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Urgențe în investițiile anului 1983

minerești 
la extracție

Ca o nouă confirmare 
a eforturilor susținute 
pe care le depun in a- 
ceste zile de sfir.șit de 
lună pentru îndeplini
rea sarcinilor la pro
ducția fizică de cărbu
ne, minerii colectivelor 
de muncă de la I.M. 
Lonea, I.M. Vulcan. I.M. 
Uricani și cariera Cîm- 
pu lui Neag au rapor
tat. în data de 27 mai, 
depășirea sarcinilor ia 
producția fizică a zilei.

B Cel mai important 
succes l-au înregistrat, 
din nou, minerii și me
canizatorii carierei Cîm- 
pu lui Neag. depășind 
prevederile zi ci cu 806 
tone de cărbune. De la 
începutul lunii, același 
colectiv a extras, peste 
prevederi, aproape
14 000 tone de cărbune.

B Remarcabil este e- 
fortul minerilor din U- 
ricani în redresarea 
producției, efort concre
tizat în ziua Ia care 
ne referim printr-un 
plus de 390 de tone, 
evidențiindu-se prin con
tribuția adusă minerii 
brigăzii conduse de Pe
tru Mândrie, din abata
jul dotat cu complex 
mecanizat de mare înăl
țime nr. 1 al minei. 
Prin acest rezultat, co- 
iectivul I.M. Uricani do
vedește faptic hotărî- 
rea sa fermă de a spori 
contribuția la creșterea 
producției de cărbune 

i eocsificabil. J

Puțul cu schip din Lupeni 
trebuie pus în funcțiune 

la termen!
schip 

minei
Cu 

însă

Turnul puțului cu 
ridicat în incinta 
Lupeni impresionează, 
totul deosebite sînt
impresiile celui ce pătrun
de în interior și urcă spre 
instalațiile care se montea
ză la înălțimi amețitoa
re. Zecile de kilometri de 
cabluri de diferite dimen
siuni, utilajele grele de 
sute de tone ridicate pînă 
Ia cota +66 sau +57, pi
lonii din oțel și beton, ne
număratele compartimen
te din beton in care zeci 
do oameni muncesc 
zi și noapte, sînt 
tîtea dovezi care 
marea 
cestci lucrări, 
deunăzi pe 
cestei lucrări 
de sing. Carol Ridzi, șeful

aici 
tot a- 
atestă 

complexitate a a- 
Am urcat 

verticala a- 
întovărășit

șantierului 4 al I.C.M.M. 
Petroșani. în timp ce sus, 
la cota finală se execută 
izolațiile la acoperiș, în 
interiorul turnului puțu
lui se mai fac finisări.

La cota +66, prima ma
șină de extracție, un colos 
care le întrece categoric 
pe celelalte existente la 
minele din Valea Jiului, 
a fost montată pe poziție, 
centrată și pregătită pen
tru primele rodaje. Aici 
i-am întilnit pe specialiș
tii în montaje din echipa 
condusă de loan Popa, 
care împreună cu maistrul 
Emil Tutunaru au venit

Viorel STRAUȚ

(Continuare în pag. a 2-a)

Industriei 
si ț

Sîmbătă la amiază, în 
prezența tovarășului Nieolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu; 
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, la Sila Palatului Re
publicii din Capitală, a a- 
\vt loc ședința comună de 
închidere a lucrărilor Ple
narei Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii 
din industrie, construcții, 
transporturi, circulația 
mărfurilor și finanțe și a 
Consiliului Național al 
Agriculturii, Industriei A- 
limentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor.

La sosirea în sală, secre
tarul general al partidu
lui a fost întîmpinat cu 
vii și puternice urale, cei 
prezenți reafirmîndu-și, 
astfel, dragostea fierbinte, 
profunda stimă și nemăr
ginita recunoștință pe care 
le nutresc față de tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, cel mai 
iubit fiu al poporului ro
mân, conducătorul său în
cercat și clarvăzător pe

Alimentare, Silviculturii
Gospodăririi Apelor

drumul luminos al socia
lismului și comunismului.

La lucrări au luat parte 
membri și membri suple- 
anți ai Comitetului Po
litic Executiv al C.'C. al 
P.C.R., membri ai C.C. al 
P.C.R. și ai guvernului.

Au participat, ca invitați, 
cadre din conducerile mi
nisterelor și instituțiilor 
centrale, activiști de partid 
și de stat, ai organizațiilor 
de masă și obștești, zia
riști.

Primit cu deosebită căl
dură de participanți, a luat 
cuvintul tovarăș u I 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului 
general al partidului a fost 
urmărită cu viu interes, 
cu deplină satisfacție și 
aprobare, fiind subliniată 
în repetate rînduri cu pu
ternice aplauze, urale și 
ovații.

Tn atmosfera de mare în
suflețire și de puternic en
tuziasm care domnea în 
sală, la sfîrșitul cuvîntă- 
rii, participanții au acla

mat îndelung pentru partid 
și pentru secretarul său 
general. exprimînd din 
adincul inimilor sentimen
tele de dragoste fierbinte 
și înaltă prețuire pe care 
întregul nostru popor le 
nutrește față de tovarășul 
Nieolae Ceaușescu.

Aprecierile și îndemnuri
le formulate de secretarul 
general al partidului în 
cuvîntarea rostită în fața 
reprezentanților forumuri
lor democrației noastre 
muncitorești, au găsit un 
larg ecou și o deplină a- 
probare în rîndul partici- 
panților, care văd în orien
tările date premise sigure 
ale dezvoltării continue a 
României socialiste pe noi 
culmi de civilizație și 
progres, ale trecerii pa
triei noastre intr-un nou 
stadiu de dezvoltare eco- 
nomico-socială.

Dind glas voinței mili
oanelor de oameni ai mun
cii de pe întreg cuprinsul 
țării, cei prezenți s-au

(Continuare in pag. a 4-a)

Luna manifestărilor politico-ideologice, 
cultural-educative și sportive
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Inițiativele muncitorești

Un plus de I

Șl
După cum am informat, 

in cursul acestei săptâ- 
mîni in Va.ca Jiului a avut 
loc- schimbul de experien
ță cu caracter de lucru 
consacrat cunoașterii și 
generalizării inițiativelor 
muncitorești aplicate in 
domeniul minier. 3 largă 
participare a reprezentan
ților comitetelor 
dicat lin toate 
extractive din 
respectiv din
Barza, Băița. Certej, 
va. Ghclar, Muncel, Tcliuc, 
Țebea Vețcl și din Valea 
•Jiului — a asigurat apro
fundarea problematicii pu
se in dezbatere 
ma experienței 
intr-un număr 
de colective 
in care 
listă se 
puns la 
cit mai

de sin- 
unitățile 

județ — 
localitățile 

De

lui a preocupărilor pen
tru popularizarea iniția
tivelor înaintate și a frun
tașilor în întrecere, 
mina Lupeni, Aurel 
gheluș. președintele 
miletului de sindicat 
întreprindere a expus 
țiunile întreprinse 
velul comitetului 
ales la nivelul 
sindicale pentru 
rea inițiativelor, 
organizarea și 
rea întrecerii
La această unitate 
tivă a fost lansată 
ti va 
punderi 
preluată și aplicată 
zultatc bune de 
mațiile 
frontale 
susținere 
dividua.ă.
tivei, mineru. șef 
gadă Constantin 
fost distins recent 
tul titlu de Erou 
cii Socialiste, fapt ce de-

La 
An
co-
pe 

ac- 
ni- 

mai

O brigadă fruntașă la 
sectorul III al I M. Dîl- 
ja, cea a lui Latirențiu 
Burlui. In fotografie — 
brigadierul, șeful de 
schimb Iordache Ncagn 
și cîțiva ortaci.

