abordăm convorbirea 
noastră cu întrebarea: care 
sin! considerentele pe care 
le urmăresc în acest sens, in 
activitatea politico-educati- 
vă, organizațiile de partid 
din Lupeni?

— Nu putem concepe înfăp
tuirea marilor obiective ce re

vin organizațiilor de partid, 
tuturor colectivelor de muncă 
din orașul nostru, realizarea 
angajamentelor cq le-au asu
mat fără a face ca fiecare co
munist, fiecare om al muncii 
să. acționeze in cunoștința de 
cauză, cu deplină responsabi- 
liiate și spirit de inițiativă 
pentru înfăptuirea sarcinilor 
ce revin colectivului in care 
muncește, fiecăruia personal. 
In acest scop.acordăm o aten
ție deosebită muncii politico- 
educative. a cărui centru de 
greutate l-am mutat in orga
nizațiile de partid, in colecti- 
vele de muncă, fixindu-i drept 
obiectiv prioritar cultivarea 
atitudinii Înaintat^ față de 
muncă, dezvoltarea conștiinței 
responsabilității in muncă a 
fiecărui locuitor al orașului.

partid tocmai în acest sens: 
contribuția muncii politico- 
educative pentru o largă sti
mulare a cultului muncii, e- 
lemenl definitoriu al eticii 
socialiste.

— In continuarea discu/i- 
e ■<. ire. am dori să rele
vam experiența, preocupări
le organizației orășenești de

— Dezvoltarea unei atitu
dini înaintate față de muncă, 
stimularea cultului muncii au 

. devenit o latură esențială a 
întregii munci politic,o-educa- 
tive, desfășurate de organiza
țiile do partid, de organizați
ile de masă și obștești. For
mele folosite in acest scop au 
fost și sini multiple, iar succe
sele pe care le-au obținut mi
nerii. preparatorii, filatorii, 
celelalte colective de muncă 
în perioada trecută din acest 
an confirmă și eficiența aces
tora. In orice caz, fără să a- 
firmăm că toate formele folo
site de noi au avut efectele 
scontate, putem spune, că am 
obținut progrese evidente pe 
linia sporirii conținutului de

idei, al .diversificării mijloace
lor și formelor muncii politice 
de inrîurire a conștiinței ma
selor. Organul orășenesc de 
partid și organizațiile de bază 
au urmărit îndeosebi inițierea 
de discuții in microgrupuri :— 
atît pentru popularizarea sar
cinilor, obiectivelor de între
cere, pentru evidențierea ex
perienței și a atitudinilor îna
intate, cit și pentru combate
rea actelor de indisciplină, a 
comportărilor ce contravin 
normelor socialiste de muncă. 
Asemenea discuții au loc frec
vent și in adunările organiza
țiilor de partid, iar grupele 
sindicale, organizațiile U.T.C. 
vădesc o preocupare sporită 
pentru dezbaterea fenomene
lor concrete din vaza lor de

Interviu consemnat dc
ION DUBLIi
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EXCURSIE 
DOCUMENTARA

Ieri la amiază un 
grup dc 40 elevi din a- 
nul III B al liceului 
din Petroșani, conduși 
de profesoara dirigintă 
Maria Kohn a plecat 
intr-o excursie docu
mentară in județele 
Caraș-Scverin, Timiș 
și Arad. Cu acest pri
lej tinerii excursioniști 
vor vizita citeva cen
tre mai importante —

La Casa de cultură din Pe- | 
1 troșani a început ieri după- . I amiază a 111-a edific a Iești- | 

valului-concurs de muzică ’ 
(ușoară și poezie, „Cjhtecul I 

adîncului". Festivalul a lost I I deschis de tovarășul David I
Gavrilă, președinte al Con- | 
siliului municipal al sindica- . 

| telor. care a remarcat că a- I 
■ coastă manifestare se înscrie > 
| intre tradițiile locale, un rod ! Ia) spiritualității minerilor I 

din Valea Jiului. I

Evolujiile tinerilor in ca- I 
Idrul lestivalului-concurs | 

„Cînlecul adincului" sînt a- ■ I predate de un juriu a cărui I 
componentă este următoarea: . 

. compozitorul GEORGE GRI- I 
I GOR/L', președintele juriu- I 
’ lui; scriitorul RADU CIOBA- I 
I NU, TRAIAN TAMAȘAN', | 
I șeful comisiei cullural-edu- i I colive a Consiliului județean I

al sindicatelor Hunedoara, * 
. \ ASILE BOTA, melodist la I 
I Centru/ de îndrumare a crea- I 
l (iei populare și o mișcăm 1 1 artistice de masă din judelui I

Hunedoara, ION POPORO- . 
ÎGU, președintele Cornitelu- I 

lui municipal de cultură și J 
educație socialistă, IRON!Ni I 

I MUNTEANU, director all 
» Teatrului de stal „Valea Ji- I 
I ului", TRAIAN Fl LI MON | I poet. *

T SPA1ARU I 

j (Continuare in pag. a 4-a) |

Caransebeș, Lugoj, Ti
mișoara, Arad.

ACȚIUNI 
GOSPODĂREȘTI

Elevii Școlii genera
le nr. 3 din Lupeni, 
sub îndrumarea profe
sorilor diriginți au 
participat in ultimele 
zile la acțiunile gospo
dărești organizate in 
școală și in cartier.

Intre lucrările mai 
importante executate 
se numără amenajarea 
atelierului școală, în
frumusețarea parcului, 
plantări de arbori și 
recondiționarea zone
lor verzi.

Mesajul adresat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU 

sesiunii de la Bagdad a Consiliului 
Organizației de solidaritate 
a popoarelor afro-asiatice

îmi face o.deosebită plăcere ca,- în nu
mele Consiliului de Stat și al Guvernului 
Republicii Socialiste România, al poporu
lui român și al meu personal, să adresez 
un salut cordial și prietenesc participanți- 
lor la cea de-a Xl-a sesiune a Consiliului 
Organizației de Solidaritate1 a Popoarelor 
Afro-Asiatice (O.S.P.A:A.).

Lucrările sesiunii dumneavoastră se 
desfășoară într-o perioadă cind in lume 
au loc profunde schimbări în raportul de 
forțe, care favorizează desfășurarea, în 
continuare, cu succes a luptei popoarelor 
pentru libertate, independență națională 
și progres social, pentr.u pace și securitate 
internațională.

Evoluția vieții politice internaționale 
confirmă creșterea continuă in amploare 
și intensitate a luptei popoarelor împotri
va politicii imperialiste, de dominație și 
dictat, contra colonialismului și neocoloni- 
alismului, a oricăror forme de asuprire a 
altor popoare. Consider că astăzi, mai 
mult decit oricind. se impune cu putere 
necesitatea unirii eforturilor tuturor for
țelor antiimperialiste, pentru promovarea 
noilor principii ale relațiilor dintre state, 
pentru adîncirea și consolidarea cursului 
pozitiv spre destindere și colaborare, pen

tru afirmarea plenară a dreptului sacru 
al fiecărui popor de a fi stăpînul propri
ilor destine. In zilele noastre, rezolvarea 
problemelor vieții internaționale, în inte
resul tuturor națiunilor, presupune parti
ciparea egală și activă a tuturor statelor 
la găsirea soluțiilor corespunzătoare. 
Pentru statornicirea unui climat trainic 
de pace. înțelegere și colaborare între po
poare, trebuie acționat cu și mai multă 
fermitate și trebuie făcut totul pentru re
cunoașterea și aplicarea neabătută în re
lațiile dintre toate statele lumii a unor 
noi raporturi bazate pe egalitatea deplină 
in drepturi, pe respectarea principiilor in
dependenței și suveranității naționale, 
neamestecului in treburile interne, nefo- 
losirii forței sau amenințării cu forța, 
asigurării dreptului fiecărui popor de a 
se. dezvolta liber, fără nici un amestec 
din afară.

In acest spirit, România extinde și a- 
iîncește raporturile sale cu toate țările

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

(Continuare in pag. a 4-a)

LUCRĂRI 
FITOSANITARE

In această perioadă, 
in toate livezile și ba
zinele pomicole din 
municipiu se desfășoa
ră lucrări de combate
re a bolilor și dăunăto
rilor. „Tratamentele” 
sint executate dc către 
echipe de mecanizatori 
specializați in acest 
domeniu.

LA MUNCA 
PATRIOTICA

Peste 200 de elevi u- 
teciști de la Liceul și 
Casa dc copii din Uri

cani au participat la 
acțiunile gospodărești 
și de înfrumusețare a 
localității.

In timpul liber, du
pă orele dc curs, au 
fost recondiționate zo
nele verzi, s-au plantat 
arbori si arbuști, au 
fost curățate rigolei^ 
și trotuarele, au fost 
eliberate unele ampla
samente.

SCHIMB
DE EXPERIENȚA

Din inițiativa comi
tetului municipal
U.T.C. a avut loc, re
cent, un util schimb

de experiență intre Li
ceul industrial minier 
Petroșani șl Liceul in
dustrial minier Deva, 
Pe tema metodelor și 
formelor de acțiune 
ale organizației U.T.C.

Cu acest prilej au 
fost vizitate laboratoa
rele Liceului industrial 
minier din Petroșani, 
s-au purtat dezbateri, 
generalizindu-se expe
riența pozitivă din ca
drul organizațiilor de 
tineret respective.

mează că pină în pre
zent in cartierul Vis- 
coza (Aleea Castanilor) 
au fost instalate trei 
seturi de jocuri pentru 
copii, urmînd ca in zi
lele următoare să lie 
instalate încă trei. Es
te numai începutul ac
țiunii dc dotare a spa
țiilor de joacă din car
tierele lupenene. In 
curind vor fi confecți
onate seturile necesa
re pentru toate cartie
rele.

SPAȚII DE JOACA

Asociația de locatari 
din Lupeni, ne inlor-
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CONSOLAREale

SURPRIZA DE ZIUA El

Ce ai cumpărat soției 
- ziua ei ?
Operele complete 

hakespeare.
O, în acest caz i-ai

De ce vreau
să fac
schimb

de locuință

X

prețului la carburanți.

S t a t i s t i c i ■ ■ ■

S A H (13)

. I LORI \

Nicolae POP
Prof. Ion ROANGHEȘI

secunde a 
la fiecare

In poziția lui Neustadt albul 
ciștigă ambele figuri ale ad
versarului :

<1

de știință, 
din acest 
țările in 
în care 
sută din

V

celor trei- 
— norma

Iar dacă 
pe-atitr-a 1 

it de

copil, la fiecare 44 
murit un cetățean,
31 secdnde se încheie o căsă
torie.

„France" ?

meu are
an și-mi 6pune de-

nu 
fac 
dar 

singura

riCAI. : I) Vin... sărind : 2) Vine 
De unde vin parașutiștii : 3) 

ra-n ciocuri ; 4) Vine și
etuvă ! ; 5) Așa 
isă să treacă și 

renul din Franța ;
— In iarnă ! : 8) 
Anton 
după

Soluția :
1 Rd 2 ! (Zugzwang)

1.. C3 2
1„ C5 2
1.. f 5 2

încă prea mie, 
î vorbește...

