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adresat de tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
profesorilor și elevilor Școlii din 
Costești-Bistrița, județul Vilcea

în pag. a 4-a.

pe meleagurile Sălajului

Vizita secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Zalău

In prezența, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar generai al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
duminică dimineața au avut Ioc 
festivitățile prilejuite de împli
nirea a 500 de ani de existență 
documentar atestată a orașului 
Zalău, localitate cu un bogat tre
cut istoric ale cărei destine sint 
strins legate de lupta întregu
lui popor român pentru libertate 
și progres social, pentru înfăp
tuirea aspirațiilor sale naționale, 
de activitatea însuflețită ce se 
desfășoară astăzi pentru edifi
carea socialismului pe pămîntul 
patriei.

împreună cu secretarul gene
ral al partidului și șeful statului 
român au fost oaspeții orașului 
sărbătorit tovarășii Virgil Trofin 
și Cornel Burtică.

Evenimentul împlinirii a cinci 
secole de existență a orașului, 
jubileu la care participă întreg 
poporul, a constituit o memora
bilă dată de referință în activi
tatea oamenilor muncii de pe a- 
ceste meleaguri — români și 
maghiari, animați de aceleași 
gînduri. și năzuințe — consacrată 
îndeplinirii obiectivelor Congre
sului al X-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului. înfăptuirii 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămîntul Româ
niei. Sărbătorirea semimileniului 
acestei așezări din in-ima -SMa* 
jului marchează, totodată, îm
plinirile și mutațiile structurale 
petrecute în această regiune a 
țării, deschiderile sale spre 
viitor.

Iată de ce vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care a consti
tuit un nou omagiu adus istoriei 
poporului român, a fost, în ace
lași timp, consacrată înfăptuirii 
la înălțimea marilor cerințe ale 
vremurilor de astăzi a sarcinilor 
ce revin oamenilor mun
cii din Zalău și județul Să
laj în înfăptuirea politicii 
partidului și statului nos
tru, a deschis noi orizonturi ac
tivității creatoare a locuitorilor 
de pe aceste meleaguri ale țării. 
Sub aceste auspicii, vizita la Za
lău a secretarului general al 
partidului și șeful statului român 
s-a transformat într-o fructuoa
să întilnire cu membrii Comite
tului județean de partid, cu edi
lii și locuitorii, orașului, într-un 
eficient dialog axat pe ideea gă
sirii unor noi posibilități de dez
voltare a Zalăului, de transfor
mare a lUf într-un oraș tot mai 
modern, cu o viată economică, 
socială și culturală tot mai in
tensă.

★
La sosirea la Zalău, secretarul 

general al partidului, ceilalți 
oaspeți sînt întâmpinați de to
varășul Laurean Tulai, prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
Sălaj al P.C.R., de alte oficiali
tăți locale.

O gardă militară, alcătuită din 
ostași, luptători ai gărzilor pa
triotice și tineri din detașamen-

(Continuare in pag. a ll-a)

Cu vin tarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la adunarea populară consacrată aniversării 
a 500 de ani de existentă a orașului Zalău

Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc să încep prin a vă 

adresa dumneavoastră, tuturor 
locuitorilor orașului Zalău și 
județului Sălaj un salut călduros 
din partea Comitetului Central 
al partidului, a Consiliului de 
Stat, a guvernului, precum și 
clin partea mea personal. 
(Aplauze puternice, urale ; se 
scandează Ceaușescu-P.C.R.).

Marea adunare populară de 
astăzi este consacrată unui eve
niment de o deosebită însem
nătate istorică pentru dumnea
voastră — împlinirea a 500 de 
ani de existență documentară a 
orașului Zalău. Doresc să vă 
adresez calde felicitări cu acest 
prilej, precum și cu ocazia de
corării cu cel mai înalt ordin al 
țării noastre — „Steaua Repu
blicii Socialiste România", clasa 
I (Aplauze puternice, urale).

500 de ani este, fără îndoială, 
o vîrsta destul de frumoasă, 
deși pe aceste meleaguri, inclu
siv aici unde se află orașul 
Zalău, au existat localități încă 
mult înainte, de pe timpul daci
lor și romanilor. Deci, se pare 
că de milenii oamenii s-au pre
ocupat de a-și asigura, pe aceste 
minunate meleaguri, condiții cît 
mai bune de viață și de civili
zație.

în decursul istoriei, românii 
și maghiarii au conlucrat îm
preună, au durat tot ceea ce 
s-a înfăptuit, în ultimele secole 
pe aceste meleaguri. Ei au 
luptat împreună împotriva asu
pritorilor. pentru dreptate so
cială. pentru o viață mai bună 
— și în munca șl lupta comuuă, 
au reușit să se cunoască bine, 
să se înfrățească, să înțeleagă că 
numai în strînsă unitate pot 
asigura făurirea unei vieți . cu 
adevărat libere, de bunăstare și 
fericire. (Aplauze puternice; ura
le ; se scandează •— Ceaușescu- 
P.C.R.).

Cu acest prilej sărbătoresc 
este bine să menționăm că — cu 
tot acest trecut îndepărtat — de- 
abia odată cu instaurarea puterii 
muncitorilor și țăranilor, cu 
trecerea la făurirea orinduirii 
socialiste pe pămîntul României, 
Zalăul s-a ridicat la o viață 
nouă, așa cum s-a ridicat în
treaga noastră țară, întregul po
por, care, sub conducerea par
tidului comunist, a edifi- 
ficat cu succes socialismul, iar 
acum făurește societatea socia
listă multilateral dezvoltată. 
(Aplauze puternice ; urale).

Am vizitat astăzi două între
prinderi construite în Zalău 

cursul acestui cincinal — Fila
tura de bumbac și Fabrica de 
armături metalice. Sint două 
uzine noi, cu muncitori tineri și 
cadre de conducere tinere, dar 
care au obținut de pe acum o 
scrie de rezultate bune în ac
tivitatea lor productivă. Sînt în 
construcție și alte unităti ; fără 
îndoială, atît în Zalău cit și $n 
județul Sălaj, în următorii ani 
și în viitorul cincinal 1976— 
1980, vor fi construite și alte 
noi unități industriale. în acest 
fel, orașul Zalău și județul Să
laj se vor ridica tot mai mult 
la o viață nouă, socialistă ; la 
trecutul lor istoric se va a- 
dăuga astfel prezentul socialist, 
în care oamenii muncii, stăpîni 
pe destinele lor, își făuresc via
ța liberă și fericită așa cum o 
doresc. Se vor adăuga la acest 
trecut perspectivele minunate 
ale viitorului, ale realizărilor în 
dezvoltarea Zalăului și Sălaju
lui, care, împreună cu întreaga 
noastră patrie socialistă, vor 
păși pe înalte culmi de progres 
și civilizație, pe culmile socie
tății comuniste. (Aplauze pre
lungite ; se scandează: 
Ceaușescu — P.C.R. !).