uti-

prin pris- 
dobindite 

mai mare 
muncitorești

întrecerea socia- 
desfășoară ca răs- 
chemarea; „Patriei 
mult cărbune, cit 

mai mult minereu 1“
Două documentări 

1> . făcute la minele Lupeni 
și Petrila, au oferit prilejul 
cunoașterii la fața locu-

la 
Și 
grupelor 
aplica- 
pentru 

desfășura. 
socialiste. 

extrac- 
iniția- 

Brigada înaltei răs- 
muncitorcști", 

cu re- 
toate for- 

din abatajele 
mecanizate și eu 

hidraulică in- 
Autorul iniția- 

de bri- 
Popa a 
cu înal- 
al .Iun-

z

notă că și inițiativa lansa- 
acționat 
crește- 

muncito- 
a exer- 
pozitiv 
între- 

liste, 
prezen tată 

, Tiberiu

tă, prin care s-a 
nemijlocit asupra 
rii răspunderii i 
rești a minerilor, 
citat un rol 
în desfășurarea 
cerii social 
In expunerea l 
ia mina Petrila, 
Svoboda, secretar adjunct 
cu probleme de propagan
dă s-a referit 
și metodele 
tru popularizarea 
velor și a întrecerii 
propaganda 
lă.

La clubul 
din Petrila, 
desfășurat 
prezentat 
beriu Svoboda, cu referiri 
mai ample la aplicarea și

lâ formele 
folosite pen- 

inițiati- 
prin

audio-vizua-

sindicatelor 
unde s-au 

dezbaterile, au 
comunicări Ti-

Ion MUSTAȚĂ

(Continuare in pag. a 2-a»
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Astăzi sînt programate 
acțiuni <le mare diversi
tate și atractivitate :

• Reamintim că ’a 
bul sindicatelor 
nea 
17, Memorialul folcloric 
Gicu Popa Acțiunea 
este organizată de club și 
redacția ziarului nostru. 
Spectacolul va fi înre
gistrat de studioul de ra
dio Craiova.

» La ora 9, 
municipal și 
Vulcan ale 
își propun i 
„Cupei pionierului" la 
handbal, fete și băieți.

o Baza de agrement 
Brăila — Lupeni va fi 
azi, la ora 10, gazda ac
țiunilor cultural-artisli- 
ce organizate în cadrul 
celei de a IV-a ediții a 
festivalului pionieresc 
„Flori de mai".

• Cadran' științific. La 
Casa de cultură 
ricani, comisia 
rjlor și tehnicienilor 
'a întreprinderea

»

din
va avea loc, la

clu-
Lo- 
ora

, consiliile 
orășenesc 

pionierilor 
organizarea

din U- 
ingine- 

de 
minieră

și-a propus organizarea 
unei' dezbateri pe tema 
„Cercetarea științifică, 
puternic ancorată în va
lorificarea superioară a 
materiilor prime și eco
nomisirea energiei"

e Consiliul orășenesc 
al pionierilor Petrila în
cepe astăzi săptămîna ac
tivităților politico-educa
tive, cultural-artistice și 
sportive „Balada mun
ților", acțiune care va 
dura pină în 5 iunie.

Mircea BUJORESCU

Cum se numesc frumusețile noastre ?
sau
am 
nu
Și

S-a construit mult in 
Valea noastră. Mult, bi
ne și, în cele mai multe 
cazuri, și frumos. (Nu in 
toate cazurile pentru că 
in unele s-a făcut rabat 
la calitate începînd de 
la proiect și pînă la re
cepție). Acum străbatem 
perioada de „asambla
re" cind răsare ba 
bulevard, ba un 
plex comercial, ba 
cartier, 
cu niște 
ciuntesc 
trucției.

Noi, în 
ncficiari, 
permitem 
— un bloc 
punător — sau 
lui — creație 
constructorilor și 
dărilor — să li se spună

un 
com

un 
Și ne pomenim 
denumiri care 
frumusețea cons-

calitate de be- 
n-ar trebui să 
ca imobilului 

elegant, im- 
cartieru- 

măiastră a 
gospo-

Bl, sau 5 g,
3, de parcă

anost 
micro 
trăi pe planșetă și 
aievea printre flori 
arbori de care se bucură 
și nepotul și bunicul.

De ce frumusețile noas
tre să nu aibă și nume

frumoase ? Nu-i spunem 
frumos noului și 
sului cartier din
— Bucura 7 
am da noilor 
numele pe măsura lor, nu 
„Micro 3, 4 sau 5“ ? Sau 
de ce nu i-am spune blo
cului nou 
mutat, de 
did“, ori
„Mîndra",

frumo- 
Uricani 

De ce nu 
cartiere și

în care ne-am 
pildă „Splen- 

„Modern", ori 
ori... cum

doriți, dar nu 59, Bl, Al 
69 ș.a.m.d. Fără sens, 
fără culoare locală, ca 
la inventar. Ar trebui ca 
cei ce ne reprezintă pe 
noi-, beneficiarii, să cea
ră proiectantului acest 
lucru încă din faza de... 
idee despre bloc. Să fie 
proiectat blocul „Splen
did", „Modern" sau „Mîn
dra" și nu un bloc oa
recare, cu un număr oa
recare, pentru un cartier 
oarecare, într-un oraș oa
recare. Adică încă din a- 
ccastă fază ar trebui să 
ne gîndim mai mult 
personalitatea 
sul viitorului 
bloc ^cu care 
înfrumusețăm 
menilor care 
căldură și lumină.

C. DRAGOȘ

la 
și frumo- 
cartier sau 
vrem să 

viața oa- 
dau țării



2 Steagul t o } o DUMINICA, 29 MAI 1983

i.u.M.r.

La... un pas de actualitate

Propaganda vizuală 
dinamică, atractivă, 

convingătoare

OfI

i

E

t

SĂRBĂTOAREA TEATRULUI MINERILOR

FIOKIN PLAUR- identitatea actorului
in fața personajului

Propaganda vizuală are 
menirea de a mobiliza oa
menii muncii la realiza
rea sarcinilor de produc
ție. In acest scop, ea 
trebuie să fie bogată în 
conținut, atractivă, pe 
„firul" evenimentelor pen
tru a stimula energiile 
creatoare șl a facilita cu
noașterea de către fie
care om al muncii a sar
cinilor ce le are de înde
plinit. Despre modul cum 
răspunde propaganda vi
zuală de la I.U.M.P. aces
tor cerințe — în relatări
le de mai jos.

împreună cu Izidor Că- 
peț, membru al comitetu
lui de partid, 
ji secretar al 
comitetului
U.T.C. pe în
treprindere 
am făcut o
vizită prin incinta și sec
țiile uzinei. Scopul — a 
primi răspuns la întreba
rea : corespunde sau nu 
propaganda vizuală sarci- 
nilor mobilizatoare de plan 
<pe care le are de realizat 
acest colectiv 7 în secția 
mecanică I întîlnim o pro
pagandă vizuală, la zi, spe
cifică secției. Exemplu: 
chemări mobilizatoare ca s 
„Nici o mașină, nici un 
utilaj sub randamentul 
planificat nici un minut 
nelucrat", „Asimilarea u- 
tilajclor moderne — 
sarcină prioritară a fie
cărui om al muncii din sec
ția noastră1'. Pe panouri 
mari, viu colorate, sint 
scrise angajamentul secți
ei pe anul 1983, chemări 
la întrecere, lozinci.