4 5
6 1 Eco

1

Ielcscaunul — deocam
dată un eveniment ai săp- 
tăininii, al duminicilor 
sorite. In curînd va de' 
un eveniment de fiecare zi 
Și marțea, și joia., (foto 1). 
In holul Casei de cultură 
din Petroșani o nouă expo
ziție : este vorba de reușite
le caricaturi realizate de ar
tistul plastic Iosif Teilmann 
avind ca modele participan
ts la festivalul „Cintccul a- 
dincului" (2). Vinătorii nu 
ne mai pot păcăli. lată-i cu 
capetele plecate după o zi 
„plină". In aceeași zi au în
cercat și evaluarea iepuri
lor adică numărarea lor. 
Au numărat picioarele și...
(3) . Elevii Școlii generale nr- 
1 din Lupeni intr-una din 
acțiunile de înfrumusețare
(4) . Alți elevi, pionierii din 
clasa a l'I-a a Școlii genera
le nr. 4 din Petroșani au 
trăit clipe de neuitată emo
ție la intilnirea cu studen
tul Matei Chirimbu. Foto
reporterul nostru a surprins 
momentul cind pionierii dc 
azi Se întrețineau cordial cu 
pionierul de ieri (5). Muze
ul mineritului este perma
nent gazda unor vizitatori 
dornici să cunoască cit mai 
multe amănunte din istoria 
Văii Jiului. In clișeul nostru 
un mic montaj literar-mu- 
zical susținut de pionierii 
clasei a V-a de la Școala ge
nerală nr. 5 Petroșani in in
cinta muzeului, cu ocazia 
vizitei efectuate (6). Ordine, 
simetrie, curățenie în „pu
ținul” nostru parc din Pe
troșani (7). Se pare că gospo
darii Lupeniului au fost în 
această săptămină mai har
nici ca alții. Pentru a doua 
oară consemnăm in această 
rubrică un instantaneu con
vingător (8). Ultimul eveni
ment al săptăminii. Compo
zitorul George Grigoriu a 
sosit la Petroșani, în mijlo
cul unui public care-1 
drăgește și prețuiește (9),

„G o 1 d w y n e r i i
Samuel Goldwyn, proprieta

rul și fondatorul studiourilor 
„Metro Goldwyn Mayer* 
cedat recent la 91 ani

Se va vinde

— Și încă ce surpriză ! Ea 
se aștepta la un mantou de 
blană.
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adevărata odihnă, 
>t lucru se dato- 

rește exclusiv mustrărilor 
tale de conștiință*'.

Cronica rimata

ANECDOTE
SIMȚ PRAGMATIC

procesul de divorț, c 
dă următoarele instruc- 
avocatului său :

DE SEZON
La 

enta 
țiuni

— Vă rog să faceți uz 
toate argumentele dumnea
voastră ca tribunalul să-mi 
recunoască necesitatea asigu
rării automobilului și nu pen-

E un zvon de bucurie care împresoară firea 
E ceva ce te-nfioară cînd scrutezi nemărginirea 
Primăvara asta, parcă, a mai luminat... privirea 
Tot mai limpede e cerul, soarelc-i mai blind af 
Gindurilc-s mai frumoase, gingășia prinde iară 
O nuanță și mai pură. Ochii rid a... primăvară ! 
Și in orișice privire, fie ea oricît de rară 
Primăvara-ntruchipată ai s-o vezi...

unui 
din

Inscripție pe poarta 
limitir din Milwaukeefă-

cut o surpriză plăcută. S.U.A. „Dacă nici aici nu-ți sia alimentară a copiilor.

REBUS REBUS REBUS
l*j \ inc cu căldură
2) Vine cu flori și flu
idei noi ; 4) I-au venit 

du-te-vino. iarna pe 
Sidef : 7) Vine scara 
Mariana Luncă ; 8) 

de înger — Pajiște : 
ă... — ...roșie : 10)

t cedat pentru venituri.

— Venit ; 
noi (fem.);

2) Intr-o primăvară 
— Să iasă recoltă bo
gată; 3) Vin cu pri
măvara — .A fi la 
curent; 4) Pămînt a-

ORIZONTAL: 1)
de primăvară: 2) 

Sădesc in „grădini
le" puținelor primă
veri: 3) Cu mai multe
primăveri — Nu-nca- rat — Nostalgic de
pe îndoială; 4) A do primăvară; 5) Iși ba-
vedi — Una șj una!; gă coada-n toate T—
5) Puțin tînăr! — Două floricele!; 6)
Din gură-n gură; 6) Două mlădițe! —
A revenit primăva- Verbul ogorului în
ra!: 7) Pe arătură! — 
Din pelin! — Gheare 
de pisică!; 8) Ieșite 
primăvara din hiber
nare (reg.) — Una de 
pe-aici; 9) Ca un flu
tur primăvăratic...; 
10) Din floare-n floa
re (pl.).

VERTICAL: 11 
de primăvară

primăvară — Iar 
încurcat!; 7) La 
„cînțec de primăva
ră- — A nu lipsi; 8) 
Vis primăvăratic! — 
Tras încă din primă
vară; 9) A pierde din 
vedere — Ies primă
vara... la ar^t.

COPIII

8

9

10

Este neplăcut să consta
tam că sini o mulțime de 
copii care la virsla de 10 sau 
12 ani nu știu sâ-și pregăteas
că o cană de cacao cu lapte 
sau ceai. Sini mul/i cei ca
re lasă lotul in grija mamei 
sau a bunicii și este numai 
vina noastră dacă situat ia se 
prezintă astiel, Din comodilu- 
le sau dlnlr-un exces de a- 
fec/iune amintim mereu clipa 
cind vom pune pe umerii co
pilului primele responsabili
tăți. Și nu e bine. încă de la 
4-5 ani copilul ne poale a- 
jula la diverse activități in 
bucătărie. Desigur, la începui 
sub formă de joc. El va mes
teca cu plăcere un aluat pen
tru clătite sau o cremă. Ope- 
rulia nu trebuie să dureze 
prea mult, pentru a nu-l plic
tisi. Mai tirziu poate să pu
dreze prăjiturile cu zahăr sau 
să orneze salatele. Este de la 
sine înțeles că rezultatul 
muncii sale trebuie remarcat 
cu voce tare eventual copilul 
v a li lăudat la(ă de prietenii 
lui de joacă pentru a-1 re
compensa astiel. După ce 'îm
plinește 0 ani copilul poate 
participa la pregătirea larii-

jucat după cum se știe un 
rol considerabil in cinemato
graful american, era cunos
cut și pentru butadele sale. 
Iată o scurtă culegere de 
..goldwyncrii** :

„Nu-mi voi scrie autobio
grafia cit voi trăi".

Unui regizor : „Iți voi co
munica un „probabil" defini
tiv

In timpul turnării unui 
western : „Vă lipsesc indienii? 
Trimiteți să-i caute in cea 
mai apropiată rezervație!“.

Despre o ziaristă : „Este
mai puternică decît Samson: 
lui îi trebuiau două coloane 
pentru a distruge templul, ca 
poate face aceasta cu o sin
gură coloană**.

Mâ veți întreba. poate, 
cum de mi-a venit ideea 
asta năstrușnică la nici un 
an după ce m-am mutat la 
bloc nou, în apartament eu 
două camere, confort I. 
balcon fain din care, ca și 
de la ferestrele odăilor, doar 
întinzi puțin miinile și cu
prinzi in brațe munții. Nu 
zic ba. am eu o boală mai 
veche : nu-mi pre^ place 
să prind rădăcini vreme în
delungată intr-un loc. Prea 
in-aș rutina. Nimeni nu 
cred că mai e ca mine. 
Gîndiți-vă ! De cînd mi-am 
desfăcut aripile în viață, 
mi-au trecut prin mină șai
zeci și ceva de slujbulițe, 
deși n-am împlinit încă 
treizeci de ani. Record hu- 
nedorean, ai ? Dacă nu 
chiar record republican !

Dar iacă, mă luai cu vor
ba și uitai că, de fapt, pen
tru altceva pusei mina pe 
condei. Torn aici o recla- 
mație care să rămînă d** 
pomină în analele blocului 
unde stau. Poate că 
m-aș fi hotărât să 
schimb de locuipță, 
n-am încotro, e

„France**, cel mai mare și luxos vas de pasageri la ora 
actuală din lume, și care se află în prezent într-o cursă în 
jurul lumii cu 1 388 pasageri la bord, este pus în vînzare, 
afirmă un grup de reprezentanți ai Marinei comerciale 
franceze. „Zvonuri fără nici un temei, răspunde compania 
.,Tranșat*', programul lui de exploatare fiind pină la 6 no
iembrie 1975**. Se pare că „France" a fost pus „oficios** în 
vînzare însă nu s-a găsit pînă în prezent cumpărătorul. 
Motivul : deficitul de exploatare constant al vasului care a 
crescut odată cu urcarea

Stomatologii americani a- 
mă că 80 Ia sută din bol

navii cu afecțiuni dentare au 
folosit frecvent guma de mes
tecat. Deosebit de dăunătoare 
este aceasta pentru dezvolta
rea dinților și trăsăturilor fe
ței Ia copii intre 14—15 ani.

Vr 
statisticilor 
in întreaga lume 

milion 
Doar 

număr 
curs de 
trăiește 

populația

Potrivit 
U.N.E.S.G.O., 
există o jumătate de 
de oameni 
14 la sută 
se află in 
dezvoltare 
peste 70 la 
ciobului.

Statisticienii japonezi au a- 
nunțat că în Japonia, in 1970, 
la 16 secunde s-a născut un

BUCĂTĂRIE

nelor, poale unge plinea cu 
unt, poate tăia in felii ouăle 
iierle, sau să radă morcovii 
prin râzătoare, și chiar să ba
lă spuma albușului ele ou. 
Spre 10 ani, și după aceea, 
copiilor li se pot încredința 
și lucruri mai dificile. Ei vor 
deveni un ajutor prețios pen
tru noi și ne vor economisi 
mult timp. Munca lor va ii 
supravegheată cu discreție 
pentru a prelnlimpina acci
dentele, Ducă greșesc nu

fi pedepsiți cu asprime ci li 
se va explica greșeala cu 
calm. Există in acest domeniu 
riscul de a îndepărta copilul 
și a-i face neplăcută munca 
la bucătărie, dacă ii vom' În
credința numai munci neplă
cute, la spălatul vaselor sau 
curățatul legumelor și eva
cuarea gunoiului. De aseme
nea, copilul nu trebuie cică- 
Iii cu observații repetate 
nici nu trebuie luat de 
joacă pentru a îndeplini 
treabă neplăcută. Este bine 
ca aceasta să fie Încredințată 
Înainte și dacă a îndeplinit-o 
mulțumitor să tie compensat 
■apoi cu permisiunea de a se 
juca. Vom descoperi cu uimi
re că băieții au înclinații 
pentru gătit și v om avea gri
jă să nu-i dezamăgim dacă 
doresc să încerce singuri re
lele noi. Pentru toate acestea 
ne trebuie multă răbdare și 
tact, dar, odată cu trecerea 
anilor, vom avea satisfacția 
tie a ne ij educat copiii în 
spiritul dragostei pentru 
muncă, al prețuirii eforturilor 
noastre.

Revenim cu o miniatură foarte 
frumoasă a tinărului problemist 
I. Murărașu (Vorniceni - Boto
șani) care are enunțul mat in 
două mutări.