Am constatat cu multă satis
facție eă oamenii muncii din 
Zalău șl din județul Sălaj au 
realizat cu succes sarcinile de 
plan pe nouă luni ale acestui 
an, că depun eforturi pentru a 
încheia acest an și cincinalul 
cu o depășire simțitoare a pre
vederilor de plan. Aș dori să 
folosesc acest prilej pentru a 
adresa muncitorilor întreprin
derilor din Sălaj, tuturor oame
nilor muncii, cele mai calde fe
licitări pentru rezultatele obți
nute pînă acum și urări de noi 
succese. (Aplauze și urale 
prelungite ; se scandează : 
Ceaușescu — P.C.R.).

De asemenea șl în agricul
tură, țărănimea cooperatistă, 
muncitorii de pe ogoare, întrea
ga țărănime au obținut rezul
tate importante în acești ani. 
Ei se preocupă să aducă o con
tribuție tot mai însemnată Ia 
dezvoltarea agriculturii noastre, 
la asigurarea aprovizionării 
populației în cele mai bune 
condiții. Doresc să adresez de 
aceea și lucrătorilor din agri
cultură calde felicitări pentru 
rezultatele obținute, și urarea 
de a obține noi succese in 
munca lor !• (Aplauze, urale ; 
se scandează : Ceaușescu — 
P.C.R. .’).

Tn întreaga țară, oamenii 
muncii din industrie și agricul

tură au obținut rezultate în
semnate în activitatea pe acest 
an și pe primii doi ani ai cinci
nalului. Se poate spune că toi 
ceea ce s-a realizat în această 
perioadă demonstrează că preve
derile Congresului al X-lea și 
hotărîrile Conferinței Națio
nale, angajamentele luate dc 
organizațiile de partid și de oa
menii muncii de a realiza cin
cinalul mai devreme, se înfăp
tuiesc cu succes. Toate acestea 
demonstrează forța pe cârc o 
reprezintă clasa muncitoare, ță
rănimea, intelectualitatea, toți 
oamenii muncii, fără deosebire 
de naționalitate, care, stă pini 
pe destinele lor, sint hotărîți 
să dea viață programului dc 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pă
mîntul României, de a pune 
bazele trecerii spre societatea 
fără clase, societatea comunistă. 
(Aplauze puternice, prelungite).

O dată cu dezvoltarea econo
miei naționale, cu creșterea 
avuției generale a țării, facem 
totul pentru a asigura ridica
rea continuă a bunăstării, ma
teriale și spirituale, a poporu
lui. Tot ceea ce facem este în
dreptat spre bunăstarea și feri
cirea omului ! Aceasta este 
însăși esența societății noastre, 
pentru că socialismul este con
struit de oameni și pentru oa
meni — și numai realizarea 
unui nivel de viată tot mai 
înaintat va demonstra superio
ritatea socialismului, va asigura 
creșterea prestigiului socialismu
lui in lume și va grăbi trecerea 
a noi și noi popoare pe această 
cale ! (Aplauze puternice, pre
lungite).

Dacă am lua numai ceea ce 
s-a înfăptuit în ultimii cîțiva 
ani în Zalău și în județul Sălaj 
— în domeniul industriei, ai 
agriculturii. învățământului, cît 
și în domeniul construcției de 
locuințe,, al îmbunătățirii condi
țiilor de muncă și de viață —• 
am putea demonstra cu priso
sință cum se înfăptuiește 
politica partidului nostru co
munist, de amplasare armo
nioasă pe întreg teritoriul 
a forțelor de producție 
și de dezvoltare a orașelor și 
satelor, de ridicare generală a 
bunăstării întregului popor. Da
că privim Zalăul putem spune 
că, acum Ia 500 de ani de exis
tență, el începe într-adevăr să 
devină un oraș cu totul nou. în 
următorii 5—6 ani, el va fi de 
nerecunoscut, va deveni un o- 
raș cu adevărat modern, asigu- 

rînd tuturor locuitorilor săi con
diții tot mai civilizate și mai 
bune de viață și de muncă. (A- 
piauze puternice, prelungite ; se 
scandează : Ceaușescu-P.C.R. !).

Fără îndoială că tot ceea ce 
se realizează atît aici, Ia dum
neavoastră, cît și în întreaga 
țară, constituie un motiv de 
mindrîe pentru toți oamenii 
muncii, pentru întregul popor. 
Dar aceasta constituie, totodată, 
un prilej de analiză și mai a- 
Pi&furidată a activității noastre, 
pentru a vedea cum am muncit 
pînă acum, ce am făcut bine și 
ce am făcut rău, ce greșeli am 
săvîrșit, ce lipsuri mai avem și 
ce trebuie să facem pentru a 
asigura mersul tot mai hotărît 
înainte. într-adevăr, am reali
zat lucruri minunate, am avut 
și unele greșeli. Avem încă 
mult de făcut pentru a asigura 
ridicarea țării noastre la un a- 
semenea nivel economic îneît să 
ne apropiem și să ajungem din 
urmă țările dezvoltate. Dar a- 
vem un program minunat, ela
borat de Congresul al X-lea — 
și sîntem hotărîți să realizăm a- 
cest program. Ceea ce am reali
zat în primii trei ani constituie 
o dovadă că stă în puterea po
porului nostru ca, sub condu
cerea partidului său comunist, 
să înfăptuiască acest program. 
Și îl vom înfăptui ,tovarăși ! 
(Aplauze puternice ; urale).

Este necesar să perfecționăm 
continuu activitatea noastră în 
toate domeniile, să folosim mai 
bine mijloacele de care dispunem 
— investițiile, întreprinderile, 
unitățile agricole — pentru a 
obține creșterea într-un ritm 
mai rapid a producției, a bogă
ției naționale, singura cale pen
tru a asigura ridicarea bunăstă
rii generale. Trebuie să depunem 
eforturi pentru îmbunătățirea 
calității producției, pentru a 
realiza o mal mare eficiență e- 
conomică, pentru a reduce chel
tuielile materiale și costurile de 
producție în general. Să facem 
în așa fel ca fiecare zi, fiecare 
oră de muncă să fie folosite în 
cit mai bune condiții — pentru 
ca a-stfel fiecare să-și aducă 
contribuția la dezvoltarea rapi
dă a patriei noastre comune, la 
înflorirea României socialiste ! 
(Aplauze puternice, urale).