Dacă în secția mecani
că I am întîlnit o propa
gandă vizuală bună, în sec
țiile mecanică grea și a- 
justaj-montaj, propaganda 
vizuală nu este în pas cu 
cerințele actuale ale pro
cesului de producție. Aici, 
ne așteptam să găsim pa
nouri și grafice care să

cuprindă angajamentele 
secțiilor sau a unor bri
găzi de a preda înainte 
de termen unele utilaje 
tehnologice urgente. Cît 
despre panoul cu fruntașii 
secțiilor sau „Faptul zilei", 
nu se poate vorbi din 
simplul motiv că ele nu 
există. Considerăm că 
organizațiile de partid, 
sindicat, U.T.C. au făcut 
prea puțin pentru popu
larizarea experienței îna
intate, a inițiativelor mun
citorești, pentru cunoaște
rea principiilor noului 
mecanism economico-fi- 
nanciar. La secția hidrau
lică, secție unde 6C desfă

șoară proce
sul de monta
re a unor ma
șini șl instala
ții complexe, 
am întîlnit o

propagandă vizuală bună. 
La gazeta de perete „O- 
glinda", rubricile „Calita
tea", „La ordinea zilei", 
„Ergonomia", „Sport-tu- 
rism" sînt bine întreținu
te de colectivul gazetei. 
Cu toate acestea și aici mai 
sînt încă multe de făcut. 
Ne așteptam 6ă întîlnim 
panouri din care să re
zulte stadiul actual al a- 
similării hidraulicii de 
comandă, grafice cu ter
mene și responsabilități 
stabilite pe brigăzi sau 
formații de lucru. Fiind 
una dintre cele mai impor
tante secții, organizația 
de partid de aici trebuie și 
poate să facă mai mult 
pentru generalizarea expe
rienței pozitive, pentru 
mobilizarea întregului co_ 
liectiv la înfăptuirea sar
cinilor de plan. Și încă ce
va : poate se găsește un 
loc mai potrivit pentru 
gazeta de perete din curtea 
întreprinderii. Prea 6tă 
ascunsă după containere...

Constantin GRAURE

t 
c

E

A
„Furtuni de 
de N. Tăutu, la Teatrul 
armatei, în 1951. De a- 
tunci și pînă în prezent 
a interpretat peste 70 de 
roluri: unele de mai mi
că întindere, altele de o 
sporită 
mai îndepărtate sau 
apropiate de 
eu-ului 
nostru, 
1964, a 
roluri.
niat
caracterul sintetic 
cestora, unitatea 
pretativ - scenografic - 
regizorală și, prin ur
mare, caracterul inte- 
grativ-modern al specta
colului ce a 
cărui actor 
să facă din 
interpretate 
Mira Iosif 
„Teatrul"

debutat în piesa 
primăvară"

complexitate, 
mai 

structura 
său. în teatrul 

începînd din 
realizat peste 50 

Criticii au 
de fiecare

subli- 
dată 

al a- 
inter-

nr.

facilitat fie- 
posibilitatea 
personajele 
o 
în

. 4/1980 des-

creație, 
revista

Meduzei" 
sublinia „coeziunea și 
coerența unui joc uni
tar, de echipă, acordat la 
diapazonul ironic și me
ditativ al poetului" ; 
Valentin Silvestru 
„România literară" 
23 octombrie 1980. 
ferindu-se la „Ia căuta
rea sensului pierdut" 
consemna : „impresia ge
nerală ca fiind de crea
ție spontană, autentică, 
în regim 6atiric bine 
întreținut, în metaforă 
coerentă, expresivă și 
explicită", accentuînd a- 
celași fapt că interpreții 
„alcătuiesc o echipă". 
Despre „Alegeți-1 sin
guri", „Drumul socialis
mului" 12 februarie 1978, 
C. Droszd scria : „Grupul 
s-a sudat într-o orches
trație minuțioasă și se 
cuvine aici o citare inte
grală". Și în celelalte 
spectacole, atunci 
au fost analizate 
buțiile fiecăruia, 
Plaur s-a bucurat 
tenția cuvenită. De pildă.

în 
din 
re-

cînd 
contri- 
Florin 
de a-

despre interpretarea 
„Casa de mode" de 
Mănescu, ’n „Steagul ro
șu" din 5 ianuarie 1974. 
Tiberiu Spătaru remar
ca : „Florin Plaur, dis
tribuit foarte bine în ro
lul principal — Petru 
Magheru — face o crea
ție remarcabilă, intuind 
structura psihologică 
complexă a personajului 
minat cu o idee fixă ca- 
re-i va fi fatală — Pra- 
șulea. Iată și pentru ce 
și-a construit cu minuțio
zitate partitura, pornind 
de la inflexiunile vocii 
pînă la mișcare, în tă
ceri și rețineri".

Teoretic. Florin 
se angajează pe o 
practic urmează o 
deși dorește să se
tifice cu personajul, jo
cul său arată că adevă
rul în teatru este cons
trucție și 
Chiar „tipul", 
jul redus la caracterolo
gie, anume, nu se poate 
realiza prin 
re, ci printr-o 
detașare, prin

din 
Th.

Plaur 
cale, 
alta : 
iden-

convenție, 
persona-

identifica- 
calculată 
tehnică și

supraveghere, prin omi
teri și adăugiri, prin re
ducții și accentuări. Dc 
aici, jocul atitudinal fa
ță de person 
S-ar putea zice că 
îmbracă personajul 
propria-i cămașă, 
așează masca și-l 
deamnă să se miște < 
ționant în fața 
torilor, cu sine și fără si
ne. Paradoxul acesta, 
datorită jocului perfid 
dintre credință și refle
xie, pare 
la gradul 
astfel 
terior 
cuns, 
rului 
lui e 
mai lase loc să se 
rana ce sîngerează. El se 
străduie și domină acți
unea, focalizează atenția 
și convinge, dă gestu
lui sensul, vocii timbrul 
expresiv și imprimă miș
cării măsura justă 
consens cu cel de 
„proră" — regizorul.

a j. 
cl 
cu 
îi 

în- 
emo- 

specta-

a nu fi ajuns 
de problemă 
spectacolul in- 
rămîne as- 

acto- 
personaju- 

să 
vadă

că
ne
identitatea 

în fața 
prea sigură ca

în 
la

Dumitru VELEA

t

c

c

I

sI
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de la șantierul 1 Petrila al 
I.C.M.M. pentru a finaliza 
o lucrare de mare dificul
tate. Electricienii Viorel 
Bene și Rudolf Deac toc
mai puseseră sub tensiu
ne cabina de comandă. 
Șeful de lot, sing. Teodor 
Beldeanu ne informează că 
în curind cabina de co
ma _i va fi izolată după 
un perete de sticlă. Deo
camdată este descoperită, 
esențial este, însă, că mon
tajul s-a făcut la timp și 
ireproșabil.

Coborîm pe scări în in
teriorul turnului puțului 
cu schip pînă la camera 
blocurilor de comandă e- 
lectronică. De la o fereastră 
zărim undeva jos, departe, 
un excavator care părea o 
jucărie pentru copii, iar 
oamenii erau ca niște pi
tici

în camera blocurilor de 
comandă, alături de elec
tricienii de ia șantierul 4 
al I.C.M.M i-am întîlnit 
și pe cei trimiși de condu
cerea minei Lupeni pentru 
a participa Ia montaje. 
Este măsură judicioasă.

Fiindcă în curînd ei vor a- 
sigura întreținerea și ex
ploatarea întregii instala
ții a puțului cu 6chip. E- 
lectricienii din acel schimb, 
Constantin Nazarie, Ion 
Dura, Elemcr Burghel și 
Aurel Ungar, sub coor
donarea sing. Iosif Vincze, 
rzzzzzzzzzzzzzzz////z//zz////zzz/zzi

PUȚUL 
CU SCHIP
terificau apartura speci
ală de control electronic.

După cum ne-a infor
mat șeful de șantier, lu
crările de construcții și 
montaje sînt „în grafic". 
Se depun mari strădanii 
pentru a asigura punerea 
in funcțiune a primei ins
talații de extracție cu cî- 
teva zile înainte de ter
menul fixat pentru 30 iu
nie a.c. împreună cu be
neficiarul, constructorii au 
întocmit recent un grafic 
pentru urgentarea monta
jelor.