Soluția problemei (11)
I. A. 1.. C3 2 Db 4 X 

1.. C 5 2 Dd 2 X 
1.. f5 2 De 5 X

I
I
| Schiță satirică
I
I
I
I
I
II
I
I
I
I
i
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

> 1 ■

â

â

■ ®

$

i>*2)
£

Prezentăm in continuare doua 
poziții finale, împreună cu solu
țiile lor. Cea din stingă, dato
rată lui V. Savcenco are urmă
toarea soluție :

(inedita)

cale să scap de atmosfera 
insuportabilă pe care mi-au 
creat-o Stîlparu și nevas- I 
tă-sa, vecini de aparta- I 
ment. Am și dat pentru ziar| 
anunțul la mica publicitate: i 
„Schimb apartament, două | 
camere, confort I etc., etc. . 
cu apartament similar, 
vreau vecini onești, înțele- 1 
gători, cu televizor, aspira- I 
tor, mașină de spălat I 
ș.a.m.d.". I

Cînd ne mutasem aici, I 
doar la cîteva zile i-au ve- I 
nit Bubulinei în vizită niște ’ 
prietene. „Du-te la Stilparii 
ăștia — mi-a poruncit ea 
— cere-le să ne dea puțin I 
remv ăla să ne distrăm și ‘ 
noi oleacă !“. Am venit cu 1 
cutia și cu pietrele și ne-am | 
pus pe distracție. Ei, așa 1 
vecini mai zic! — m-aml
bucurat în sinea mea. Drept . 
e că nu pe gratis am aș- I 
teptat să-mi facă ei scr-Vi- 1 
ciul ăsta și nici cele care I 
au mai urmat. Ar fi putut I 
să-mi mulțumească, rogu- I 
mă, că pe coridor, intre | 
ușa lor și a noastră, am . 
instalat cea mai de invi- I 
diat posibil cușcă pentru • 
păsări. O. nu cu pqsări ra- I 
re, cu canari sau cu alte | 
nulități de felul ăsta. La i 
ce-ți pot folosi prăpădiții I 
de canari ? Eu sînt un om 1 
practic, vreau adică să spun I 
gospodar, de aceea am tun- • 
plut cușca cu cîteva găini I 
ouătoare, cu trei rațe, două | 
gîște și o bibilica tot ouă- | 
toare. Să auzi cotcodăceli 
la miezul nopții și la crăpa- I 
tul zorilor ! *

Nu aveam deci tot drop- I 
tul ca într-o seară cînd se ‘ 
transmitea un mare meci I 
de fotbal prin Euroviziune I 
să-i cer luj Stîlparu să-mi 1 
împrumute televizorul ? | 
Serviciu contra serviciu 1 ■ 
Ce televizor, dom’le ! Mi- I 
raj ! Ecran pe care îi ve
deai pe jucători de parcă I 
meciul s-ar fi desfășurat în I 
cameră, nu pe San Siro ! I 
Noroc că vecinul meu nu | 
poate suferi fotbalul, alt- . 
fel ar fi trebuit să mă invit I 
la el. să-1 ținx pînă la mie- ’ 
zul nopții în papuci, in fața I 
micului ecran, și să-i umplu | 
camera de fumul 
zeci de țigări 
mea la un meci 
era cuplaj. încă . 
După ce că l-am scutii 
un asemenea deranj, pof- I 
tini, tot el mai face a doua I 
zi mofturi ! Cică televizorul I 
nu mai funcționează. Asta-i • 
bună ! Dar ce, e televizorul I 
meu ? Cu ce mi-s eu vino- J 
vat că la o fază mai 
tantă, idiotul ăla de 
de la Ayax a ratat o lovi
tură cu capul la trei metri 
de poartă ? Mă apropiasem 
mult de televizor, ca elec
trizat. balonul era la eîțiva 
centimetri de mine și cind 
l-am văzut pe KaiZrr cutn 
ratează, am vrut să mar- 
chez ou golul, repezi', »ă 
cu capul după nvner Am 
iz.bit însă in ecran și țăn
dări s-a ales din tub ! ca
todic Mi-e fruntea și a- 
cum brăzdată .ie tă:«>inr! de 
sticlă. Ce-i pasă insă lui 
Stîlparu de rănile mele ! .

Spuneți și dv. veci ir sînt 
aștia? Cum să mai vuiivie- 
țuim împreună ?
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Carnet
cinematografic

f

f

T

La 
ex- 
70- SPECTACOLE

(Urmore din pag. 1) v

nu

Visătorul,

Omul din La Mancha Săptămîna
renja marii literaturi pc 

scena muzicală echrvalea d 
cu o adevăratei transfuzie dc 
singe nobil in venele osteni
te ale convenției operoiisticc. 
Ari nimeni nu se mai miră dc 
faptul că eroii lui Straw 
municâ Intre ei cîntind. 
Texte, lăptarul plămădit 
$alr>m Alchem. cintă și « 
Romeo și Julie ta

r go- 
r, cd 
I de 
el. că 

s-au mulai 
Verona In West Side {cm- 

tind și dansind, firește). că 
pmă si iubita îndărătnică a 
lui Pclrucchio clniă in „KAs 
me. Kate". Da. ntusicalul a- 
cesl gen dc o incrcdib.iă 
popularitate a cucerit, pe. 
rind, personajele antol- gfcc 
ale literaturii universale. Ca* 
vaierul Tristei Figuri urmind 
șl el drumul sccnef muzicale. 

Cariera muzicalului .Omul 
din La Mancha" a începui ia 
22 noiembrie 1965. adică la 
.î60 de ani de la apariția edi
ției priuCeps a celebrului ro
man al iui Cervantes. Succe
sul de oe Broadway fusese a* 
melitor. Acest succes. după 
ce .Omul din La Mancha" 
ciștiga premiul acordat celui 
mai bun musical al anului, se 
multiplica, versiunea lui Da
le Wasserman Hind montată 
in 17 țări.

Arthur Hiller a ecranizat 
in 1972. in producția lui Dino 
de Laurcntits. muzicalul cu
plului Milch Leigh — Dale 
Wasserman. Cum era dc aș
teptat, Ulmul a devenit un 
marc succes international, si- 
luindu-se in fruntea bcx-olli-

r/telizarea unor rezultate 
Tbune în toate cele trei schim
buri. crearea dc condiții op
time la fronturile dc lucru 
printr-o mai bună aprovizio
nare a brigăzilor cu mate
riale și piese de schimb, a- 
sigurarea funcționării nor
male a utilajelor și instala
țiilor electromecanice pre
cum și a transportului, plu
sarea judicioasă a posturii- r 
la locurile de muncă. întă
rirea disciplinei și a răspun
derii in muncă — iată direc
țiile in care trebuie acționat 
operativ pentru a obține in 
fiecare abataj, in fiecari s- c- 
tor si în fiecare exploatare 
randamente maxims'.

O atenție deosebită trebuie 
acordată acestor problems 
in exploatările rămase în 

‘urmă — Paroșeni. și Loneu. 
Este adevărat, la aceste ex
ploatări au existat în ul’î- 
mul timp și mai există in â 
greutăți. Dar, după cum re
cunoșteau cu cîteva zile in 
urmă exponenții. principe’; 
din conducerea celor doua 
colective, aceste greutăți
sînt de netrecut. La mina, 
Lonea. cele mai multe pro
bleme se ridică in sectorul

mnrileceaiul, figurină in r 
!"P-uri la loc de cinste.

Succesul „Omului din 
Mancha“ este Mrutotul 
plicabil, Arthur Hiller - 
re. cu .Love Story", a deve
nit unul dm cei mai cunoscut i 
cineaști u; lumii — este un 
regizor plin de har, capabil 
sa Tcalizelc metamorfoza tex
tului hlcnir in imagine în ce
le mai bune condljiunl. Ceea 
ce este cu totul remarcabil

in filmul căruia ii consacrăm 
ace<ie rinduri este tocmai ad
mirabila reiat marc imagistică 
a descrierilor lui Cervantes. 
Atlt In prix mia coloritului 
Cit și in cea a compoziției, 
cadrele .Omului din la Man
cha" amintesc dc Brueghel, 
atmosfera creată de penelul 
flamand potrix indu-se perfect 
cu acrul romanului picaresc 
al Evului Mediu Iberic.

\ irtutile imaginii laulor 
Hind Giuseppe Rnluno) con- 
rfbufe esențial la concretiza

rea Soluției dramaturgies ca
re pune seninul egalității în
tre elementul autobiografic 
cerxanlesian șl proiecfia a- 
cestuia in siera licfiunii ro
manești. alternanta

planurilor reale cu cele 
lanterrci. aliate. altminlcii 
Ir-un perpetuu raport de tc 
dinle osmotice, permite tre
ceri de la arhetipul eroului 
romanesc la Don Qui/ot?, i? 
virtutea unei logici specifice 
morfologiei Ulmului, lard sâ 
tivem senzația stranie a rupe
rii de un cadru spectacologic 
de dragul altuia. Dimpotrivă, 
planurile paralele au daru 
de a comunica și cu cioclu 
sporit al contrapunctului an 
gajarea eroului și a plămădi 
torului său intr-o luptă no 
Jâ pentru cauza demnității, 
ceasta luptă presupune, a 
dar, o identificare totalii 
un ideal ce contrastează bi/.a 
cu ignoranta și întunericul 
E\ ului Mediu.

In Ulmul lui Hiller evoluea
ză Peter O'Toole, interpretul 
ideal a) lui Don Quijole, Per
sonajul propus de el este cu 
totul altul docil cel creat de 
Saliupin și Ccrlrasov. Peter 
O'Toole accentuează inclabi- 
lul ca\aleru/ui, disponibilita
tea lui de a regăsi frumuse
țea și noblc|ea intr-un con
text eminamente străin de e- 
Ic, ridiernd la paroxism tra- 
gibmul aspka/fef de a i;i\ fri
ge rotirea irațională a mori
lor fie \ Ind. Sophia 1 <>ren ii es
te parteneră în rolul dublu al 
Aldon/ei și al Dulcinee!.

Fără îndoială, „Omul
La Mancha" este o operă ci
nematografică de neuitat.

Ansamblul folcloric și for- 
nația de muzica ușoară 
.Diamantele negre" vor 
prezenta în următoarele zi
le. mai multe spectacole în 
localitățile Văii Jiului. Se 
urmărește confruntarea in
terpret i lor cu march public 
in vederea participării la 
cel de al lX-lea Festival 
Național al «Artei studen
țești. închinat color două c- 
vi'nimento majore ale anu
lui 1974 : Congresul al XI- 
l< a al P C R. și a XXX-n a- 
niversare a eliberării patri-

campionate
■ de schi, desfă

șurate pc piftiile T.E.F.S. din 
Paring. reprezentanții insti
tutului s-au comportat mul
țumitor. Astfel, Eugen Bis- 
kei, anul n mine subingi- 
ncrl s-a clasat pe locul 8. la 
slalom uriaș, iar Ion Melen- 
ciuc a obținut lo’ttl 14, 
slalom special.

Al. (O\ \( I

de educație socialistă

III. iar la Paroșeni in sec
torul II Măsurile luate pen
tru îndreptarea situației a- 
cestor sectoare, pentru îm
bunătățirea generală a acti- 
v.lății celor două mine se 
cer intensificate. Regăsirea 
echilibrului în cele două u 
nități obligă la responsabi
litate sporită, la mobilizarea 
tuturor resurselor pentru a 
contribui ca și cea de a tre
ia lună a anului să se înche
ie cu planul îndeplinit și 
depășit de către toate colec
tivele exploatărilor miniere 
din bazin.

Zilele i are au mai rămas 
Pjnâ la sfii-'iiul trimestrului 
sînt hotărî luare. Obținerea 
unui bilanț cil mai fructuos 
obligă fiecare colectiv să-și 
valorifice plenar întregul po
tențial pentru a obține ran
damente maxime în condi
ții de eficiență sporită. Rea
lizarea unei producții de 
cărbune lot mai mare, pen
tru acop. rin.a necesităților 
sporite ale economiei națio
nale. pentru accelerarea rit
mului dezvoltării economice 
și sociale a țării este o înal
tă îndatorire patriotică.