Trebuie, de asemenea, să ne 
preocupăm mai mult de ridica
rea nivelului de pregătire profe
sională și de specialitate a tu-

(Continuare In pag. a IlI-a)

Secretarul general al partidului Inttmpinat cu dragoste și recunoștința tn orașul Zalău. Pionierii ii 
inrmnoază buchete de flori.

Pe platforma industrială a orașului Zalău, tovarășul Nicolae Ceaușescu oaspete la întreprinderea de
armături industriale.
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tele de pregătire pentru apăra
rea patriei, prezintă onorul.

Se intonează Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
trece în revistă garda de onoare.

Numeroși locuitori ai orașului, 
prezenți la sosirea secretarului 
general al partidului, îl salută cu 
un vibrant entuziasm, cu urale și 
ovații. Sînt simțăminte pe care 
le regăsim exprimate emoționant 
în versurile rostite cu glasuri 
cristaline de mai multi copii : 
„întreg Sălajul a ieșit la drum / 
Spre dragii oaspeți în întâmpi
nare / Nu vom uita nicicînd și 
nicidecum / Această tinerească 
sărbătoare. Cînd bucuria noastră 
e în toi / Și cronica Sălajului va 
scrie / Că Ceaușescu a fost prin
tre noi / în toamna doldora de 
bogăție4'.

Unul din vrednicii gospodari 
ai județului, un bătrîn țăran 
cooperator, îl invită pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să guste din 
îndătinata piine și sare, din 
plosca cu țuică de Sălaj, urin- 
du-i, in cuvinte simple, dar por
nite din inimă, mulți ani, multă 
sănătate și fericire, spre binele 
țării și al poporului român.

Pionieri se apropie de secre
tarul general al partidului, dă- 
ruindu-i flori.

în semn de înalta cinstire și 
ospitalitate, primarul Zalăului, 
Vasile Cotnea, oferă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cheia de aur 
a orașului semimilenar. care este 
de fapt cheia Zalăului zilelor 
noastre, a unui oraș ce-și tră
iește astăzi, în anii socialismu
lui, adevărata sa tinerețe. Dind. 
glas satisfacției pe. care o în
cearcă în aceste momente sărbă
torești toți cei de față, primarul 
a spus : „Sînt mesagerul celor 
25 000 de locuitori ai orașului,

ÎNTR-0 TÎNĂRĂ UNITATE 
INDUSTRIALĂ 

A BĂTRÎNULUI ORAȘ
Pe platforma industrială 

a orașului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este oaspetele colec
tivului întreprinderii de armă
turi industriale din fontă și oțel, 
unitate creată la indicația secre
tarului general al partidului.

Această unitate a economiei 
sălăjene produce în prezent o 
largă gamă de piese și repere 
metalice necesare noilor obiecti
ve ale industriilor constructoare 
de mașini, energiei electrice, 
chimice, a petrolului.

Gazdele informează pe secre
tarul genera) al partidului des
pre preocupările lor pentru 
folosirea deplină a capaci
tăților de producție și creș
terea productivității muncii. 
Este dată ca exemplu linia 
de conveier, unde au fost 
organizate trei schimburi, ceea 
ce a permis realizarea unor 
indici superiori de utiliza
re a agregatelor. Se arată că, 
totuși, în alte sectoare, cum ar 
fi linia Carusel. capacitatea 
proiectată nu a fost încă atin
să. ca urmare a neutilizării in
tegrale a mașinilor.

— In ciuda acestor greutăți de 
moment — arată inginerul loan 
Albu, directorul unității — sin- 
tem hotăriți să recuperăm ră- 
mînerea in urmă.

Secretarul general al partidu
lui apreciază favorabil aceste 
eforturi și cere să fie luate 
toate măsurile în vederea atin
gerii parametrilor proiectați. 
Directorul unității se angajează 
să reducă cu cel puțin două 
luni perioada de realizare a ca
pacității prevăzute.

In cadrul dialogului de lucru 
dintre secretarul general al 
partidului și specialiștii fabricii 
reține îndelung atenția modul 
în care au fost organizate sec
toarele de turnătorie, de fontă 
și oțel ale întreprinderii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
apreciază realizările înfăptuite, 
felicită pe muncitorii fabricii 

care aniversează 500 de ani de 
atestare documentară. în nu
mele lor, țin să vă arăt că sîn- 
tem deosebit de bucuroși că la 
acest jubileu vă aflați în mijlo
cul nostru. Trăim acum cea 
mai frumoasă perioadă din isto
ria orașului, care, prin grija 
partidului, a dumneavoastră per
sonal, cunoaște o puternică dez
voltare".

într-adevăr, Zalăul se înfăți
șează privirii ca o așezare mo
dernă, cu o importantă zonă in
dustrială, creată în actualul cin
cinal, care cuprinde unități ale 
industriilor construcțiilor de ma
șini, electrotehnică, materialelor 
de construcții ușoară și alimen
tară. Niciodată, în cei 500 de ani, 
setea fierbinte a locuitorilor Za
lăului de a-și valorifica iscusin
ța și hărnicia, de a asigura 0- 
rașului lor o viață prosperă, nu 
și-a găsit o asemenea împlinire 
ca astăzi.

Coloana de mașini străbate o- 
rașul înveșmîntat sărbătorește. 
Pe frontispiciul clădirilor pu
blice și al noilor blocuri flutură 
steaguri roșii și tricolore, sînt 
așezate portrete ale secretarului 
general al partidului, panouri 
pe care sînt înscrise urări în
chinate partidului și patriei so
cialiste. Balcoanele sînt împodo
bite, după datină, cu covoare 
meșteșugit ' lucrate în motive 
folclorice locale.

Pe străzile orașului se află în
treaga populație a Zalăului, spre 
a saluta pe secretarul general al 
partidului. Ei scandează cu în
flăcărare „Ceaușescu—P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul reafir- 
mîndu-și dragostea și recunoș
tința față de partid și secretarul 
său general, hotărîrea de a mi
lita neabătut pentru înfăptuirea 
politicii partidului, pentru con
tinua înflorire a României so
cialiste.

pentru maniera reușită în care 
a fost organizat fluxul tehnolo
gic. Oprindu-se în dreptul cup
toarelor de turnare a fontei și 
oțelului, agregate moderne, pre
văzute cu aparatură de automa
tizare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se întreține cu re
prezentanții întreprinderii „In
dependența" din Sibiu, care a 
realizat aceste utilaje, se inte
resează de performanțele tehni
ce ale acestora și recomandă să 
li se aducă noi perfecționări. Pe 
viitor —- subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — întreprin
derea sibiană trebuie să livreze 
instalații de comandă complet 
montate și verificate la bancu
rile de probă.