în privința construcți

ei și montajelor de la pu
țul cu schip există toate 
condițiile pentru respec
tarea termenului de por
nire a instalației. Din pă
cate, există însă un pu
ternic motiv de îngrijo
rare în ceea ce privește 
transportul cărbunelui la 
suprafață, de la schip la 
preparație. De ce'? Fiindcă 
au întîrziat considerabil 
lucrările dintre puțul cu 
schip și preparație 1 Aici 
trebuie executate o insta
lație de presortare șl două 
benzi transportoare.

„Noi avem concentrate 
principalele forțe pentru 
asigurarea unui înalt ritm 
de execuție la lucrările de 
benzi și presortare. Dar 
în contidițiile actuale este 
greu de crezut că vom fi
naliza lucrarea pînă la 30 
iunie", ne-a spus șeful de 
șantier. Punerea 
la termen în 
funcțiune a întregului 
flux de extracție prin 
puțul cu schip de la I.M. 
Lupeni este un obiectiv 
prioritar, de care depinde 
direct creșterea producți
ei de cărbune pentru cocs.

Magazinul de chimi
cale, o unitate fruntașă 
a I.C.S. Mixtă Lupeni, 
unde buna servire și 
amabilitatea vînzătoa- 
relor pot fi luate ca e- 
xemplu de conduită în 
activitatea comercială.

Un
(Urmare din pag. 1)

eficiența inițiativelor „Tro. 
feul noului încadrat" și 
„Judecata muncitorească", 
Ilie Diaconu și loan Stoi, 
președinții comitetelor de 
sindicat de la minele Vul
can și Uricani, care s-au 
referit la alte două iniția
tive, „Contul colector de 
economii al sectorului" și 
„Pentru fiecare tonă de 
cărbune extrasă, un kilo- 
wat oră energie electrică 
economisită". O comuni
care a făcut și ing. Bujor 
Bogdan, vicepreședintele 
comisiei municipale de 
creație tehnico-științifică, 
șef de sector la I.M. Pe
trila.

vă infopmorn
dimi- 

(ora 
cul- 
din 

spec- 
vie- 
de

Și

au 
lucrări de 

moderni-
In 
sedrovi in

neața zilei de astăzi 
10), scena Casei de 
tură a sindicatelor 
Petroșani va găzdui 
tacolul „Primăvara 
ții noastre", realizat
formațiile pionierești 
școlare, cu ocazia Zilei so. 
pilului După-amiază. (ora 
19), tinerii din reședința 
noastră de municipiu își 
dau întîlnire în 6ala de 
dans a casei de cultură.

LA MINA DÎLJA 
început ample 
teamenajare și 
zare a sălii de apel, 
cadrul acestor lucrări
va reînnoi propaganda 
vizuală. 6e amenajează o 
scenă pentru microspecta- 
cole, iar birourile sectoa
relor productive vor fi 
mutate lingă sala de acel. 
(ID.)

ȘCOALA SALVAMONT. 
Tineri membri ai echipelor 
„Salvamont" din Petro
șani și Lupeni, Aurel Cos- 
tache. Alexandru Kados

și Beniamin Cioantă, A- 
ristică Popescu, au ple
cat la Padina, cabană tu
ristică din masivul Bu- 
cegi, unde vor participa la 
etapa de vară a Școlii na
ționale Salvamont (29 mai 
— 11 iunie) organizată de 
F.R.T.A. Un alt salva- 
montist petroșăneatî, Va
lentin Furdui, a partici
pat săptămîna trecută la 
o tabără internațională 
„Salvamont" în Munții 
Rodnei. (I.D.)

BILETE. Organizația de 
sindicat din cadrul au
tobazei C. M. V. 6. pu-

ne la dispoziția 
nilor muncii, numai la 
ția Petroșani, în lunile 
și iunie, 40 de bilete 
tratament și odihnă 
cele mai renumite 
uni din țară. (VJ3., 
respondent).

PARCARE. Prin muncă 
patriotică, oamenii mun
cii de la preparația Co- 
roeștl au amenajat în fa
ța secției un t 
de parcare pentru ------
turisme (Viorica CIOCAN).

oame- 
sec- 
mai 

de 
la 

stați- 
co-

ta

Spectacole pe
Intre 1 și 9 iunie, în sa

la modernizată a Teatru
lui de stat „Valea Jiului", 
în cadrul acțiunilor pri
lejuite de aniversarea a 
35 de ani de activitate, 
vor avea loc următoarele 
spectacole :

■ Miercuri, 1 
iunie „O scrisoare pierdu
tă**, de I.L. Caragiale în 
interpretarea colectivului 
Teatrului de stat „Valea 
Jiului**,

■ Teatrul Mic din Bucu
rești prezintă joi, 2 iunie, 
spectacolul cu piesa „Flu
turi, fluturi**, de Aldo Ni- 
colaj.

■ Vineri, 3 iunie, „Via
ța unei femei**, de Aurel 
Baranga, în interpretarea 
colectivului Teatrului Na
țional Craiova.

■ Teatrul de estradă 
din Deva prezintă sîmbă- 
tă, 4 iunie spectacolul „Re
vista la ora exactă**.

■ Duminică, 5 iunie, ora 
10, matineu cu „O scrisoa
re pierdută**, iar seara, 
Teatrul Național din Ti-

scenă nouă
mișoara prezintă „Ca frun
za dudului din rai", de 
D.R. Popescu.

■ Colectivul Teatrului 
Național Tirgu Mureș pre
zintă luni, 6 iunie, spec
tacolul in limba maghia
ră „Visul unei nopți de 
iarnă**, de Tudor Mușa- 
tescu.

■ Un alt colectiv de 
actori din Capitală, cel de 
la Teatrul „Giulești** va 
interpreta marți, 7 iunie, 
„Așteptarea începe in zori", 
de Petru Vintilă.

■ Miercuri, 8 iunie, din 
nou „O scrisoare pierdută*', 
spectacol prezentat de tea
trul gazdă.

■ Prestigiosul Teatru 
Național din București 
prezintă joi, 9 iunie, spec
tacolul cu piesa „Inocen
tul**, de Cristian Muntea- 
nu. Toate spectacolele în
cep la ora 19. Biletele se 
pot procura de la difuzorii 
voluntari din întreprin
de și instituții.

Bujor MIRCESCU

plus de efort
Pe marginea comunică

rilor, au fost puse nu
meroase întrebări — cu
privire la periodicitatea 
analizei unor rezultate, 
motivele fluctuației noilor 
încadrați, eficiența „con
tului colector" procedeele 
folosite pentru extinde- 
derea pătrunderii presei, 
ca mijloc de largă popu
larizare a inițiativelor și 
întrecerii socialiste. Alte
întrebări însoțite desi
gur de discuții, s-au refe
rit la modul de acordare 

a stimulentelor materia
le, la stimularea acțiuni
lor de recuperare, la 
preocupările comisiilor de 
creație tehnico-științifică 
pentru extinderea micii 
mecanizări și colaborarea 
acestor comisii, in cadrul
unor acțiuni de interes co
mun, cu cadrele de spe
cialiști din institutele de 
cercetare, proiectare și 
invățămînt superior.