Bilanțul fructuos al în’iiu- 
lu; trimestru din acest an

jubiliar va demonstra, cu p 
Urc. înalt le virtuți ale u 
norilor noștri : hărnicia, ctl- 
rajul, destoinicia, patriotis
mul și atașamentul față de 
partid. Aceste calități iși 

cuvînlul!.

Zilele acestea se desfășpa- I 
râ la Oradea colocviul nați- | 
onal de literatură din ca
lmi Festivalului N 1

al Artei studențești. Parti- | 
cipă și reprezentanți ai in- . 
stitutului dc mine, care v r | 
prezenta ci’. va din creațiile i 
lor originale.

Dorel POPA, 
student

activitate în ceea ce privește 
atitudinea față de muncă, de 
urmăresc cu mai mare insis
tență dezvoltarea unei opinii 
exigent.' față d«? modul cum 
își îndeplinesc membrii dife
ritelor colective sarcinile. 
M-aș folosi in acest sens dc o 
experiență bună a organizați
ei dc bază din sectorul V al 
minei Lupani. In ianuarie, a- 
cest sector a rămas sub plan 
cu 1 900 tone de cărbune. Cum 
era și firesc, după finele lunii, 
organizația de partid a. dezbă
tut amănunțit această situație, 
a stabilit măsuri dc îndrepta
re. Interesant de reținut nu es
te atit dezbaterea ca atare, ci 
curentul dc opinie înaintat, 
de angajare și dăruire creat 
dc comuniști după adunare în 
mijlocul colectivului, pentru 
depășirea ^rămînerii în urmă. 
Acest lucru s-a și realizat: în 
februarie sectorul nu numai 
că și-a realizat, dar a și depă
șit sarcinii, dc plan, iar in a- 
ccastă lună, deși mai sînt de 
învins unele greutăți și defici
ențe de natură tehnico-organl- 
zatorică, colectivul se află an
gajat intr-o muncă.plină de 
dăruire pentru a ajunge la re
zultate favorabile.

In general aș putea spune, 
toate organizațiile dc partid 
au obținut rezultate bune în 
formarea vinei opinii comba
tive împotriva indisciplinei, a 
absențelor, a chiulului, întîr- 
zicrilor sau plecărilor înainte 
de vreme de la locurile de 
muncă. S-a întărit, in cadrul 
minei răspunderea în muncă 
a personalului care are în sar
cină revizia și repararea utila
jelor, aprovizionarea locurilor 
de muncă etc. La acest rezul
tat au contribuit mult discuți
ile purtate pe schimburi cu 
personalul electromecanic și 
de'1 aprovizionare, crcîndu-se 
un adevărat curent de opinie 
împotriva tuturor fenomenelor 
de lipsă de răspundere. Tot a- 
tunci. împotriva atitudinilor 
înapoiate față de muncă au 
fost folosite cu mai mult suc
ces diferitele mijloace ale 
muncii politico-educative ca 
gazetele satirice, emisiunile 
stației de amplificare, brigăzi
le artistice de agitație, proce
sele publice, convorbirile ini
țiate de agitatori, de- comu
niștii unor organizații de bază 
ca cele din sectoarele I. II. 111 
și IA^ de la mină precum și ce
le de la preparați? și I.F.A. 
..Viscoza" Lup. ni. Aș sublinia 
că mai ales la prepârați'e și 
Viscoza, organizațiile de partid 
au reunit ^ă^Sfioreascâ ..
st înțial aportul cadrelor teh
nice, de conducere la procesul 
educativ să-i ajute adică să se 
afirme ca mililanți politici, ca 
educatori ai colectivelor pe ca
re le conduc.

Organizațiile de partid au 
desfășurat o susținută muncă 
educativă și în rîndul lucrăto
rilor din unitățile comerciale 
și de deservire — sectoare la

adresa cărora, cu un anumit 
timp in urmă, organul nostru 
de partid a priipit numeroase 
sesizări șl reclamații din par
tea cetățenilor. Dezbaterile ce 
le-am organizat în adunările 
de partid. în grupele sindica- 
calc. discuțiile pe locurile de 
muncă vizind combatere» ma
nifestărilor d<-- superficialitate 
risipă, chiul și altele au făcut 
ca atît in comerț cît și in sec
toarele E.G.C. și E.G.L Să îm
bunătățim mult starea disci
plinară. să sporim răspunde
rea față de aprovizionarea și 
deservirea populației, față dc 
gospodărirea orașului, a fon
dului locativ.

Adevărul e că nu am reușit 
să facem încă totul, să deter
minăm toți membrii colective
lor de muncă din diferite u- 
nilăți să contribuie efectiv, cu

la experiența organizațiilor 
de partid privind educarea 
tineretului prin muncă șl 
pentru muncă.

— Organizațiile de partid a- 
cordă o atenție deosebită ac
tivității organizațiilor U.T.C., 
sporirii puterii dc influențare 
a acestora, mai ales pentru 
formarea tiheretului in spiri
tul dragostei și răspunderii fa
ță de muncă. Pe lingă celelal
te forme educative și acțiuni 
ce le-am enumerat pină acum 
și care au vizat categoric, și 
tineretul, am avut în vedere și 
organizarea unor acțiuni spe
cifice pentru tineri, ca de pil
dă, a unor dezbateri pe teme 
moral-profesionale, întilniri 
cu mineri și muncitori vîrst-

CULTUL
MUMII

răspundere la realizarea sar
cinilor. Avem încă manifestări 
dc indisciplină la mină unde 
sc înregistrează zilnic 50-70 de 
absențe, cele mai multe fiind 
după zilele de plată, determi
nate de consumul excesiv de 
alcool împotriva căruia ne 
străduim să acționăm prin toți 
factorii. Cum se explică faptul 
că mai există multe carențe 
în atitudinea față de muncă a 
unor salariați? De ce să nu o 
spunem deschis — mai avem 
organizații de partid care na 
au reușit în totalitate să iniți
eze acțiuni politico-educative 
susținute, pentru eliminarea 
fenomenelor negative, pentru 
determinarea tuturor formați
ilor de lucru, a fiecărui sala
riat să-și facă pc deplin dato
ria. Asemenea neajunsuri mai 
există, după părerea mea, la 
sectoarele VI și VII ale minei, 
la cooperativa meșteșugăreas
că cit și în alte unități.

Este evident, deci, că orga
nele și organizațiile noastre dc 
partid trebuie să acționeze mai 
perseverent, cu mai multă i- 
nițiativă pentru diversificarea 
formelor muncii politico-edu
cative, de inriurire a conștiin
ței oamenilor, a atitudinii lor 
față de muncă. Trebuie acțio
nat mai ales pentru a imprima 
muncii educative un caracter 
diferențiat, in funcție de spe
cificul fiecărui colectiv, de 
problemele cu care e confrun
tat, de virsta celor cu care des
fășurăm o anumită activitate.

— Dat Hind că a venit 
vorba de virsle, am socoti 
util să vă reierifi, pc scurt,

nici și cu prestigiu, acțiuni de 
muncă voluntar-patrioticâ in 
mină și la suprafață, în cartie
re. Aș sublinia faptul că încă 
din luna februarie, tinerii 0- 
rașului, atît de la mină. Vîsco- 
za. preparație, comerț etc., cit 
și din școli au participat efec
tiv, în fiecare duminică, la 
înfrumusețarea orașului. Am 
inițiat in ultimul timp mai 
multe acțiuni specifice tinere
tului in căminele muncitorești 
și la club, întruniri ale tineri
lor fruntași in producție, con
cursuri profesionale.

O atenție deosebită am acor
dat stabilizării noilor angajați, 
integrării lor în colectivele de 
muncă.

I.a asemenea acțiuni parti
cipă activul nostru de partid, 
sindicat și U.T.C. cit și condu
cerea minei. Stăruim, de ase
menea, pentru extinderea ini
țiativei ..Prietenul noului an- 
gajat“ și a celei privind stabi
lizarea cadrelor miniere lan
sată de minerul Ion Sălâjan. 
De altfel, a devenit o regulă, 
ca lunar să se organizeze dis
cuții cu noii angajați la nivelul 
comitetului de partid. Pentru 
combaterea unor fenomene 
negative, mai ales a parazitis
mului, care se manifestă, și în 
orașul nostru, am reluat acti
vitatea „sfatul omeniei" prin 
acțiuni săptăminale pentru de
pistarea tinerilor care nu lu
crează, iar după discuțiile ce 
se poartă cu aceștia, prin ur
mărirea încadrării lor in cîm- 
pul muncii și, maj ales, a in
tegrării în exigențele activită
ții productive. Avem mai mul--

în acțiune
un adevărat cull o adevărată 
dragoste și răspundere față do 
muncă.

— Care este contribuția 
adusă in acest sens de uni- 
lăjile de invă/ămint?

— In școli urmărim ridica
rea nivelului întregului prdces 
instructiv-educativ pentru a 
contribui deplin, cu eficiență 
sporită, la formarea tinerelu
lui pentru muncă. Ne folosim- 
în acest sens, de orele de diri- 
genție, vizite la întreprinderi, 
inlîlnirile cu muncitori frun
tași, și, desigur, de orele de 
practică in atelierele-școalâ 
pentru a ajuta elevii să-și în
sușească cunoștințe și de
prinderi de muncă folositoare 
in viitoarea lor profesiune E- 
xistă multe rezultate frumoa
se. Dc exemplu, la Școala ge
nerală nr. 3 se depun străda
nii pentru amenajarea unei 
microintreprinderi din materi
ale recuperate.

Vom insista și in viilor pen
tru îmbunătățirea continuă a 
activității atelierelor, a conți
nutului orelor de practică, k 
pentru a le face cu adevărat 
folositoare elevilor.

— Ce vă propuneți pen
tru viitor In vederea inlen- 
sillcăril educației prin mun
că șl pentru muncă?

PĂDURILE — O INESTIMABILĂ BOGĂȚIE 
Ocrotiți-le, feriți-le de incendii!

te exemple cu rezultate pozi
tive in acest sens. Adevărul e 
că ne străduim, sînt rezultate, 
dar mai avem multe de făcut 
pentru a concentra eforturile 
tuturor factorilor și mai ales 
ale organizațiilor U.T.C. pen
tru a dezvolta ia toți tinerii

— Să asigurăm ca organiza
țiile de partid sâ sprijine și 
mai mult organizațiile U.T.C., 
spre a deveni fiecare o adevă
rată școală exigentă, combati
vă, in formarea tineretului 
pentru muncă. Ce se intîmplâ? 
Am spus că se inițiază multe 
acțiuni. Acesta e adevărul. 
Dar,să recunoaștem, la multe 
din aceste acțiuni participă, 
de regulă, doar vîrfurile orga-^ 
nizațiilor U.T.C.. mereu aceiași 
tineri — buni și în producție, 
și în viața obștească. Deci vom 
stărui pentru depășirea acestei 
stări de lucruri, de loc mulțu
mitoare pentru atragerea la 
diferite acțiuni educative în
deosebi a acelor tineri care au 
carențe în atitudinea față de 
muncă, care au nevoie de aju
tor. Ne propunem diversifica
rea. individualizarea acțiuni
lor educative, reconsiderarea 
critică a propriilor noastre 
metode de muncă și acțiuni, 
în unitățile economice, la club 
și in cămine, sporirea partici
pării, pe bază de sarcini con
crete, a fiecărui comunist la 
educarea prin muncă și pentru 
muncă a tinerilor, apelînd în 
acest scop mai ales la minerii 
vîrstnici a căror experiență de 
viață și muncă constituie o pil
dă vie. convingătoare pentru 
tinerii noi angajați. Avem în
că de perseverat și în sporirea 
contribuției muncii cultural-e
ducative la dezvoltarea cultu
lui muncii. Socotim că. perse- 
verînd in direcțiile amintite, 
vom reuși sâ dezvoltăm dra
gostea față de muncă a tutu
ror cetățenilor, să mobilizăm 
colectivele noastre la noi suc
cese în înfăptuirea sarcinilor 
ce ne revin în propășirea țării.