In vederea ridicării producti
vității muncii, secretarul ge
neral al partidului cere mi
nisterului de resort să ia 
măsuri pentru dezvoltarea pro
ducției de mașini agregate și 
a dotării fabricii din Zalău, ca 
și a altor întreprinderi din sec
tor, cu tot mai multe instalații 
de acest fel. De asemenea, to
varășul Nicolae Ceaușescu tra-. 
sează ca sarcină extinderea me
todei de executare a operațiilor 
la mai multe mașini de către un 
singur muncitor cu înaltă pregă
tire profesională.

In timpul vizitei, sînt aprecia
te și acțiunile permanente ale 
organizației de partid din între
prindere îndreptate spre dezvol
tarea spiritului de disciplină în 
muncă, a conștiinței muncito
rești înaintate, a pasiunii pen
tru tehnică, pentru nou. Este 
remarcat faptul îmbucurător că 
in această zonă, cu tradiții 
agrare, s-a dezvoltat și s-a în
tărit în ultimii ani, numeric și 
calitativ, un puternic detașa
ment muncitoresc, animat de 
gindul de a-și aduce o contribu
ție pe măsura întregii sale pu
teri la înflorirea meleagurilor 
natale, la edificarea societății 
socialiste multilateral dezvolta
te In patria noastră.

1 Exprimînd satisfacția pentru 
aceste prefaceri, tînărul mun
citor Vasile Pop, cîștigător 
al „strungului de argint" la 
ultima ediție a olimpiadei 
pe țară, mulțumește parti
dului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, exprimă 
sentimentele sale de recunoștin
ță și ale celorlalți muncitori 
pentru faptul că dezvoltarea 

orașului le-a permis să învețe 
meserii frumoase, să fie tot mai 
utili societății.

înconjurat cu dragoste de cei 
prezenți, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se interesează de 
condițiile de muncă, de preocu
parea tinerilor de a-și însuși tot 
mai bine meseria aleasă. Răs- 
punzînd întrebărilor secretaru
lui general al partidului, strun
garul Ioan Pop vorbește cu pa
siune despre munca sa, arată că 
se străduiește să reducă timpul 
de executare a diferitelor ope
rații, subliniind totodată că re
zultatele sale sînt bine răsplă
tite.

în grija sa pentru ca munci
torii să beneficieze de condiții 
cit mai bune de lucru, tovară
șul Nicolae Ceaușescu indică 
conducerilor ministerului și u- 
zinei ca la viitoarele investiții 
sistemul de construcție să asi
gure iluminarea directă a ha
lelor.

0 HOTĂRÎRE UNANIMĂ:
CINCINALUL REALIZAT
ÎNAINTE DE TERMEN

Următorul obiectiv al vizi
tei îl constituie Filatura de 
bumbac, o altă nouă unitate 
industrială a orașului, intrată in 
funcție în anul 1971, înainte 
de termen, ca urmare a îndepli
nirii angajamentului luat de 
constructori și montori cu pri
lejul vizitei precedente făcute 
la Zalău de către secretarul 
general al partidului.

Informînd despre rezulta
tele dobindite în activitățile fi
laturii, directorul întreprinderii. 
Anton Wille, relevă că pa
rametrii unității au fost a- 
tinși, potrivit proiectelor, în 
cursul trimestrului trecut al a- 
cestui an, creîndu-se garanții 
pentru îndeplinirea angajamen
tului colectivului de a realiza 
actualul plan cincinal înainte de 
termen. Cel mai elocvent indi
cator al nivelului profesional și 
tehnic al filaturii îl constituie 
faptul că unitatea produce 94,6

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
felicită colectivul întreprinderii, 
urîndu-i noi succese, realizarea 
tuturor angajamentelor asumate, 

în încheierea vizitei se asistă 
la turnarea în fontă a unei pie
se jubiliare. Din interiorul for
melor se ridică lichidul roșu, 
incandescent, ca o flacără vie, 
făcînd vizibilă inscripția „P.C.R.-

Zalău 500". Masiva piesă meta
lică urmează a fi așezată in 
centrul civic al orașului, în 
amintirea memorabilului eveni
ment. Moment deosebit de sem
nificativ, salutat cu urale adre
sate secretarului general al 
partidului de cei prezenți aici : 
„Ceaușescu să trăiască — Zalăul 
să înflorească".

Luîndu-și rămas bun, tovară
șul Nicolae Ceaușescu își expri
mă satisfacția pentru cele con
statate în această întreprindere, 
pe care a vizitat-o pentru prima 
oară, și felicită pe muncitori, 
tehnicieni și ingineri, urin- 
du-le noi succese, expri- 
mindu-și convingerea că a- 
cest harnic colectiv, în frunte 
cu comuniștii, va îndeplini toate 
sarcinile ce îi revin în creșterea 
producției și îmbunătățirea ei 
calitativă, în realizarea parame
trilor stabiliți la obiectivele 
construite.

la sută numai fire de calitatea 
I, procent cu 2,2 mai mare com
parativ cu prevederile planului.

Secretarul general al partidu
lui apreciază pozitiv acest suc
ces, precum și faptul că există 
o preocupare pentru găsirea u- 
nor noi căi de creștere a produc
ției firelor de calitate superioară

In acest sens, directorul gene
ral al Centralei industriale de 
resort, Maria Flucsă — prezentă 
în fabrică — subliniază că uni
tatea se caracterizează prin ca
pacitatea de a prelucra din ma
terii prime inferioare fire sub
țiri de calitate superioară, va- 
lorificînd într-un grad înalt 
bumbacul. Această posibilitate 
se datorește aplicării unei me
tode tehnologice elaborate de 
Institutul de cercetări textile.

Sînt scoase în evidență o se
rie de măsuri menite a îmbună
tăți parametrii proiectați, indi
catorii productivității muncii. 

în contextul acestor preocupări, 
secretarul general al partidului 
este Informat că, în prezent, o 
filatoare deservește 1000 de 
fuse, urmînd ca treptat numărul 
acestora să crească la 1 200.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
străbate sectoarele flaiere, lami
noare, carde și altele, fiind în
conjurat de numeroase munci

toare care oferă flori, adresează 
secretarului general al partidului 
cuvinte de mulțumire pentru 
crearea acestei modeme unități, 
care a asigurat locuri de muncă 
unui mare număr de femei 
din Zona Zalăului, se angajea
ză să transforme in fapte anga
jamentul luat în fața partidu
lui, de a realiza numai produse 
de calitate superioară.

în încheierea vizitei la filatu
ră, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
are un dialog cu organele locale 
de partid, cu conducerile între
prinderii și centralei industriale

SOSIREA LA CLUJ
In aceeași zi, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, însoțit de 
tovarășii Virgil Trofin și Cornel 
Burtică, a sosit în municipiul 
Cluj.