Față de alte schimburi

Concluziile care s-au 
desprins au pus și mai 
limpede în lumină sarcinile 
ce revin organelor și or
ganizațiilor de sindicat și 
conducerilor colective pen
tru generalizarea iniția
tivelor și asigurarea unei 
eficiențe mai mari a aces
tor utile căi de organiza- 
zare a întrecerii socialiste. 
„Un plus de efort, de gîn- 
dire tehnică și acțiune 
practică — așa trebuie în
țeles conținutul inițiati
velor, in toată complexi
tatea criteriilor economi
ce și politico-educative pe 
care acestea se ’întemeiază. 
Sarcini exprese 
se regăsesc în 
ce privește popularizarea 
operativă și convingătoa
re a rezultatelor obținute 
de formațiile fruntașe și 
stimularea promptă a a- 
cestora astfel incit să fie 
antrenate tot mai multe 
brigăzi, echipe intr-o în
trecere eficientă

Prin prisma 
economice, 
țiativelor și 
întrecerii socialiste 
buie să fie orientate 
rezultate practice, 
tizate în creșterea 
ducției fizice de

de experiență pe tema 
inițiativelor. întrebările 
ridicate de participant au 
lărgit sfera discuțiilor, do
vedind că a sporit inte
resul pentru „latura prac
tică" a problemei, pentru 
cunoașterea mai bună a 
pîrghiilor prin care se 
poale acționa pentru ob
ținerea unei eficiențe spo
rite în întrecerea socia

I
I

... .» I 
spațios loc I 
tru auto- •I

Rubrică realizată de I 
Ion VULPE J

Ii r. fa
listă.

și minereuri, 
rea situației 
financiare a 
treprlnderilor

finalității 
aplicarea ini- 
intensificarea 

tre- 
spre

.oncre- 
pro- 

cărbune 
îmbunătăți, 
economice- 
tuturor în- 

ex tractive.
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FIERUL LA DACI (I)
de 
in-- 
pu- 
din

Utilizarea fierului a 
constituit întotdeauna un 
indice al unui nivel 
civilizație. Calitățile 
trinseci ale metalului, 
se greu în evidență
cauza obținerii dificile 
— ne referim la procesul 
tehnologic, au făcut 
acesta, din cele 
mai vechi timpuri, 
metal al progresului. Ne 
interesează dacă autohto- 

el 
în 

da- 
ma-

din 
mai 
un

I

nii au „smuls" din 
tot ce putea să dea 
momentul respectiv, 
că realizările lor în 
terie sînt ori nu compa
rabile cu ale populați
ilor din jur și eventual, 
în ce măsură, dacii au a- 
vut contribuții originale. 
Așa cum s-a întîmplat în 
arta ridicării unor cons
trucții defensive din pia
tră, unde se discern o 
seamă de influențe cons
tructive helemstice sub
liniate apoi c’e o adapta
re originală nord-dună- 
reană, înrîuririle celti
ce privind utilizarea fie
rului s-au transformat în 
niște puncte de plecare 
ale unor realizări 
care păstrează 
profund originale, 
utilizarea fierului 
celți cunoaște o arie mai 
restrînsă — zale, săbii, 
umbo-uri, autohtonii, 
prin natura sedentară a 
existenței lor — agricul
tori și constructori așezați 
— vor da metalului o nouă 
strălucire folosindu-1 in
tens în confecționarea 
unei diversități impresi
onante de unelte, legate 
de aceste ocupații. Ma
teria primă — minereul 
de fier, în care pămîntul

V__________________ _________

dac era bogat — oferea 
o bază bună de plecare, 
în nenumărate
ale țării au fost identifi
cate vestigiile unor 
ploatări. desigur la nive
lul timpului. Procesul 
tehnologic de obținere a 
metalului presupune o 
seamă de cunoștințe teh
nice, chiar dacă empiri
ce, la care dacii au ajuns 
în timp. Analiza lupelor 
de fier găsite la Grădiș
tea Muncelului arată un 
conținut redus al fosfo
rului și sulfului, elemen
te care, aflate în canti
tate mare, reduc mult
untmirtiutnnuntutriftit

puncte

ex-

Sîntem dintotdeauna 
pe aceste locuri 
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ț

(

dace 
trăsături

Dacă 
la

calitățile mecanice ale 
metalului. La modul con
cret, cum se obținea fie
rul 7 Descoperirea a 
numeroase rămășițe de 
cuptoare arată destul de 
clar modalitatea 
că a elaborării 
lor". Cuptoarele 
formă tronconică 
depășeau cu mult înălți
mea de 100—150 cm. A- 
vînd un 
50—60 cm la bază 
grosime a peretelui 
jur de 15—18 cm 
ridicate din lut. 
rea putern'că le 
pereții pe o adîncime de 
circa 5— 6 cm. Combus- 
tibilul folosit era man
galul, așezat în straturi 
alternate cu minereu de 
fier. Unul sau mai multe 
orificii aflate la baza cup
torului serveau introdu
cerii aerului cu ajutorul

practi- 
„șarje- 
aveau o 
și nu

diametru de 
și o 

în 
erau 

Arde- 
vitrifia

unor foi. Metalul ajuns 
într-o stare de plastici
tate se aduna pe vatra 
cuptorului și pentru a-1 
scoate era necesară spar
gerea pereților. Bucata 
de metal („lupa") era 
tăiată în bucăți de o 
lungime și volum con
venabil confecționării di
verselor unelte dar, a- 
ceasta nu era totul. Du
pă ce unealta lua forma 
potrivită, urma un tra
tament termic de natură 
să-i confere calități în 
plus. încercările rpecani- 
ce și analizele chimice 
făcute demonstrează din 
plin acest lucru Mai 
trebuie spus să în jurul 
rămășițelor unor cuptoa
re (cazul Doboșeni) a 
fost găsită o cantitate de 
calcar zdrobit, cu sigu
ranță utilizat drept fon
dant. De altfel, dacii cu
noșteau încă un element 
al tehnologiei producerii 
metalului ; ei sortau mi
nereul și înainte de a-1 
introduce în cuptor îl 
treceau printr-un proces 
de prăjire menit să eli
mine apa și unii compo- 
nenți neferoși. Iată, după 
lucrarea „Civilizația 
rului la daci" de 
Glodariu și Eugen Ia- 
roslavschi, rezultatul a- 
nalizei unei „turte" de 
fier găsită în aria capita
lei dace . fier — element 
maior, siliciu — 0,001 la 
sută, fosfor — sulf ne
determinabil, alte elemen
te, urme, carbon 0,71 
la sută. Cu alte cuvinte 
iu pa era un oțel de bu
nă calitate ! (Va continua)

fie- 
Ioan

Rebus
COSTESTI

ORIZONTAL : 1) Localitate din 
dețul Hunedoara în care se organizează 
în fiecare an serbarea cultural-artistică 
„întîlnirea tineretului cu istoria" — Cei 
mai drepți dintre daci ! 2) Curelușe de 
meșină — Șes de munte (fig.); 3) Merg pe 
margini I — A prezenta numerele de 
spectacol ; 4) Popas auto — Iluzie de
șartă ; 5) Drenată pe mijloc I — Bătu
ră în tabere ! — Grup de tineri la... ne- 
deie ! 6) ...și din cei cu părul alb (fig.) — 
Venerație ; 7) Șovăitor ; 8) Apar I — 
...primele într-o teorie I 9) Continuitate, 
neclintire în obiceiurile și istoria poporu. 
iui nostru; 10) Urmașii celor mari — 
\rmă defensivă; 11) Realizatori ai pro

gramelor de muzică și poezie — ...în bă
taia tobelor.