Sintem cu toții beneficiari ai acestei bogății, avem datoria să o protejăm la fiecare pas /
Pădurile — una din princi

palele bogății ale României 
— acoperă mai mult de un 
sfert din teritoriul țării noas
tre. însemnată sursă de apro
vizionare cu material lemnos 
și alte produse necesare dez
voltării economiei naționale, 
pădurile asigură în același timp 
proiecția culturilor agricole și 
a solului împotriva eroziuni
lor, reglează regimul hidrolo
gic al apelor, ameliorează cli
ma. De asemenea, ele consti
tuie cel mai de seamă sălaș 
pentru o altă bogăție a patriei 
noastre — vinatul — și oferă 
locuri de recreere pentru oa
menii de toate vîrstele.

Apli înd cu consecvență in
dicațiile conducerii de partid 
și de stat, în atenția organelor 
silvice ale județului nostru a 
stat în permanență gospodă
rirea rațională a pădurilor, 

păstrarea și dezvoltarea aces
tora. executînd anual un im
portant volum de lucrări me
nite să conducă la creșterea 
productivității fondului fores
tier, combaterea dăunătorilor, 
valorificarea superioară a 
produselor lemnoase și nelem- 
noase. In același timp se exe
cută lucrări de îngrijire a 
plantațiilor silvice Pe supra
fețe mari, cu un volum de 
cheltuieli sporit. Desigur re
zultatele acestor eforturi sînt 
diminuate, dacă pădurea nu 
este apărată împotriva dău
nătorilor, dintre care cel mai 
periculos este focul.

Analizind datele statistice 
din anul trecut ca și din anii 
anteriori a ieșit in evidență 
faptul că majoritatea, incen
diilor de pădure au fost cau
zate din neglijența unor cetă
țeni care nu au respectat cele 

mai Elementare reguli de pre
venire. Un foc aprins și lăsat 
fără supraveghere în locuri 
unde este interzis, ca și un 
rest de țigară sau un chibrit 
nestins, aruncate la inlîmpla- 
re în frunzișul uscat duc în
totdeauna la izbucnirea un.or 
incendii care, dacă nu sînt 
observate la timp, pot provoca 
mari pagube patrimoniului 
forestier.

O cauză principală, a izbuc
nirii incendiilor a constituit-o 
în acest sens, in primăvara 
anului 1973, arderea resturi
lor vegetale în urma curățirii 
finețelor, pășunilor, grădini
lor de către unii cetățeni în 
apropierea pădurilor, fără a 
lua toate măsurile dc preve
nire a extinderii focului spre 
păduri, sau aprinderea aces
tor focuri pe timp de vînt și 
abandonarea lor cu mult înain
te de a se stinge. Urmează, 

pe locurile următoare între 
cauzele provocatoare de incen
dii, neglijența fumătorilor, a 
turiștilor, copiilor care, i rin 
nerespectarea acelorași reguli 
..de fier" ale pădurii, au pro
vocat pagube materiale pentru 
recuperarea < ărora sini nece
sare cîteva decenii.

Cetățeni !
Pădurea este o mare bogă

ție națională. Feriți-o de in
cendii ! Respectați următoa
rele reguli:

— nu faceți foc în pădure ;
— nu lăsați copiii să se joa

ce cu focul în pădure sau sâ 
aprindă focuri la liziera pă
durilor :

— nu aruncați capote de 
țigări aprinse sau chibrituri 
re prezintă pericol de incen
diu :

— fumatul este admis nu
mai în locuri fără frunze us
cate, «are sînt amenajate și 
indicate de pădurari ;

— nu dați foc resturilor /Ve
getale de pe pășuni și finețe 
la distanță mai mică de 200 
metri și nu le lășați fără su
praveghere ;

— pc timp secetos și vînt 
nu aprindeți asemenea focuri ;

Turiști !
— stingeți bine focurile, 

după pregătirea hranei și nu 
faceți asemenea focuri decît 
în locuri special amenajate și 
indicate de pădurari ;

Cabanieri !
— verificați bine coșurile 

și sobele și remediați orice 
defecțiuni înainte de aprinde
rea focurilor.

Nerespectarea acestor reguli 
atrage sancțiuni cu amendă 
dc la 300 la 3 000 de lei, iar

In atenția tuturor cetățenilor!
Facem cunoscut pe această 

cale tuturor cetățenilor tnu- 
n.cipitilui Petroșani că pentru 
a preveni incendiile de pădu
re in perioada de primâvară- 
vara este necesar să se res
pecte următoarele reguli :

— nu faceți foc în apropie
rea furajelor și construcțiilor:

— nu dați foc resturilor 
vegetale de pe pășuni pe timp 
de vînt, sau. fără a fi supra
vegheate ;

Cîteva neglijențe cu repercusiuni grave
Trebuie reținut că în cor.- 

dițiilc unei uscăciun'1 excesive 
frunzișul sau iarba de pe sol 

*Se aprind cu ușurință și dau 
naștere incendiilor. Turiștii 
obișnuiesc- de regulă, ca la 
fiei are popas sâ facă un foc. 
La plecare, însă, ei nu sting 
complet focul. Acosta conti
nuă să ardă și, dacă sînt cu- 
renți. atunci la scurt timp fo
cul ia proporții transtormin- 
du-se într-un incendiu pusti
itor. capabil să cuprindă su
prafețe mari de pădure.

Cauze rare pot duce la iz
bucnirea incendiilor de pădu
re se mai pot afla in nerespec
tarea normelor de prevenire a 
incendiilor la construcțiile 
unor baracamente și ale altor 
lucrări in special prin mijlo
cirea coșurilor de evacuare a 
fumului, ca și datorită seîn- 
teilor produse de unele utilaje 
cind sînt exploatate neregula- 
mentar.

Odată izbucnit se impune ca 
imediat să se încerce stinge
rea incendiului dacă nu a luat 
proporții inari, și să fie anun
țate organele silvice, pompie
rii și alte organe pentru a lua 
urgente măsuri care să condu
că la localizarea și stingerea 

în caz de incendiu suportarea 
tuturor consecințelor mate
riale.

— nu dați foc acestor res
turi la o distanță mai mică de 
200 de metri față de pădure :

— pe timp secetos și vint 
nu aprindeți asemenea focuri ;

— educați și supravegheați 
copiii pentru a nu se juca cu 
focul ;

— nu lăsaț i nesupraveghea
te in cabane, sobele aragaze- 
le, lămpile de gătit și de ilu
minat și nu le folosiți în stare 
defectă.

Centrul de librării 
și difuzarea cărții

DEVA 
angajează: 

Gestionar la librăria nr. ZZ din Lupeni
Condiții de angajare: școala medie sau școala profe

sională comercială și 4 ani vechime în comerț, sau școala 
tehnică de comerț și doi ani vechime în comerț.

Doritorii se vor prezenta marți. 26 martie, ora 12. la li
brăria Ion Creangă din Petroșani.

lui încă din faza incipientă. 
In felul acesta pagubele vor 
fi mai mici iar necesarul de 
forțe și mijloace pentru inter
venție vor fi reduse.

De aceea revine ca o sar
cină .și o datorie de răspunde
re fiecărui cetățean ca atunci 
cînd observă un incendiu în 
pădure sâ dea alarma și apoi 
să participe efectiv la locali
zarea și stingerea lui.

Turiști !
— pe timp secetos și vînt 

nu aprindeți foc în păduri :
— nu aruncați capete de ți

gări sau chibrituri aprinse in 
păduri sau in alte locuri ce 
prezintă pericol de incendiu :

— fumatul este permis nu
mai în locurile special ame
najate unde se află gropi pen
tru aruncarea resturilor de 
țigări, aceste locuri fiind mar
cate prin tăblițe indicatoare:

— pentru pregătirea hranei 
• sie permisă aprinderea focu
lui numai in locurile special 
amenajate și indicate ; nu pă
răsiți locul de popas pînă nu 
ați stins bine focul.

I. R. E. DEVA
Secția de distribuire 
a energiei electrice

PETROȘANI 
anunță

Consumatorii casnici care au instalate boilere electrice 
cu o rapacitate de minimum 20 litri, beneficiază de redu
cerea tarifului la energia electrică intre orele 22—6, perioa
dă in care Se aplică tarif de noapte, cu 0,20 lei/kWoră.

Cei interesați să se adreseze S.D.E.E. Petroșani, str. C. 
Miile nr. 1. în vederea montării contoarelor electrice cu du
blu tarif.

ANUNȚ DE FAMILIE
FAMILIA îndoliată anunță încetarea din viață după c 

..ea suferință a procurorului pensionar SEBAST' \N COSO- 
ROABA — 63 ani. Inmormintarea în 24 martie la Tg Jiu
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VIZIIA DE 1UCREJ A E0VARAȘU1UI NICOLAE CEAUSESCU 
in inireprinderi industriale și șantiere din Capitală

(Urmare din pag. 1)

sele cincinalului anterior la 
cele de astăzi.

Tovarășul Ni colac Ceaușescu 
examinează cu atent ie citeva 
autoutilitare, apreciind calita
tea finisajului, gradul de teh
nicitate. net superior produ
selor anterioare. Secretarul 
general al partidului se urcă 
în noile tipuri de autobuze și 
troleibuze expuse, se infor
mează asupra caracteristici
lor acestora, apreciind gradul 
lor de confort, linia elegantă 
a acestora, contribuția adusă 
de întreprindere la imbunătâ- 
tirea transportului în comun, 
ca și la dezvoltarea turismu
lui. preocuparea pentru diver
sificarea continuă a producți
ei și creșterea nivelului de 
competitivitate al acesteia.

— Cind veți produce noile 
autobuze cu motoare Diesel 
integral asimilate în țară ? se 
interesează tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

— Anul viitor, informează 
directorul.

— Trebuie grăbită acțiunea 
de asimilare a motorului. De 
asemenea, să vă gîndiți la so
luții pentru creșterea continuă 
a parametrilor calitativi la 
tipurile aflate în fabricație, 
în întreprindere mai sint încă 
multe de făcut. Se poate in
stala o nouă linie pentru 
montajul autoutilitarelor fără 
investiții, numai prin rcam- 
plasarea utilajelor.

In acest context al dialogu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cere organelor de 
resort elaborarea în cel mai 
scurt timp a unui program 
de dezvoltare și sistematizare 
a uzinei. Totodată, secretarul 
general al partidului recoman

dă să se studieze amplasarea 
intr-un alt perimetru indus- 
iilai ăl Capii li'-'i a wi h 
uzine cu profil Asemănător. în 
acest fol și printr-o speciali
zare mai accentuată și coope
rare strînsă între uzina ..Au
tobusul* și viitoarea întreprin
dere sâ se asigure acoperirea 
mal bună, cu autovehicule de 
înaltă calitate, a necesităților 
economici naționale, cit și ce
rințele exportului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este înconjurat cu dragoste 
de numeroși muncitori, care 
țin sâ-i vorbească direct si 
deschis despre condițiile de 
muncă și de viață tot mai bu
ne. să-i mulțumească pentru 
erija sa statornică, să-l asigu
re câ vor face totul pentru 
ca sarcinile de producție să 
fie îndeplinite exemplar.