Este ora 16,30. Elicopterul care 
a decolat de la Zalău, ateri
zează pe stadionul municipal 
din Cluj, pavoazat sărbătorește.

Zeci de mii de locuitori ai o- 
rașului de pe malurile Some
șului -~ români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — 
vîrstnici și tineri, bărbați și 
femei, au venit aici. în această 
însorită după-amiază de toamnă 
tîrzie, pentru a-1 întimpina pe 
secretarul general al partidului. 
Ei dau glas celor mai alese 
sentimente, bucuriei comuniști
lor, a tuturor oamenilor muncii 
clujeni de a-1 avea din nou in 
mijlocul lor pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Din tribună răsună 
puternice urale și ovații, se scan
dează îndelung Ceaușescu — 
P.C.R. !, Ceaușescu și poporul !

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este salutat la coborirea din e- 
licopter de tovarășii Ștefan 
Mocuța, prim secretar al Comi
tetului județean Cluj al P.C.R.. 
Remus Bucșa, prim-secretar 
al Comitetului municipal Cluj 
al P.C.R., de alțl reprezentanți 
ai organelor locale de partid 
și de stat, de conducători ai 
unor instituții și organizații 
obștești, de personalități al£ 
vieții culturale și științifice clu
jene.

O gardă militară, alcătuită din 
ostași ai forțelor noastre armate, 
din membri ai formațiunilor 
patriotice și tineri din detașa
mentele de pregătire pentru a- 
părarea patriei, prezintă onorul. 
Este intonat Imnul de Stat al
Republicii Socialiste România. 

Potrivit datinii strămoșești, 
localnici îmbrăcați în costume 
naționale, specifice acestor me
leaguri. îl intîmpină pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu cu piine 

privind perspectivele de dezvol
tare a filaturii.

Secretarul general al partidu
lui se declară de acord cu pro
iectele de dezvoltare a filaturii, 
și atrage atenția ca noile hale 
să fie construcții ușoare, aerate, 
bine luminate.

In cartea de onoare a între
prinderii, tovarășul Nicolae 
Ceaușeecu notează : Am vizitat 
cu multă plăcere Filatura de 
bumbac Zalău, unitate modernă 
a industriei noastre textile, măr
turie grăitoare a preocupărilor

UN LACAȘ AL CULTURII
IN INIMA SĂLAJULUI

Coloana de mașini se în
dreaptă acum spre centrul civic 
al orașului. Arhitectura viitoa
rei piețe în curs de amenajare 
se întrevede în clădirea Pala
tului administrativ și a Casei 
de cultură a sindicatelor, inau
gurată cu prilejul semimile- 
niului.

Pe treptele ample ale edifi
ciului, fete și băieți, imbrăcați 
in frumoase straie sălăjene, sună 
din buciume, ciută din fluiere, 
în semn de bun venit. Este o 
atmosferă de puternic entuziasm 
popular, de bucurie față de pre
zența secretarului general' al 
partidului în mijlocul locuitori
lor Zalăului.

Edilii invită pe tovarășul 
Nioolae Ceaușescu să viziteze 
noul lăcaș de cultură. clădire 
concepută într-un stil arhitectu
ral modern, în care accentele 
decorative amintesc motivele or
namentale tradiționale ale fru
moaselor construcții populare de 
pe meleagurile sălăjene. Noul 
edificiu, care oferă premisele 
materiale pentru ridicarea la un 
nivel superior a activității ' cul- 
tural-artistice de educare a oa
menilor muncii din întreprinde
rile și instituțiile orașului, 
prinde o sală de spectacole 
600 de locuri, sală studio, 
bliotecă. săli pentru expoziții și 
activitatea cercurilor artistice.

Se vizitează expoziția jubiliară 

cu-
cu 

bi-

și sare, îl invită să guste 
dintr-o ploscă cu vin. Tineri 
și tinere, grupuri de pionieri, 
oferă oaspeților buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

partiduiui pentru ridicarea eco- 
nomioo-socială a orașului și a 
județului Sălaj.

Urez întregului colectiv de 
muncitori șl muncitoare, tehni
cieni și Ingineri succese tot mal 
mari în activitatea consacrată 
îndeplinirii sarcinilor de plan, 
creșterii productivității muncii 
și ridicării calității produselor, 
în realizarea tuturor angaja
mentelor asumate privind în
făptuirea cincinalului înainte de 
termen.

Tuturor le urez multă sănă
tate și fericire.

„Zalău — 500 de ani" amenajată 
în incinta Casei de cultură, care 
înfățișează, prin numeroasele 
documente, panouri și grafice, 
momentele cele mai importante 
ale istoriei, precum și perspec
tivele de dezvoltare ale locali
tății de la poalele Meseșului.

Profesorul Vasile Lucăcel, di
rectorul Muzeului orășenesc, a- 
ratâ că — deși împlinește 0 ju
mătate de mileniu de existentă 
documentară atestată — Zalăul 
este o așezare mult mai veche. 
In perimetrul localității au fost 
descoperite urmele unor așezări 
din neolitic și epoca bronzului. 
Nu departe de actualul oraș 
se află relicvele vestitului Po- 
rolissum, cheia de boltă a apă
rării graniței de nord a Daciei 
romane. Zalăul este amintit 
pentru prima oară ca oraș (Op- 
pidurri) intr-un document din 
1473, semnat de Matei Corvin, 
care acordă localității o seamă 
de privilegii, confirmate apoi și 
de Mihai Viteazul, oaspete aici 
după victoria de la Gurăslău.

Fotografii și documente înfă
țișează aspectul modest al Za
lăului antebelic, în puternic con
trast cu imaginea actuală a lo
calității.

In fața machetei de azi și de 
miine a orașului, a numeroase 
planșe șl hărți, are loc o scurtă 
analiză a problemelor urbanis
tice, precum și a perspectivelor 

răspunde cu căldură aclamații
lor mulțimii.

De la stadion, coloana de 
mașini se îndreaptă spre re
ședința rezervată tovarășului 

dezvoltării Zalăului în următo
rii ani.

Tovarășul Nieolaa Ceau^eacu 
recomandă studiere* mai atentă 
a amplasării noilor construcții, - 
folosirea cit mal judicioasă a • 
terenului.

După încheierea discuției pri
vind viitoarea înfățișare a Za
lăului, primarul oralului oferă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în semn de omagiu, medalia ** 
jubiliară emisă cu prilejul îm
plinirii a 500 de ani de atestare 
documentară a Zalăului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
semnează In cartea de onoare a 
orașului :

„Cu prilejul împlinirii a 500 
de ani de atestare documentară 
a orașului Zalău, doresc să 
adresez tuturor locuitorilor aces
tei vechi și frumoase așezări 
românești, calde felicitări și cele 
mai bune urări.