VERTICAL: 1) Sărbătoare de la țară 
(fig.); 2) ...și persoanele ce-i asigură buna 
desfășurare (sing.); 3) într-o casă, într-un 
sat sînt găsite tot grupat I — Plăgi — 
Bun de pus pe scenă (fig); 4) 2, 3 daci ! 
— Rampe de lansare pentru pasagerii 
auto ; 5) Emil Popa — Barem popular
(fig.) — ...și un soi, de rebusist I 6) Un
soare I — ...și petele cerului (sing, mase.) 
7) Participant de masă la serbările de 
la Costești — întinși pe spate I 8) Inimă

Jleta o duminică la alta|

Zic...

ca...Foto :
Nemeth FRANCISC

Rebus

Viorel MORARU

de ghiauri I Explicat de la început 1 
— Manifestare nervoasă involuntară ; 9) 
Nord-nord-vest — Istoria neamului nos
tru (fig.); 10) ...și tradițiile lui (sing.) — 
O mioară răsfățată ; 11) Costeștii și îm
prejurimile lui pentru strămoșii noș
tri, daci.

Ion GLUGA, student

nerimată
C98)

• Mlaștina te-obligă 
la un studiu profund.

• De remarcat că por
cul se termină printr-o 
virgulă...

• Am foarte mult cu
raj, dar mi-e frică să-1 
folosesc.

» Turnul din 
Trebuie să te apleci 
să ajungi celebru.

Pisa, 
ca

• Era atît de mic 
cit trebuia să stau 
genunchi în fața lui.

în- 
în

• Deosebim două 
puri de pedepse. ' 
moartea și cu viața.

ti- 
Cu

• Gestionari, jucați 
la loto. Soarta vă poa
te zîmbi în mod oficial.

• Oamenii ajunsese
ră atît de culți îneît 
se luau la harță pen
tru o carte.

Valeriu BUTULESCU

Să ne cunoaștem patria

■ Tînărul fotbalist 
tot ce-i trebuie, mai 
țin o pereche de ghete 
de fotbal.

■ Sînt mort după fotbal. 
Asta 
buie 
după

nu înseamnă că tre
să fiu înmormîntat 
fiecare meci.

Biolog® vorbind, 
între noi doi.
Spune cît dai bacșiș 

ca să-ți spun ce-ai să mă- 
nînci.

■ Regret că l-am în
ghițit pe dermatologul 
ăla, zise leul, scărpinîn- 
du-se de zor.

■ Semăna sleit cu tai- 
că-său 1

■ Vara aceasta 
să facem o călătorie 
jurul lumii, dar 
mea vrea în altă

■ Din două în 
le se oprea să...

■ Dacă vrei, îți pot ară
ta pe piciorul sting o le
ge nescrisă a fotbalului.

a-

voiam 
I în 

nevastă- 
parte.
două zi- 

răsufle.

Ing, Zoltan KIRALY jr.

...băile de la Geoagiu 
datează de pe timpul ro
manilor 7 Și astăzi se mai 
văd urme ale instalațiilor 
făcute de romani. Aici se 
tratau afecțiuni intestina
le, ale ficatului, căilor bi
liare, 
paralizii, 
demonstrat 
proprietăți

...Salonta 
unui asteroid 
de către prof. dr. 
Gyorgy din 
cest nume a fost 
recent de către 
științifice internaționale de 
specialitate, drept omagiu 
adus celui care a semnalat 
primul evoluția acestui 
corp ceresc.

...muntele Domogled de 
la Băile Herculane a fost 
inclus recent printre re
zervațiile naturale mondi
ale 7 Acesta îndeplinește 
toate condițiile cerute 
nomenclatorul celor 
renumite parcuri 
le din lume.

...primul document care 
menționează localitatea Si
naia îl aflăm în arhiva e- 
pitropiei Spitalului Col- 
țea din Capitală ? în luna 
iulie 1695, spătarul Mihail

reumatismale 
Analizele 
că apele 
radioactive.

Și 
au 
au

este numele 
descoperit 

Kulin 
Salonta ? A- 

atribuit 
forurile

de 
mai 

natura-

Vara, în avanpremieră rimată...
Luna mat, cu pomi in floare 
Și cu raze dulci de soare, 
prinde-n noi să se strecoare 
și ne-mbie la răcoare, 
(însă-această doleanță 
lasă-un semn de întrebare) 
Poți să cauți ziua toată, 
începînd de dimineață, 
nu găsești, nici din greșeală, 
sticle reci, cu suc, la gheață, 
ca și cum acest articol, 
vezi mata, s-ar fi topit... 
Amatorul de-nghețată 
e oricum mai fericit, 
pentru el, in colț la poștă, 
s-a deschis un chioșc cochet, 
unde luna mai oferă 
înghețată la pachet.
Și se caută — se vînd 
zău, aici, cu miile 
insă unde se aruncă, 
in final, hirtiile 1 
C'ă deși in prag de vară, 
cu căldurile pretinse, 
trotuarele din jw

arată oarcă ' ■

Și apropo de ninsoare 
— aviz pentru fiecare — 
pe la librării se vînd 
ți acuma... sănioare. 
lată, deci, că și proverbul 
nu se scrie in zadar 
sanie să-ți cumperi vara 
iară iarna să-fi faci car, 
insă va>a vine totuși 
o simțim mai bine-acum 
inspie noul centru, ea, 
azi pășește pe-un nou drum. 
inzăuat in marmori albe, 
un teatru modern se-arată, 
primăvara asta totuși 
e-o clădire terminată. 
Zic actori și spectatori 
să ne fie-ntru-un ceas bun ! 
ca și ceasul, ce, edilii, 
il montează peste drum... 
Peste 
Hori, 
Luna 
vara

toate domină 
magnolii și lumină 
MAI, dă ordin tu, 

'•a să vină.

Mircea ANDRAȘ

termina 
de pe 

numin- 
asemă- 

maro
Horivu din

Cantacuzino — 
clădirea schitului 
Muntele Furnica, 
du-1 Sinaia „după
narea cu Sinaia cea 
din Muntele 
Arabila". La 25 septembrie 
1883, cînd se inaugurează 
castelul Peleș, Sinaia de
vine oraș, recunoscut prin 
lege și intră in marea 
competiție a celor mai fru
moase stațiuni recreative 
din Europa.

...Primul spital de ur
gență din lume a fost dat 
în folosință la Moscova, 
al doilea la Buenos Aiers, 
iar al treilea, 
București ?

...vagonetele 
fost inventate 
XV-lea de către 
din Transilvania ? 
tă prioritate 
in domeniul 
subteran este 
de Muzeul 
Berlin,

Culese de 
Hie BREBEN

la 1934 la

de mină 
în secolul

au 
al 

minerii 
Aceas-

românească 
transportului 

consemnată 
tehnic din

Ambiție
Cu cîtăva vreme în ur

mă, ziarele anunțau — cu 
tot tam-tamul publicitar 
inerent unor asemenea o- 
cazii — că hoții au jefuit 
locuința din Torino 
nui mare industriaș, 
era neobișnuit în 
„fapt divers" italian 7 
mic alceva, decît că 
gubașul. Augusto Antoni
oni, era directorul celei 
mai importante firme de... 
sisteme antifurt din Italia ! 
Să mai adăugăm și alte 
amănunte ; în vila literal
mente împînzită cu sis
teme de siguranță, hoții au 
pătruns pe geam, după 
ce au reușit în prealabil, 
să debran.șele sistemul de 
alarmă care răspundea 
în... biroul prefectului po
liției torineze. Stăpînul 
casei, „regele sistemelor 
de securitate", se afla în 
concediu, undeva în Spania. 
Spărgătorii — poate pen
tru a davedi că nu sînt 
mînați numai de ambiție 
deșartă — au luat cu ei 
tot ce era mai de preț. Nu 
și sistemele antifurt, . se 
înțelege... a___

a u-
Ce 

acest
Ni- 
pă-
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(Urmare din pag. I)

angajat ca, urmînd exem
plul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de slujire de
votată a intereselor po
porului, să acționeze cu 
energii sporite pentru rea
lizarea exemplară a sar
cinilor pe acest an, an ho- 
tărîtor al îndeplinirii pre
vederilor actualului cinci
nal, pentru înfăptuirea cu 
înaltă răspundere a ho- 
tărîrilor istorice adoptate 
de Congresul al XII-lea și 
Conferința Națională ale 
partidului, pentru pro
gresul neîntrerupt al pa
triei noastre pe calea so
cialismului și comunismu
lui.