— Cum munciți, ce proble
me aveți ? se interesează se
cretarul general al partidului.

— Stă în putința noastră 
să rezolvăm problemele care 
mai sînt în legătură cu pro
ducția.

— Dar cu calitatea cum 
stați ?

— Calitatea producției, la 
nivelul tehnicii actuale — a- 
rată lăcătușul Nicolae Mari
nescu —. contribuie la creș
terea prestigiului nostru. De 
aceea, ne străduim să reali
zăm numai autovehicule de 
bună calitate.

— Foarte bine, să produceți 
numai mașini de înaltă cali
tate. capabile să satisfacă ce
rințele cele mai exigente.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
felicită întregul colectiv pen
tru realizările sale și-i urea
ză noi succese în îndeplinirea 
obiectivelor de mare impor
tanță care îi revin.

Indicația secretarului general: „Amenajarea 
unui mare parc de distracții 
și a unui orășel al copiilor*4

plexitate necesare proceselor 
de producție în metalurgic, 
chimie, energie electrica și 
alte sectoare industriale. în la
boratoare și școli.

Dialogul de lucru începe în 
fața unei expoziții cuprinzind 
principalele tipuri do produse 
realizate pînă acum, caro se 
produc pentru prima dată în 
țara noastră, după concepție 
propțic. Directorul întreprin
derii. raportează că, potrivit 
indicațiilor date de secretând 
general al partidului, tu pri
lejul prezentării anterioare a 
acestor aparate, pe atunci pro
totipuri. toate produsele au 
(ost introduse în fabricație de 
scrie, adăugind câ. în prezent 
se lucrează pe bază de circuite 
integrale.

Apreciind succesele remarca
bile obținute de specialiști și 
electronist! in această direcție, 
tovarășul ‘ Nicolae Ceaușescu 
remarcă diversitatea produse
lor. rccomandînd, totodată, 
intensificarea preocupării pen
tru tipizarea producției și pro
filarea întreprinderii. Minis
trul de resort informează că 
există un program menit să 
asigure o mai bună așezare 
a unităților din industria e- 
leclronică pe profile de ac
tivitate, care va fi pus în apli
care In următoarele luni și în 
care este cuprinsă Și această 
unitate.

Discuția continuă apoi în 
secțiile de producție. Aici. în 
halele de prelucrare și de mon
taj este unul din locurile unde 
se afirmă viguros capacitatea 
de creație a inteligenței teh
nice românești, formată în 
școlile profesionale, în cele 
generale și postliccale pe care 
întreprinderea le patronează 
și de unde își recrutează ca
drele, precum și în facultăți și 
institute de specialitate.

Secretarul general al parti
dului se oprește de nenumă
rate ori, studiază calitatea 
produselor. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu indică să se folo

sească pe scară mai largă ma
terialele plastice în locul alu
miniului, apreciind că aces
tea asigură condiții tot atît -.o 
hune de exploatare. „Este n 
treabă foarte bună, pe •.arc 
o faceți cu grijă, dar trebuie 
să vă preocupe mai mult eco
nomisirea materialelor scum
po".

La capătul unei bonzi de 
montaj, directorul întreprin
derii prezintă secretarului 
general pe ingineri Fiorena 
Păun, șofa secției, informin- 
du-1 câ fiecare responsabil de 
lucru își arc locul slabi! do 
activitate în mijlo M colecti
vului pe care îl conduce. „A- 
. eisia este foarte bine" —su
bliniază tovarășul Ceaușescu. 
..Dar controlul de calmate cum 
s- asigură ? * Gazda prezintă 
standurile de control, i.rcci- 
zînd totodată câ pe fiecare 
fază de lucru produsele sînt 
supuse unei vcrificâ.-i minu- 
ț’oi'C în aceste posturi spe
cializate.

Pe șantierul noii secții, care 
este vizitat apoi, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este infor
mat ă lucrările de construcții 
se desfășoară în ritm susținut, 
contructorii urmărind să asi
gure astfel dublarea capacită
ții întreprinderii înainte de 
termen. Remarcînd distanța 
marc dintre clădiri, secreta
rul general al partidului cere 
explicații asupra felului cum 
va fi folosit acest teren. Gaz
dele informează că aici va fi 
amplasată o nouă secție, unde 
se va produce aparatură elec
tronică medicală.

Râspunzînd mulțumirilor 
colectivului pentru cinstea ce 
li s-a făcut prin această vi
zită. secretarul general al par
tidului a spus: Doresc să 
transmit tuturor tovarășilor 
cele mai bune urări de suc
cese. le cer în primul rînd ca
litate și accelerarea ritmului de 
producție, astfel îneît să creas
că contribuția voastră la re
ducerea importului.

Vizita secretarului general 
al partidului continuă apoi pe 
șantierul cunoscut sub numele 
de ..Dealul Piscului**, unde se 
construiește o mare sală pu
blică.

In această splendidă dimi
neață de primăvară, mii de 
bucureșteni și-au dat întîlnire 
aici.

... Este ora 10,00. Cu aplau
ze și' ovații puternice, miile 
de tineri și constructori în- 
timpină pe secretarul general 
al partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători sînt invi
tați să viziteze șantierul „să
lii polivalente**.

Amplasată și concepută 
pentru a exprima în această 
zonă a Capitalei arhitectura 
cca mai modernă, ea va avea 
dimensiuni impresionante : su
prafața desfășurată va îngloba 
30 000 mp. înălțimea totală 
— 27 m. deschiderea — 90 m, 
înălțimea sălii — 14 m, capa
citatea — 6 000 și 8 000 de lo
curi. Urmînd indicațiile date 
de secretarul general, arhitec- 
ții au conceput sala de așa 
manieră. îneît să poată fi fo
losită atît pentru întreceri 
sportive, cît și pentru mani
festări culturale și întruniri 
publice.

— Ați prevăzut săli pentru 
traduceri și transmisii radio
televizate? se interesează to
varășul Nicolae Ceaușescu.

— Da. au fost prevăzute. 
Totodată așa cum ați recoman
dat cu prilejul unor vizite an
terioare : sala a ieșit mai cu
prinzătoare. după cum ne-ați 
indicat dumneavoastră, tova
rășe secretar general — răs
punde autorul proiectului.

In continuare, sînt prezen
tate soluțiile constructive a- 
doptate între care atrage aten
ția realizarea direct pe șanti- 
rr a principalelor structuri 
din beton, elemente prefabri
cate de mari dimensiuni, ceea 
ce reprezintă o premieră teh
nică pe țară.

— Este bine că aceste prefa
bricate se fac aici — sublinia
ză secretarul general al parti- 

Ele se realizează la un 
preț de cost mult mai redus.

O altă premieră inginereas
că este relevată cu satisfacția 
împlinirilor de constructorii 
acestui edificiu acoperișul va 
fi construit pe cabluri suspen
date printr-o soluție tehnică 
ingenioasă mai eficace decît 
cca folosită.la alte edificii de 
ace-: gen. de peste hotare.

Are loc o discuție animată 
referitoare la amenajarea noii 
zone de agrement.

— Am văzut concepția voas
tră asupra viitoarei zone de 
agrement a Capitalei, spune 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Trebuie însă să ne gîndim să-i 
aducem unele retușuri. Va 
trebui să facem aici un orășel 
al copiilor și un mare parc de 
distracții, care sâ fie tot ce 
poate fi mai modern și func
țional în această materie și.

bineînțeles, bazat pe tradițiile 
românești.

Trebuie să studiem atent a- 
ceastă problemă să găsim cele 
mai bune soluții, deoarece a- 
ceastă zonă are o așezare foar
te favorabilă: este o zonă cen
trală la care arc acces popu
lația Capitalei din multe car
tiere și beneficiază de un sis
tem de transport foarte bun 
— subliniază in continuare se
cretarul general al partidului.

Edilii Capitalei prezintă a- 
poi macheta noului cartier de 
locuințe din această zona.

înainte de a definitiva pro
gramul de construcții de lo
cuințe — spune secretarul ge
neral al partidului —. trebuie 
bine delimitat parcul. Nu tre
buie să luăm din terenul pre
văzut pentru orășelul copiilor 
și nici din cel pentru parcul 
de distracții. Trebuie să ținem 
cont că nicăieri nu mai gă
sim un loc așa de bun pentru 
aceste scopuri. Un oraș de 
2 milioane de oameni ca Bu- 
'curești trebuie să aibă și un 
mare parc de distracții: sâ 
construim aici și un ștrand 
pentru care să vă laude oa
menii, un hotel, restaurante 
In mod permanent, trebuie 
să ne gîndim la tot ce are ne
voie omul, să venim în în- 
tîmpinarea necesităților sale 
de odihnă și recreare. Să facem 
in așa fel îneît ceea ce con
struim aici, parcul de distrac
ții și orășelul copiilor, să de
vină un centru de atracție 
pentru întregul oraș.

In spiritul celor hotărîte de 
secretarul general al parti
dului. se studiază apoi, la fa
ța locului, diferite soluții de 
amplasare și amenajare a ma
relui parc de distracții și a 
orășelului copiilor, stabilin- 
du-se măsurile corespunzătoa
re în vederea realizării lor 
pînă în anul viitor. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu își ex
primă încrederea în posibili
tățile constructorilor, convin
gerea că, alături de ei, tine
retul și pionierii Capitalei vor 
munci cu însuflețire la ame
najarea acestei zone destinate 
atît lor. cît și tuturor bucu- 
reștenilor.

In aplauzele celor prezenți, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
părăsește șantierul.

In parc, coloana de mașini 
se oprește. Miile de tineri 
participanți la munca patrio
tică îl întîmpinâ pe secreta
rul general al partidului cu 
aplauze și ovații. Se scandea
ză cu dragoste numele tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

Asistăm la un moment sim
bolic. In timp ce mulțimea 
cintă emoționantul imn „Trei 
culori-, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu plantează un ste
jar chiar la intrarea în parc 
— stejar care .va dăinui aici 
peste ani și ani ca o mărturie 
a prezenței active, pretutin
deni, în mijlocul poporului, 
a secretarului general al par
tidului.

Vă asigurăm, tovarășe secretar general, 
că vom înfăptui întocmai sarcinile 

trasate de dumneavoastră
Se vizitează în continuare 

întreprinderea de calculatoa
re electronice — unitate si
tuată în imediata apropiere 
a fabricii de aparate de mă
sură.

— Vă raportez, tovarășe se
cretar general, că, potrivit re
comandării dumneavoastră, 
am întocmit un program de 
asimilare de noi produse și de 
înnoire a fabricației — ține 
să sublinieze din primul mo
ment directorul întreprinderii.

Edificatoare pentru aceste 
rezultate este expoziția vizita
tă apoi, cu cele mai recente 
creații românești în domeniul 
tehnicii de calcul electronic. 
Sint înfățișate, de asemenea, 
microcalculatoarele de birou, 
produse pe care colectivul se 
angajează să le realizeze în 
fabricație de serie în cinstea 
celei dc-a 30-a aniversări a 
eliberării patriei și a celui 
de-al XI-lea Congres al parti
dului.

Secretarul general al parti
dului cercetează cu multă a- 
tențic noile produse, solicită 
specialiștilor explicații referi
toare la performanțele și cos
tul lor, felicită colectivul în
treprinderii pentru succesele 
obținute în domeniul diversi
ficării mijloacelor electronice 
de calcul.