In anii socialismului, ca ur
mare a politicii partidului de 
ridicare la viață economică și '
socială înfloritoare a tuturor , _ 
regiunilor țării, orașul Zalău a 
cunoscut o dezvoltare continuă, 
transformindu-se într-un centru 
urban modern, care oferă locui-. .. 
terilor săi condiții tot mai bune -- 
de muncă și de viață.

Simt încredințat că sărbători
rea împlinirii a cinci secole d<3 '-■* 
existență a orașului va consti- 
tui pentru toți oamenii muncii 
din Zalău — români, maghiari 
$i de alte naționalități — un 
puternic imbold de a acționa și 
mai hotărit, înfrățiți in muncă, 
pentru continua dezvoltare eco- 
nomico-socială a orașului și în
făptuirea tuturor sarcinilor ce ” 
le revin, adueîndu-și întreaga'.7* 
lor contribuție la traducerea în.,., 
viață a programului partidului!,,- 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, de înflo
rire a României socialiste.

Cu această convingere, urez 
locuitorilor orașului Zalău, noi 
și mari succese în activitatea 
viitoare, multă sănătate și feri
cire".

Reportajul vizitei a fost reali
zat de :

ADRIAN IONESCU, 
VICTOR STAMATE, 
GHEORGHE BRĂTESCU, 
FETRU UILACAN, 
FERENC VASAS

Fotografii realizate de : 
ANGHEL PASAT, 
CONSTANTIN CIOCAN

Nicolae Ceaușescu. Pe întregul 
traseu regăsim aceeași emoțio
nantă și entuziastă primire 
făcută de cetățenii Clujului se
cretarului general al partidului.
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Manifestîndu-și dragostea și recunoștința față de partid, față de secretarul său general,
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hotărîrea de a face totul pentru continua înflorire a României socialiste, populația 

orașului Zalău, precum și miile de cetățeni din împrejurimi, au sărbătorit împlinirea

a 500 de ani de existență documentar atestată a localității

Cuvîntureu tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU

ADUNAREA
POPULARĂ

(Urmare din pag. I)
turor oamenilor muncii. Mașinile 
și utilajele moderne, de înaltă 
tehnicitate, cu care sint înzestra
te întreprinderile noastre, cer 
multe cun»*ș înțe pentru a le con
duce și a t.u.ea obține maximum 
de producție cu ele. Iată de ce 
Comitetul județean de partid, co
mitetul orășenesc, organizațiile 
de partid, conducerile întreprin
derilor, ministerele trebuie să 
aplice cu mai multă consecvență 
legile, hotăririle Comitetului 
Central cu privire la ridicarea 
pregătirii profesionale și de spe
cialitate — aceasta constituind 

- tina din problemele esențiale 
ale mersului nostru înainte. For
ța principală a făuririi socialis
mului și comunismului este o- 
mul I Cu cit omul va ști să-și 
îndeplinească mai bine atribu
țiile în toate domeniile, cu cit 
ei va fi mai stăpîn pe mașini, 
pe tot ceea ce a creat omenirea 
mai bun in toate sectoarele de 
activitate, cu eit va avea un 
nivel de pregătire mai ridicat, 
cu atit el îșî va putea făuri in
tr-un timp mai scurt viitorul 
său fericit, cu atit va face ca 
socialismul să fie o societate 
care să asigure din plin tot ceea 
ce este necesar pentru bunăsta
rea și fericirea tuturor oameni
lor muncii. (Aplauze puternice, 
urale, se scandează Ceaușescu- 
P.C.R.).

Este necesar să ne preo
cupăm continuu de crearea 
celor mai bune condiții în ve
derea participării organizate a 
oamenilor muncii, a întregului 
popor la conducerea tuturor do
meniilor de activitate. Consilii
le oamenilor muncii, adunările 
generale din întreprinderi, din 
unitățile agricole, din coopera
tivele de producție, trebuie să 
acționeze în mai bune condiții 
pentru a uni eforturile tuturor 
oamenilor muncii și a dezbate 
împreună problemele care se 
ridică zi de zi în dezvoltarea 
noastră impetuoasă. împreuna 
cu întregul colectiv din fiecare 
întreprindere, din fiecare coope
rativă,. din fiecare unitate eco. 
nomică și socială, să găsim cai
le pentru a înfăptui în cit mai 
bune condiții programul trasat 
de Congresul al X-lea, hotărî, 
rilc Comitetului Central, legile 
statului nostru socialist. Spriji
nul și participarea activă a în
tregului popor la înfăptuirea a- 
cestui minunat program, strinsa 
legătură a organizațiilor de 
partid, a comitetului județean 
cu masele largi populare garan
tează victoria și înfăptuirea pro
gramului nostru. Participarea 
maselor la conducerea vieții e- 
conomico-sociale constituie o la
tură esențială a însăși societății 
-•cialîste multilateral dezvolta
te. un factor de bază al dezvol
tării democrației socialiste. (A- 
plauze puternice, urale).

Fără îndoială că trebuie să 
acordăm in continuare mai mul
tă atenție muncii educative ge
nerale, ridicării nivelului de cul
tură și politic al tuturor oame
nilor muncii, al tineretului pa
triei noastre. Trebuie să desfă
șurăm o asemenea activitate e- 
ducativă de dezvoltare a conști
inței socialiste incit fiecare cetă
țean să fie conștient că este un 

membru al marii familii a Ro
mâniei socialiste și are îndatori
rea de a face totul pentru a-și 
aduce contribuția tot mai activă 
la dezvoltarea generală a patriei 
noastre, la asigurarea mersului 
înainte al României spre o viață 
tot mai civilizată, tot mai feri
cită ! (Aplauze, urale ; se scan
dează : Ceaușescu-P.C.R.).

Sint convins că oamenii mun
cii din Zalău și din județul Să
laj, sărbătorind 500 de ani de 
existență documentară a orașu
lui, deci a capitalei județului, 
vor pleca de aici și mai hotărîți 
să facă totul pentru a înfăptui 
sarcinile ce le revin din progra
mul general de dezvoltare a pa
triei socialiste, aducînd astfel o 
contribuție tot mai mare, ală
turi de toți oamenii muncii din 
România, Ia înfăptuirea hotări- 
rilor Congresului al X-Iea al 
partidului. (Aplauze puternice, 
urale).