In încheierea ședinței, to
varășul Emil Bobu, mem

Plenara Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii din industrie, 

construcții, transporturi, 
circulația mărfurilor și finanțe

Sub președinția tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, președinte
le Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, sîmbă- 
tă dimineața au continuat 
lucrările Plenarei Consi
liului Național al Oameni
lor Muncii din industrie, 
construcții, transporturi, 
circulația mărfurilor și fi
nanțe

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întâmpi
nat, la sosirea în Sala Pa
latului Republicii, cu vii 
și îndelungi aplauze, ' cu 
sentimente de nețărmurită 
dragoste și profund res
pect.

în continuare s-a trecut 
la dezbateri în plen pe 
marginea documentelor

ȘEDINȚA
bru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C. 
al P.C.R., prim-viccprcșe- 
dinte al Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii, 
exprimînd dorința una
nimă a participanților, a 
propus ca expunerea con
ducătorului partidului și 
statului nostru să devină 
un document programatic 
al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii din in. 
dustrie, construcții, trans
porturi, circulația mărfu
rilor și finanțe și al Con
siliului Național al Agri
culturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor. A 
propus de asemenea, 
ca cele două con
silii naționale, întrunite 

cuprinse în ordinea de zi. 
Participanții la dezba

teri au dat o înaltă apre
ciere orientărilor formu
late de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cadrul cons
fătuirilor de lucru care 
au avut Ioc la începutul 
acestui an cu minerii, pe
troliștii și geologii, sub
liniind că încă de pe a- 
cum aceste măsuri au de
terminat un suflu nou în 
toate sectoarele extractive, 
în același timp, s-a ară
tat că organele de condu
cere colectivă din toate 
unitățile industriei ex
tractive trebuie să depună 
în continuare eforturi sus
ținute pentru a contribui 
într-o măsură cît mai ma
re la realizarea obiectivu
lui de mare importanță — 
asigurarea independenței 
energetice a țării.

COMUNĂ
m ședință comună, să a- 
depte un Apel adresat tu
turor oamenilor muncii, 
fără deosebire de națio
nalitate, care să cuprindă 
chemarea de a milita cu 
toată hotărîrea pentru în
făptuirea politicii clarvă
zătoare interne și externe 
a partidului și statului nos
tru, pentru îndeplinirea 
exemplară a obiectivelor 
dezvoltării economico-so- 
cialc a patriei noastre, pre
cum și chemarea înflăcă
rată adresată tuturor po
poarelor de a se ridica cu 
toate forțele împotriva 
cursei nesăbuite a înarmă
rilor, a războiului, care 
pune în pericol însăși e- 
xistența omenirii.

Participanții la plenară 
au însărcinat birourile

Participanții au fost in
formați, apoi, că în ca
drul lucrărilor celor 15 
secțiuni, pe ministere și 
ramuri economice, desfă
șurate în cursul după- 
amiezii de vineri, au luat 
cuvîntul 251 de tovarăși, 
iar în plenul lucrărilor 20 
de tovarăși, reprezentînd 
principalele domenii de ac
tivitate.

Apreciind că toate pro
blemele incluse pe ordinea 
de zi au fost analizate, 
participanții au aprobat 
sistarea discuțiilor.

în continuare, plenara a 
aprobat, în unanimitate 
documentele supuse dez
baterii.

Plenara a aprobat mo
dificările în componența 
Biroului Executiv al Con
siliului Național al Oa
menilor Muncii din indus

executive ale celor 
consilii naționale, 
lumina expunerii 
rului general al 
lui, președintele 
cii, tovarășul 
Ceaușescu, să i 
textul apelului 1 
publicității.

în sală domnește a- 
ceeași atmosferă vibrantă, 
înălțătoare, de angajare 
deplină a tuturor partici
panților la ședința comu
nă pentru înfăptuirea nea
bătută a sarcinilor 
se în cuvîntarea 
rului general al 
lui, președintele 
cii. Se scandează îndelung 
cu înflăcărare „Ceaușescu 
— P.C.R.", „Ceaușescu și 
poporul", „Ceaușescu — 
Pace".

duuă 
ca în 
secrcta- 

1 partidu- 
Republi- 
Nicolae 

definitiveze 
și să-l dea

I 
I
I
I

cuprin- 
secreta- 
partidu- 
Republi-

trie, construcții, transpor
turi, circulația mărfurilor 
și finanțe.

Plenara a aprobat, de 
asemenea, în unanimitate, 
componența comisiilor
Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, în con
formitate cu prevederile de 
la articolul 10 din Legea 
nr. 30/1977 privind Con
gresul Consiliului Oame
nilor Muncii.

Ținînd seama de impor
tanța problemelor supuse 
dezbaterii, plenara a în
sărcinat Biroul Executiv, 
ca pe.'baza măsurilor pro
puse de vorbitori și a o- 
rientărilor de mare impor
tanță formulate în cuvîn
tarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, să definitiveze 
și să dea publicității Ilo- 
tărîrea Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii.

I 
I
I
I
I
I I 
I
I
I
I
I

I
I 
I
I
I 
I
I 
I
I
I
I
I

FILME
Duminică, 29 mai

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Plecarea Vla- 
șinilor ; Unirea ; Provo
care-, dragonului.

LONEA : Pirații seco
lului XX.

ANINOASA : Campioa
na mea.

VULCAN — Luceafă
rul : Conspirația.

LUPENî — Cultural : 
Concurs.

URICANI : Slujbă tem
porară.

Luni. 30 mai

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Cavalerii teu
toni, 1—II ; Unirea : Cîn- 
tă cowboy, cîntă.

LONEA: Legătura de 
singe, I—II.

VULCAN — Luceafă
rul : Mireasa cu vălul 
negru.

Llil’ENI — Cultural : 
Călăreții nocturni.

URICANI : Voiam să 
fiu prima.

TV.
Duminică, 29 mai

8,00 Consultații pentru 
admiterea în învă- 
țămîntul superior 
agricol.

8.30 Almanahul familiei. 
9,00 De strajă patriei.
9.30 Bucuriile muzicii 

— Enesciana.
10,00 Viața satului.
11,45 Lumea copiilor — 

Ediție dedicată Zi
lei de 1 Iunie.

13,00 Album duminical
Din sumar :

— Telex.
— Mic concert de 

prînz.
— Sub cupola circului. |
— Cascadorii rîsului. |
— Un zîmbet pc 16 mm. ■
— Pe sub muntele din I 

dina, ciut și joc din | 
Mărginimca Sibiu- * 
lui.

— Umor și muzică.
14.30 Desene animate.

— Teatru vesel de du- . 
pă-amiază.

— Telcsport.
17,00 Jurnalul științelor . 

și al călătoriilor. |
18.40 Micul ecran pentru , 

cei mici.
19,00 Telejurnal. - I
1 ,20 Cîntarea României I 

— Județul Caraș- j 
Severin.

20,00 Tclecinemateca: 
„Bucuria familiei ■ 
Pinelli".

21.40 Telejurnal.
— Sport.

22,00 Varietăți muzicale. |
22,30 Avanpremieră săp- 

tămînală TV.

Luni. 30 mai

15.00 Telex. |
15,05 Emisiune in limba ■ 

maghiară.
17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea econo- I 

mică.
20,35 Profil familial. j
20,45 Tezaur folcloric.
21,15 Aventura cunoaște- j 

vii — Alternativa ■ 
roții.

21,40 Curier cetățenesc. |

(

21,50 Roman-foiieton : 
„Marile speranțe". 
Episodul 7.