— Cum stăm cu gradul de 
integrare a mașinilor electro
nice ? — întreabă secretarul 
general al partidului.
— în prezent, el se situează 
între 66 și 80 la sută, și ne 
angajăm ca in anul viitor să 
ajungem la 71—91 la sută, 
răspunde directorul.

— Care este stadiul asimi
lării fabricației memoriei 
pentru calculatoarele mari, a 
benzilor magnetice și a dis
curilor ?

— Memoriile se produc de
ja la o secție nouă a filialei 
din Timișoara a institutului 
de specialitate, iar benzile și 
discurile urmează a fi reali
zate în una din unitățile afla
te în construcție aici pe plat
formă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează, de asemenea, 
do cooperarea întreprinderii 
cu firme de peste hotare pen
tru dezvoltarea și diversifica
rea producției de calculatoa
re electronice și recomandă 
să se studieze posibilitatea 
realizării pe această cale sau 
în cadrul societăților mixte a 
unor noi mijloace moderne 
ale tehnicii de calcul.

— Cum stați cu pregătirea 
muncitorilor a tehnicienilor

și specialiștilor în domeniul 
tehnicii de calcul ?

— Nc-am asigurat din 1973 
necesarul pentru acest an și 
alți peste 400 de tineri se 
pregătesc in meserii specifice 
acestei industrii cu o tehnică 
de vîrf.

— Deci forță de muncă c- 
xistă! Aveți posibilități să re
alizați o producție suplimen
tară — subliniază secretarul 
general al partidului.

— Sintem hotărîți să facem 
acest lucru, tovarășe 
Ceaușescu, și vă asigurăm că 
nu ne vom precupeți efortu
rile pentru înfăptuirea și de
pășirea sarcinilor ce ne revin
— răspunde directorul între
prinderii.

Se vizitează, apoi, principa
lele hale ale unității. Pretu
tindeni, tineri — (ele și bă
ieți — minuiesc cu o deose
bită dexteritate și pricepere 
mașini automate, dispozitive 
și alt aparataj de înaltă teh
nicitate.

Remarcînd existența unor 
spații incomplet folosite, to
varășul Nicolae Ceaușescu în
treabă conducerea întreprin
derii de măsurile luate pen
tru folosirea judicioasă a a- 
cestora.

— Anul acesta, prin folosi
rea intensivă a spațiului con
struit, dotarea cu noi utilaje, 
vom realiza și depăși parame
trii prevâzuți în studiul teh- 
nico-economic, iar în anul 
viitor capacitatea de produc
ție va fi cu 50 la sută mai 
mare față de cea proiectată
— arată directorul întreprin
derii.

In încheierea vizitei, i se 
prezintă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu macheta zonei in
dustriale Pipera.

Adresîndu-se conducerii mi
nisterului, centralei industria
le și întreprinderii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu subliniază: 
Voi, cu ceea ce aveți aici, tre
buie să sporiți producția, să 
mergeți la maximum. Sigur, 
trebuie asigurată desfacerea 
înainte de a se trece la dez
voltarea producției, dar sint 
posibilități, economia noastră 
are nevoie de astfel de apara
tură, se pot avea în vedere di
verse cooperări cu firme din 
străinătate. Să-mi prezentați 
calculele respective, un plan 
concret de măsuri în acest 
sens. De asemenea, să sporiți 
gradul de integrare; sper câ 
atunci cind voi veni din nou 
să văd și mai multe creații 
proprii in domeniul calcula 
toarelor electronice.

Grivița revoluționară a primit cu entuziasm 
pe secretarul general al partidului

în centrul dialogului de lucru: Folosirea 
deplină a potențialului existent, asimilarea 

de noi produse la nivelul tehnicii mondiale, 
integrarea lor într-un ritm mai susținut
Vizita secretarului general 

al partidului continuă pe ma
rea platformă a industriei c- 
lectronice românești „Pipera*4.

Primul obiectiv la care to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
ceilalți conducători de partid

și de stat s-au oprit este ..În
treprinderea de aparate elec
tronice de măsura și indus
triale", una din cele mai ti
nere unități din această ra
mură. unde se realizează pro
duse de o mare finețe și com

Reîntîlnirea secretarului 
general al partidului cu
miile de muncitori a;
„Griviței Roșii'* — citadelă in
dustrială a cărei activitate di 
namică, pusă în slujba edifi
cării societății socialiste multi
lateral dezvoltate, se înteme
iază pe tradițiile unui trecut 
glorios de luptă — constituie 
un moment deosebit do emoți
onant. „Grivița** aclamă, ..Grl
vița*4 ovaționează. „Grivița** 
rostește puternic, intr-un sin
gur glas, cuvintele care s-au 
înscris ca un crez in conștiin
ța întregului nostru popor: 
„Ceaușescu — P.C.R.“

— Vă raportăm, stimate to

varășe secretar general, spune 
directorul întreprinderii. că, 
traducînd in fapt indicația 
dumneavoastră, pătrunsă de 
clarviziunea cerințelor care 
se pun astăzi in fața industriei 
noastre socialiste, ..Grivița Ro
șie** este in măsură să realize
ze acum coloane pentru rafi
nării in greutate de 400 tone, 
instalații pentru industria a 
cidului azotic de 250 tone, a 
gregate pentru industria amo
niacului și pentru prelucrarea 
țițeiului, profilate pentru pre
siuni și temperaturi ridicate, 
reactoare pentru producția de 
acid azotic și alte utilaje gre
le destinate acestor ramuri.

Directorul întreprinderii a- 
rată apoj pe larg că pentru •*< - 
alizar< a noilor sarcini privind 
reprofilarea producției *-a 
trecut la reamplasarcj utila
jelor, pentru ca suprafața de 
producție să fie folosită la ma
ximum. De asemenea, nu
meroși muncitori, maiștri și 
tehnicieni au fost incluși in 
diferite forme de școlarizare.

— Cum veți realiza dotarea 
întreprinderii? întreabă iova 
rășul Nicolae Ceaușescu.

—In proporție de 50 la sută 
ca valoare și 70 la sută ca nu
măr de aparate se va înfăptui 
în cursul acestui an. urmind 
ca restul să fie realizată in pri
ma jumătate a anului viitor, 
sau chiar in primul trimestru, 
după cum s-a angajat coleeti 
vul întreprinderii.

— .Apropiați cît mai mult cu 
putință acest termen — în 
deamnă secretarul general al 
partidului.

In cadrul convorbirii est? a- 
bordată apoi problema ridică
rii calității producției, asupra 
căreia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a insistat, deopotri
vă. in timpul vizitei făcute a- 
nul trecut la „Grivița Roșie* 
și la Combinatul de îngrășă
minte azotoasc de la Tg. Mu
reș. Și în această privință, 
constructorii grivițvni se înfă
țișează astăzi, în fața secreta
rului general, cu frumoase re
zultate.

Discuția continuă apoi în cî- 
teva din principalele secții a- 
le întreprinderii.

In hala de cazangerie giea, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
examinează unul din coloșii 
destinați industriei chimice - 
coloana cu care va fi echipată 
instalația de acid azotic d? la 
Combinatul de îngrășâmir.i.» 
din Arad. Această instalație 
de vîrf a industriei petrochi
mice are o lungime de 57 ni, 
un diametru de 5,5 m și cîntă- 
rește 245 tone.

Apreciind realizările grivi- 
țenilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă ca, de 
îndată ce asemenea coloan > și 
instalații de mari proporții au 
fost fabricate, ele să fie verifi
cate și montate în aer liber 
pentru ca spațiul de producție 
să se folosească la maximum. 
De asemenea, să fie extins 
procedeul executării în afara 
halelor a unor operații.

— Trebuie apreciată străda
nia muncitorilor de a folosi 
fiecare bucată de metal în 
construcția unor asemenea u- 
tilaje. spune secretarul gene
ral al partidului. Perseverînd 
pe linia utilizării chibzuite a 
metalelor, trebuie avut în ve
dere insă ca in construcția co
loanelor și a celorlalte insta
lații agabaritice să se foloseas
că tablă și profile do dimensi
uni mai mari; veți realiza ast
fel importante economii de 
manoperă și materiale, o pro
ductivitate sporită.

La secția a doua este pre
zentat unul dintre produsele 
de cea mai mare complexitate 
— reactorul cu cazan recupe
rator pentru instalațiile de a- 
cid azotic —, o prremieră a 
industriei noastre, realizată la 
indicația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a cerut tuturor factorilor ca
re concură la fabricarea uti
lajului chimic să elaboreze un 
program in care să se preva
dă acoperirea necesităților u- 
zinelor de specialitate cu un 
număr restrins de mărci de o- 
țcl, dar de calitate superioară, 
și cu profile la dimensiuni op
time. astfel incit instalațiile 
să necesite Un volum mai ie- 
dus de manoperă, iar calita
tea lor să fie la nivelul per
formanțelor mondiale.

In altă ordine do idei, se
cretarul general al partidului 
indică extinderea utilizării 
mașinilor care execută simul
tan mai multe operațiuni, fo
losirea lor concomitentă la re
alizarea unei instalații, ceea 
ce va scurta timpul de stațio
nare al agregatului în proce
sul de producție. în fața co
lectivului uzinelor este pusă, 
de asemenea, sarcina mecani
zării mai intense a unor sec
toare.

Așa cum s-a început acum 
este bine — subliniază tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Aveți 
posibilități pentru a crește 
productivitatea muncii și re
duce perioada de execuție.

înainte de a se despărți de 
colectivul marii întreprinderi 
bucureștene, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă factori
lor de răspundere să manifes
te mai mult curaj în extinde
rea tehnicii noi, își exprimă 
convingerea că harnicul co
lectiv al uzinelor „Grivița Ro
șie" va fi la înălțimea sarcini
lor ce ii revin, îndemnul mo
bilizator al secretarului ge
neral al partidului avînd un 

• larg și profund ecou în rîndul 
oamenilor muncii care îl în
conjoară cu dragoste, îl con
duc la plecare cu ovații și u- 
rale nesfirșite.

Intr-un moment în care în
tregul nostru popor își inten
sifică eforturile pentru a în- 
timpina cu cinste -cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberă
rii patriei și cel dc-al • XI-lca 
Congres al partidului, această 
vizită se înscrie ca un eveni
ment important, cu multiple 
Semnificații in viața economi
că și socială a Capitalei, a în
tregii țări.

Reportaj realizat de :
A. IONESCU.
N. dASCALESCU,
M. EONESCU,
I. SOCACIU,
P. UILACAN, 
C. ZLAVOG

Mesajul adresat de tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU

sesiunii de la Bagdad a Consiliului
Organizației de solidaritate 
a popoarelor afro-asiatice

(Urmare din pag. 1)

socialiste, lărgește continuu colaborarea 
multilaterală cu statele caro au pășit pe 
calea unei dezvoltări independente și, pe 
baza principiilor coexistenței pașnice, co
operează cu celelalte țări ale lumii, in
diferent de sistemul lor social.

Vizitele pe care le-am întreprins în ul
timii ani intr-un șir de state afro-asiatice 
și latino-arnericanc. ca și vizitele efectu
ate recent în țâri ale Africii, Orientului 
Mijlociu și Americii Latine. întâlnirile 
și convorbirile avute în România cu con
ducători a numeroase popoare din aceste 
regiuni ale lumii au constituit un impor
tant mijloc de amplificare a conlucrării 
fructuoase dintre țara mea și aceste state, 
un deosebit aport la amplificarea și întă
rirea legăturilor do prietenie, colaborare 
și solidaritate dintre poporul român și po
poarele din Asia, ?\frica și America La
tină.