Dragi tovarăși și prieteni,
Preocupîndu-ne de dezvoltarea 

patriei noastre socialiste nu ui
tăm nici un moment că succese
le pe care noi le obținem — ca 
și succesele celorlalte țări so
cialiste — constituie un factor 
important ai creșterii forței so
cialismului, a prestigiului său 
în lume. Nu uităm nici un mo
ment că avem obligația, atit na
țională, cit și internațională, de 
a acționa pentru triumful unei 
politici noi, de colaborare și 
pace între toate statele lumii, 
Tocmai pornind de aici. Româ
nia desfășoară o largă politică 
internațională de întărire a co
laborării și unității cu toate ță
rile socialiste, cu popoarele care 
au pășit pe calea dezvoltării in
dependente, cu celelalte state, cu 
țările capitaliste dezvoltate, con
sidered că participarea ia divi
ziunea internațională a muncii, 
colaborarea cu toate statele lu
mii, constituie o cerință a dez
voltării sociale în timpurile de 
astăzi.

Punem la baza acestor relații 
internaționale principiile depli
nei egalități în drepturi, respec
tului independenței și suverani
tății naționale, neamestecului în 
treburile interne, avantajului re
ciproc, respectării dreptului fie
cărui popor de a fi pe deplin 
stăpîn pc destinele sale, de a-și 
făuri viața, viitorul. în mod li
ber, așa cum dorește, fără nici 
un amestec din afară. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Se știe că în ultimii ani s-au 
obținut o serie de rezultate pe 
calea dezvoltării colaborării și a 
soluționării unor probleme in
ternaționale, că, pe plan mon
dial, se afirmă »n curs «ou, de 
destindere. Popoarele înțeleg tot 
mai mult că trebuie să se pună 
cu desăvîrșire capăt vechii P°* 
litici imperialiste de forță și 
dictat, că trebuie lichidate cu 
desăvîrșire dominația și asupri
re» alt()r popoare, că trebuie li
chidate colonialismul și neocolo- 
nialismul. După cum cunoaș
teți, România a sprijinit și spri
jină activ popoarele care luptă 
pentru independența lor. pentru 
dreptul de a fi pe deplin stăpinc 
pe propriile destine. (Aplauze 
puternice, urale).

In Europa s-au obținut, de 
asemenea, o serie de rezultate 
Pe calea destinderii. A început 
conferința general-europeană, a

cum desfâșurindu-se faza a 
doua, în care se pregătesc docu
mentele menite să așeze pe baze 
noi relațiile dintre statele con
tinentului nostru, să deschidă 
calea unei colaborări largi intre 
țările europene, să garanteze 
fiecărei națiuni de Pe continent 
posibilitatea de a-și concentra 
eforturile în vederea dezvoltării 
economico-sociale, precum și o 
strînsă conlucrare intre toate 
statele europene. Sîntem hotă
rîți ca și în această fază, pre
cum și pînă la încheierea con
ferinței, să ne aducem, ca și 
piuă acum, contribuția activă la 
succesul deplin al acestei im
portante reuniuni general-curo- 
pene, considered că ea va re
prezenta un moment istoric nu 
numai pentru Europa, dar și 
pentru întreaga lume, va des
chide o eră nouă în dezvoltarea 
societății omenești. (Aplauze, 
urale, se scandează Ceaușescu- 
P.C.R.).

Tocmai în această situație in
ternațională a reizbucnit con
flictul din Orientul Mijlociu. 
Cunoașteți poziția activă adop
tată de partidul și guvernul 
tării noastre în numele poporu
lui român — și nu o voi mai 
repeta acum. Doresc numai sa 
arăt că noi am considerat și 
considerăm că trebuie făcut to
tul pentru a se ajunge la o so
luție politică. Salutînd înceta
rea ostilităților, considerăm că 
trebuie luate toate măsurile 
pentru ca această încetare a 
luptelor să nu fie vremelnică, 
ci să se ajungă la o dezanga
jare militară a părților în con
flict, să se poată trece în liniș
te la discuțiile necesare pentru 
o soluție definitivă și pentru 

•instaurarea unei păci trainice în 
Orientul Mijlociu. (Aplauze pu
ternice).

Considerăm că este necesar ca 
Israelul să se retragă din teri
toriile arabe ocupate. Trebuie 
să fie clar că menținerea sub 
ocupație de teritorii străine nu 
poate decît să constituie o sur
să permanentă de conflicte, pe 
aceea, vorbind de o pace traini
că în Orientul Mijlociu, noi 
avem în vedere o retragere a 
Israelului din teritoriile ocupa
te. realizarea unor asemenea 
înțelegeri care să garanteze In
tegritatea și suveranitatea fiecă
rui stat din această zonă, inclu
siv a Israelului. Totodată, este 
necesar să se găsească soluții 
corespunzătoare pentru asigura
rea unor condiții de viață dem
nă și liberă populației palesti
niene. Numai pe această cale se 
va putea asigura o pace trainică 
și îndelungată în Orientul Mij
lociu I (Aplauze puternice).

Este de înțeles că în soluțio
narea problemelor din Orientul 
Mijlociu sini interesate multe 
state — și mai cu seamă statele 
din Europa, că Organizația Na
țiunilor Unite trebuie să joace 
un rol important și activ în in
staurarea unei păci trainice ’n 
această zonă a lumii. In ce o 
privește, România va face tot 
ceea ce depinde de ea pentru a 
contribui la realizarea unei păci 
trainice in această zonă. (Aplau
ze puternice, urale).

In lume mai sint încă multe 
probleme de soluționat. Există 
încă state slab dezvoltate și este 
necesar să se găsească căile 
pentru lichidarea decalajelor care 

le mai despart de țările dezvol
tate. Există încă focare de încor
dare și se impun eforturi și mai 
mari pentru soluționarea tuturor 
problemelor litigioase dintre state 
pe calea pașnică, a tratativelor, 
pentru a se exclude forța sau a- 
menințarea cu forța din viața 
internațională. Se acumulează 
încă stocuri tot mai uriașe de 
armamente, îndeosebi de arma
ment nuclear. Este necesar să 
se acționeze cu mai multă fer
mitate pentru dezarmare și, în 
primul rînd, pentru dezarmarea 
nucleară, pentru a se reduce 
cheltuielile militare și a se des
tina mijloacele alocate în acest 
scop pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială și ridicarea bu
năstării popoarelor din întrea
ga lume. (Aplauze puternice).