22,20 Telejurnal.

I
Ii 
I
I

Plenara Consiliului Național 
al Agriculturii, Industriei Alimentare, 

Silviculturii și Gospodăririi Apelor
Simbătă, 28 mai, au 

continuat lucrările Plena
rei Consiliului Național al 
Agriculturii, Industriei A- 
limentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor

Cei care au luat cuvîntul 
au exprimat voința una
nimă a oamenilor muncii 
din agricultură de a face 
totul pentru transpunerea 
în viață a indicațiilor to

varășului Nicolae 
Ceaușescu privind îndepli
nirea exemplară a preve
derilor de plan pe acest 
an și pe întregul cincinal, 
obținerea unor producții 
superioare vegetale și a- 
nimale, pentru înfăptui
rea hotărîrilor Congresu
lui al XII-lea și Confe
rinței Naționale ale parti
dului referitoare la dez

voltarea și modernizarea 
întregii agriculturi, ridică
rii pe trepte superioare a 
activității din acest sector.

Participanții au aprobat 
în unanimitate Chemarea 
Plenarei Consiliului Na
țional al Agriculturii, In
dustriei Alimentare, Silvi
culturii și Gospodăririi 
Apelor adresată întregii

țărănimi, privind unirea 
eforturilor în vederea în
făptuirii importantelor 
sarcini din agricultură.

De asemenea, plenara a 
adoptat unele schimbări 
în componența Biroului 
Executiv al Consiliului 
Național al Agriculturii. 

„Industriei Alimentare, Sil
viculturii și Gospodăririi 
Apelor.

Mica publicitate
VÎND motocicletă M.Z 

cu piese de schimb. Pe- 
trila, 8 Martie, bloc 49. 
sc. A, ap. 2

PIERDUT diplomă 8 
clase, pe numele Marțin- 
cu Valerian, cu nr. 2739, 
eliberată de Școala gene
rală Bunești, județul Su-

ANUNȚ DE

ccava, la data de 13 iunie 
1966. O declar nulă. (586)

PIERDUT carnet stu
dent și legitimație biblio
tecă (periodice) pe numele 
T.mpeșcu Păstorei, elibe
rată de Institutul do mine 
Petrosani. Le declar nu
le. (587 •

FAMILIE

MAMA, cu aceeași adîncă durere, anunță împli
nirea unui an de la decesul scumpului său fiu

ing MICLEA TI BERI U
Nu te voi uita niciodată

■ iriaiainiiaiiaaiiiatiiliilliuiaaaaliaaaaaaauaaillliaaaaiiaiaiiiiaatiiiaaaaiinainiiuiaiiinittiiiili »>

Vizita întreprinsă în 
Turcia de președintele 
Nicolae Ceaușescu, împre
ună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a deschis o 
etapă nouă, superioară, în 
relațiile româno-turce. Ea 
s-a înscris în același timp 
ca un eveniment de o deo
sebită importanță pe pla
nul balcanic, ca și al vie
ții politice europene și 
internaționale.

Declarația comună, ca și 
înțelegerile convenite (Pro
gramul privind dezvolta
rea pe termen lung a co
merțului și cooperării e- 
conomice și Programul 
pentru aplicarea Acordu
lui de reglementare a 
schimburilor științifice și 
artistice intre România și 
Turcia pe anii 1983—1985) 
demonstrează, așa cum sub
linia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la uri dineu o- 
ferit in timpul vizitei, că 
„popoarele cu orînduiri 
sociale diferite pot să con
lucreze cu bune rezulta

te, pornind de la principi- 
deplinei egalități, a’.e 

respectului independenței, 
suveranității naționale, 
neamestecului în treburi
le interne și avantajului 
reciproc".

Schimburile economice 
reciproce urmează să a- 
jungă, în perioada viitoa
re, la circa 700 milioane de 
dolari, ceea ce reprezintă 

Săptămîna politică internațională
o creștere de trei ori și 
jumătate față de nivelul 
realizat la sfîrșitul anului 
trecut. Se au in vedere 
ample acțiuni do coope
rare îr. domeniile energiei, 
resurselor naturale, in
dustriei petrobere, agri
culturii șa De o deose
bită însemnătate sînt mă
surile luate în vederea 
deschiderii unor linii de 
transport între porturile 
românești și turcești, în 
avantajul ambelor părți.

Un moment semnifica
tiv l-a constituit ceremo

nia decernării tovarășei 
academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu a înal
tului titlu de „doctor ho
noris causa" al universită
ții tehnice pentru Orien
tul Mijlociu din Ankara.

în cadrul dialogului cu 
privire la situația interna
țională o atenție deosebi

tă a fost acordată conso
lidării procesului de des
tindere și pace în Europa, 
luptei pentru preîntîmpi. 
narea unui război nucle
ar — sarcina cea mai ur
gentă a contemporaneită
ții — și, în context, situa
ției din Balcani. Au fost 
abordate, în același timp, 
și alte aspecte : reglemen
tarea pe cale pașnică a 
problemelor litigioase din
tre state, inclusiv a con
flictului din .Orientul Mij
lociu, intensificarea efor
turilor pentru statornici
rea unei noi ordini eco

nomice internaționale ș.a. 
în esență, vizita a fost 

încununată de rezultate 
deosebit de pozitive, ce 
deschid ample perspecti
ve relațiilor bilaterale, pă
cii și securității în Euro
pa și în lume.

Acțiunile în favoarea pă
cii, pentru preîntâmpina

rea unui război termonu
clear continuă să ia am
ploare

Oamenii muncii din 
toate regiunile Italiei au 
pornit un „marș al păcii" 
do la Sud la Nord, pentru 
a ajunge, apoi la sfîrșitul 
acestei luni, la Geneva, 
protestînd astfel împotriva 
amplasării rachetelor nu
cleare cu rază medie d< 
acțiune în Europa occi
dentală.

în capitala Finlandei, 
Helsinki, a avut loc o de
monstrație fără precedent, 

la care au participat peste 
30 000 de persoane.

Manifestanții au alcătu
it, în încheiere, un „lanț 
viu", de peste 7 km. care 
a unit, simbolic, ambasa
dele statelor semnatare 
ale Actului final de la 
Helsinki, în anul 1975,

La Moscova, scriitorii.

oamenii de știință și artă 
sovietici s-au pronunțat 
ferm — în '-adrul unei reu
niuni, sub deviza „Pentru 
pace și viață, împotriva 
războiului nuclear" — în 
sprijinul cooperării între 
state și popoare, pentru 
acțiuni hotărilc în favoa
rea păcii.

Reprezentan tele femei
lor din Australia s-au pro
nunțat — în cadrul unei 
demonstrații — pentru 
transformarea acestei țări 
într-o zonă denuclearizată.

La Atena au fost reluate 
negocierile eleno-america- 

ne privind statutul celor 
patru baze militare ale 
S.U.A de pe teritoriul Gre
ciei Runda anterioară, 
programată pentru 20 a- 
priiie, a fost suspendată, 
în urma condiționării de 
către partea americană a 
ajutorului economic a. 
cordat Greciei de încheie
rea, în prealabil, a acor
dului privind bazele mi
litare, ceea ce a determi
nat o ripostă fermă din 
partea guvernului grec.

Actuala fază a negocie
rilor este considerată la 
Atena drept „decisivă". 
Partea elenă se pronunță 
pentru fixarea unei dia
grame „ duratei noului a- 
eord privind bazek și 
pentru asigurarea, ca obli
gativitate contractuală 
pentru partea americană, a 
unui echilibru de forțe în
tre Grecia și Turcia pe 
plan militar La Washing
ton se refuză însă aceste 
cereri, din care cauză — 
după cum apreciază obser
vatorii — dialogul actual 
pare destul de dificil.

G. IONAȘCU
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