Este convingerea fermă a țării mele 
câ afirmarea tot mai puternică și parti
ciparea intensă la viața internațională a 
statelor din Africa, Orientul Mijlociu. 
Asia și America Latină, care pășesc pe 
calea unei dezvoltări economico-sociale 
de-sine-stătătoare, găsind un sprijin per
manent în țările socialiste, constituie o 
parte integrantă a luptei generale anti- 
imperialiste, un factor hotăritor in pro
movarea noului tip de relații între state, 
bazate pe egalitate și respect reciproc, in 
determinarea unor asemenea soluționări 
ale problemelor majore contemporane, 
care să corespundă intereselor tuturor 
națiunilor lumii.

România, ea însăși țară în curs de dez
voltare. susține necesitatea sprijinirii e- 
forturilor popoarelor angajate în lupta 
pentru reducerea și lichidarea decalaju
lui față de statele economic avansfite, se 
pronunță cu hotărîre pentru așezarea pe 
o bază echitabilă, reciproc avantajoasă, 
a prețurilor produselor industrializate și 
ale/materiilor prime, pentru asigurarea 
dreptului fiecărui popor de a dispune 
suveran de patrimoniul național, în inte
resul propriei dezvoltări, al ridicării nive
lului de viață material și spiritual.

Poporul român, care a dus de-a lungul 
veacurilor o luptă plină de sacrificii pen
tru eliberare națională și socială, își ma
nifestă in mod statornic solidaritatea mi
litantă cu popoarele afro-asiatice care 
luptă pentru apărarea și consolidarea in
dependenței naționale, pentru scuturarea 
jugului colonial. împotriva politicii de 
discriminare rasială și de apartheid. Ca 
și pînă acum. România socialistă va acor
da întregul său sprijin politic, diplomatic 
și material popoarelor angajate pe dru

mul către o viață liberă, mai bună și 
mai dreaptă, către o lume a progresului 
și înț< legeni intre popoare.

Considorînd câ perpetuarea situațiilor 
do încordare și conflict este incompati
bilă cu cerințele păcii și securității inter
naționale. România a militat cu consec
vență și a acționat cu hotărîre pentru 
lichidarea conflictului din Orientul Mij
lociu. Am salutat realizarea dezangajării 
între Egipt și Israel și considerăm câ este 
necesar să se ajungă la înțelegeri cores
punzătoare și între celelalte state anga
jate in conflict, apreciind câ această 
dezangajare constituie numai începutul 
soluționării politice a problemelor. Româ
nia consideră câ este necesar să se depună 
eforturi d« către toate popoarele pentru 
a se ajunge la o pace dreaptă și durabi
lă în Orientul Mijlociu, care sâ ducă la 
retragerea trupelor israellene din terito
riile arabo ocupate în urma războiului din 
1967. la crearea condițiilor pentru asigu
rarea drepturilor legitime ale poporului 
palestinian, de a-și organiza viața in mod 
liber și independent, conform aspirațiilor 
sale naționale, la garantarea suveranită
ții și integrității teritoriale a tuturor țâ
rilor din această zonă.

România susține eforturile popoarelor 
din Indochina pentru instaurarea unei 
păci trainice ■ în acepstă parte a lumii, 
pentru a putea să-și 'consacre forțele dez
voltării lor economice și sociale, soluțio
nării problemelor corespunzător voinței 
și hotărîrii lor, fără nici un amestec d n 
afară.

înfăptuirea intereselor și aspirațiilor le
gitime ale popoarelor afro-asiatice, ale 
tuturor popoarelor lumii impune intensi
ficarea eforturilor unite ale maselor largi 
populare, ale celor mai largi forțe politice 
și sociale, progresiste, anticolonialiste și 
antiimperialiste.

îmi exprim speranța că sesiunea la 
care participați va identifica noi căi pen
tru întărirea solidarității în lupta pentru) 
eliberare și independență națională, pen
tru o pace trainică în Orientul Mijlociu 
și in întreaga lume, pentru dezvoltarea 
nestînjenitâ a popoarelor pe calea pro
gresului economic și social, împotriva co
lonialismului. neocolonialismului și im
perialismului.

în acest spirit, permiteți-ini să adresez 
celei de-a Xl-a sesiuni a Consiliului 
O.S.P.A.A. cele rnai bune urări de succes 
și să reafirm dorința României de a dez
volta și întări pe mai departe relațiile 
prietenești cu țările pe care le reprezen- 
tați. în interesul popoarelor noastre, al 
luptei pentru pace, independență națio
nală Și progres social.

Redacția ți administrația liaralui : Pelroțani, slrada Republicii, nr. 90, telefon; 11662.

Sesiunea Comisiei Dunării
BUDAPEȘTA 23 — Cores

pondentul Agerpres, Aurel 
Pop, transmite: Intre 12 și 23 
martie s-au desfășurat, la Bu
dapesta. lucrările celei de-a 
32-a sesiuni a Comisiei Dună
rii.

Lucrările sesjunii s-au des
fășurat sub conducerea lui 
loan Cotoț, ambasadorul

României la Budapesta, pre
ședintele Comisiei Dunării.

Promovînd spiritul de co
operare și înțelegere recipro
că, delegațiile statelor partici
pante au examinat și adoptat, 
în unanimitate, holărîri im
portante în problemele navi
gației. hidrotehnice și hidro- 
meteorologicc.

Noi arestări în Chile
SANTIAGO DE CHILE 23 

(Agerpres). — Agenția Prensa 
Latina anunță, citind surse a- 
le rezistenței chiliene, că Lily 
Corvalan, soția secretarului 
general al Partidului Comu
nist din Chile, Luis Corvalan, 
a fost arestată.

După cum s-a mai anunțat,

secretarul general al Partidu
lui Comunist din Chile a fost 
arestat la scurt timp după lo
vitura militară din 11 septem
brie 1973, fiind, în prezent, 
deținut. împreună cu alți mi- 
litanți ăi Unității Populare. în 
închisoarea din Insula Daw
son.

Convorbiri
Habib Eourguiba- 

Houari Boumediene
TUNIS 23 (Agerpres). — 

Președinții Habib Bourguiba 
și Houari Bouinediene au exa
minat. in cursul convorbirilor 
prilejuite de vizita pe cafO șe
ful statului algerian o 'între
prinde la Tunis, „mijloacele 
de natură să contribuie la 
dezvoltarea pe mai departe a 
cooperării dintre cele dcuă 
țări, in contextul unei politici 
de perspectivă pe termen 
lung** — anunță agenția tuni
siană de presă — TAP.

„d MEC UI 1111(1/111“
(Urmare din pag. 1)

O primă și plăcută im
presie, asupra locului ce și 
l-a format festivalul in con
știința artiștilor amatori din 
Iară, ne-o transmite însăși 
participarea tinerilor, spori
tă de la an la an. La această 
edifie au venit, chemați de 
caracterul stimulativ al con
cursului și trumusefea aces
tor locuri, 36 de soliști de 
muzică ușoară și 29 de po
cii, reprezentind 15 iudele. 
In cele două spectacole- 
concurs de aseară, au cin- 
tat ION DOGARU (Buzău). 
GH. ȘTIR (Lonea), ELEX’ A
KAVEKZCY (Baia Mare}. 
GEORGE PAVLENCO (Ga- (

lali). CRISTINA CIOB ANU 
(Buzău). ELEMER DOJA (O- 
radea), MIRCEA NECU LA 
(Petroșani), TANIA SUCIU 
(Hunedoara). SILVIA PO
PESCU (Giurgiu), NICOLAE 
IONUȚ (Aninoasa), ELENA 
BOLFă (Drobeta Turnu-Se- 
verin), ELENA KETEN1S /Ga
la fi), JAN ETA JOC A (Lu
peni), MIHAI OLARIU (Do - 
beta Turnu-Severin), MAR
GARETA GASPAR (Lupeni), 
MARIANA BOGDAN (Bu
zău). La concursul de poezie 
au prezentat creații literare 
GHEORGHE ALBU și Gtil- 
GORE GRIGORE. amintoi 
din comuna Finfa, județul 
Dimbovila. MIRCEA AN
DRAS, VIORICA FIRȚULES-

CU, VASILE BITTFR. ION 
BORȘOȘ. EUGENIA CAL’j- 
GĂRU. ION CIRSTOIU. A- 
DRIAN CONTEA (tofi de la 
cenaclul literar .Venus" Pe
tr da). CONST. BRIN DU $O- 
IU (Reșița), ION CHIRAȘ 
(Petroșani). AUREL CON
ST ANTINESCU (Tirqoviște), 
GRIGORE DICULESCU (Ti- 
tu), MARIA DINCĂ (Petro
șani). AUREL DUMITRES
CU (Giurgiu). DAFINEL 
DU INE A (Vulcan). ION GO- 
GA (Petroșani). In inche.e- 
rea spectacolelor-concurs so
lista de muzică ușoară CO
RINA CHIRIAC, a susținui 
recitaluri cu șlagăre din re
pertoriul său.

DUMINICA, 24 MARTIEDUMINICA. 21 MARTIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Misiunea secretă a ma
iorului Cook: Republica: 100 
do lei: PETRILA: Vifornița; 
LONEA — Minerul: Pădu
rea pierdută; ANINOASA: 
Grăbiți apusul soarelui; 
VULCAN; Veronica se în
toarce; LUPENI — Cultural: 
Capcana: Muncitoresc; Para
disul; URICANI: Suflet din 
sufletul neamului său.

LUNI, 25 MARTIE
PETROȘANI — 7 Noiem

brie: Omul din, La Mancha; 
Republica; Copernik; PE
TRILA: Vifornița; LONEA 
— Minerul: Operațiunea „A- 
tomul marcat"; VULCAN: 
Cartea junglei; LUPENI — 
Cultural: Bărbații; Muncito
resc: Paradisul; URICANI: 
Ceața.

8,30 Deschiderea programu
lui. Gimnastica pentru 
toți.

8,40 Cravatele roșii.
9,35 Film serial pentru co

pii. Comoara din 13 
case (Episodul VIII).

10.00 Viața satului.
11,15 Biruit-au gindul. „Cu 

pieptul zbuciumat de 
doruri". Octavian Goga.

11.40 Bucuriile muzicii.
12,30 De strajă patriei. 
13,00 Album duminical.
16,00 Magazin sportiv.
16.45 Film serial. Eneida 

Episodul IV.
17.45 CeJ mai bun... continuă.

Emisiune concurs de
cultură generală și
pregătire multilaterală. 
Participă reprezentanții 
județelor Bacău, Bihor 
și Bistrița.

18,45 Muzică populară.
19.00 Lumea copiilor.
19.30 Telejurnal. Săptămîna 

politică internă și in
ternațională în ima
gini.

20,00 Reportajul săptămînii. 
Românașul de la mun
te,

20.20 Fii calm, dragul meu ! 
Spectacol de varietăți 
din Studioul 1.

22,00 Telejurnal.
22,10 Duminica sportivă.

LUNI, 25 MARTIE

16.30 Emisiune în limba ma
ghiară.

19,00 Publicitate.
19,05 Grecia — țara portu

rilor. Reportaj.
19.20 1 001 de seri. Calimero.
19.30 Telejurnal.
20,00 Ancheta T\'.
20,35 Revista literar-artisti- 

că TV.
21.20 Șoimul. Film artistic 

realizat de televiziunea 
engleză după cartea lui 
T. H. White.

22,15 24 de orc.

Tiparul - întreprinderea poligrafică Hunedoara - Subunitatea Petroșani 40 396