Tot ceea ce s-a înfăptuit pe 
calea promovării unei politici 
noi, de colaborare, este rezulta
tul luptei popoarelor, a maselor 
largi populare din întreaga 
lume, în rîndul cărora țările so
cialiste au jucat și joacă un rol 
important. De aceea, dezvolta
rea viitoare a vieții internațio
nale pe calea destinderii, reali
zarea unei politici noi, bazate 
pe egalitate între toate statele, 
pe respectul fiecărei națiuni, im
pune unirea eforturilor tuturor 
popoarelor. Aceasta cere ca ță
rile socialiste să acționeze tot 
mai unite, ca țările care au pă
șit pe calea dezvoltării lor inde
pendente să-și unească efortu
rile, ca popoarele de pretutin
deni să acționeze cu și mai mul
tă fermitate. Triumful politicii 
noi, de egalitate, asigurarea u- 
nei păci trainice nu se pot rea
liza decît prin lupta unită a tu
turor popoarelor lumii ! Poporul 
român va acționa cu toată fer
mitatea în această direcție ! 
(Aplauze puternice, urale ; se 
scandează — Ceausescu — 
P.C.R. !).

Iată, dragi tovarăși, de ce par
tidul și guvernul țării noastre 
se preocupă continuu, atit de so
luționarea cît mai bună a pro
blemelor dezvoltării patriei, cît 
și de creșterea contribuției la 
soluționarea marilor probleme 
internaționale. Știm ca numai în 
condiții de pace și de colaborare 
internațională putem avea ga
ranția atit a mersului nostru 
hofărît înainte pe calea socialis
mului, cît și a dezvoltării I fie
cărei națiuni din lume pe o cale 
nouă, în mod liber și indepen
dent. (Aplauze puternice, urale).

Bragi tovarăși și prieteni,
Doresc, în încheiere, să vă 

urez dumneavoastră, tuturor lo
cuitorilor din Zalău și din ju
dețul Sălaj succese iot mai mari 
în întreaga activitate pe care o 
desfășurați. Vă urez să aduceți 
o contribuție tot mai mare Ia 
înfăptuirea programului elabo
rat de Congresul al X-lea. și vă 
doresc tuturor o viață tot mai 
fericită, tot mai îmbelșugată. 
Multă sănătate, dragi tovarăși ! 
(Aplauze puternice, urale ; se 
scandează Ceaușescu—P.C.R.,
Ceaușescu și poporul ! Cei pre- 
zenți la adunarea populară ova
ționează îndelung pentru Parti
dul Comunist Român, pentru Co
mitetul Central, pentru secreta
rul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu).

în piața viitorului centru ci
vic al orașului s-au strîns a- 
proape întreaga populație a 
Zalăului, precum și mii de ce
tățeni ai comunelor din îm
prejurimi, pentru a participa la 
Adunarea populară consacrată 
aniversării a 500 de ani de 
atestare documentară a locali
tății.

Iau parte ca invitați tovară
șii : Petre BlajoVici, membru 
supleant al Comitetului Exe£U- 
tiv al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
Bihor, Gheorghe Blaj, prim-se- 
cretar al Comitetului jude
țean Maramureș al P.C.R., 
Adalbert Crișan, prim-secretar 
al Comitetului județean Bistri- 
ța-Năsăud al P.C.R., membri ai 
C.C. al P.C.R., ai guvernului, 
deputați în Marea Adunare Na
țională, activiști de partid și de 
stat, oameni de știință, artă și 
cultură.

Români șî maghiari, înfrățiți 
în muncă și idealuri, salută cu 
nesfîrșite urale și aclamații 
prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la sărbătoarea lor.

Adunarea populară este des
chisă de tovarășul LAUREAN 
TUL AI, care — în numele co
muniștilor. al tuturor oameni
lor muncii, români și maghiari 
— adresează secretarului gene
ral al partidului un călduros 
bun venit pe plaiurile Sălajului, 
împreună cu mulțumiri pentru 
cinstea ce o face orașului parti- 
cipînd la omagierea semimîle- 
xiiului său.

Evocînd vîrsta orașului Zalău, 
a celorlalte localități de pe acest 
străbun pămînt românesc, vor
bitorul a subliniat că activitatea 
economico-socială din această 
parte a țării a cunoscut o pu
ternică înflorire.

Acești ultimi ani din vîrsta 
de cinci veacuri a orașului Za
lău, a spus apoi vorbitorul, au 
fost martori ai „nașterii" unor 
capacități de producție din 
ramuri necunoscute pe melea
gurile Sălajului, cum ar fi : in
dustria construcțiilor de mașini 
grele, industria construcțiilor de 
mașini-unelte și electrotehnice, 
industria ușoară, a materialelor 
de construcții și altele. In anul 
1973, tinerele colective din uni
tățile noastre industriale au în
scris în cartea de onoare a mun
cii noi realizări care vin să 
se adauge celor de pînă acum.

Planul producției globale in
dustriale pe 9 luni a fost reali
zat în proporție de 101,6 la sută, 
înregistrîndu-se un ritm de creș
tere față de anul trecut de pes
te 20 la sută. Concomitent cu 
aceasta, organizațiile de partid, 
comitetele oamenilor muncii au 
acordat o atenție deosebită îm
bunătățirii calității produselor, 
creșterii responsabilității fiecă
rui salariat față de calitatea 
muncii sale, conștienți fiind că 
in acest fel contribuie mai bine 
la satisfacerea cerințelor pieței 
interne, la participarea țării la 
schimbul mondial de valori ma
teriale și spirituale.

Vorbitorul a citat în conti
nuare o serie de date din care 
rezultă succesele obținute și în 
agricultură, mai cu seamă în 
privința creșterii animalelor și 
extinderii plantațiilor pomiviti- 
cole, — relevind sporirea con
tribuției agriculturii județului la 
constituirea fondului centralizat 
al statului, perspectivele acestui 
important sector economic.

Primul secretar al Comitetului 
județean de partid s-a referit, 
apoi, pe larg la preocupările 
pentru asigurarea cadrelor de 
muncitori și specialiști, pregă
tirea tineretului pentru muncă 
și viață.

Vîrsta medie a colectivelor din 
unitățile noastre industriale, a 
arătat vorbitorul, este foarte tî- 
nără, în jur de 21—22 ani, 
acestea avînd mai puțină expe
riență în munca de uzină. Vom 
face însă totul pentru a-i ajuta 
pe oameni să învețe, să-și ridice 
pregătirea politică și profesio
nală, nivelul conștiinței socialis
te, astfel îneît să-și înțeleagă 
tot mai bine rolul de producă
tori și proprietari ai bunurilor 
materiale și spirituale, să gos
podărească mai bjne averea ob
ștească, să folosească mai efi
cient resursele de care dispunem 
și să-și îndeplinească sarcinile 
ce Ie revin intr-un spirit de 

înaltă responsabilitate comu
nistă.

Așa cum ne-ați cerut cu pri
lejul vizitei de lucru din noiem
brie 1970, Comitetul județean de 
partid a ținut o strînsă legătu
ră cu oamenii muncii din ju
deț, s-a preocupat permanent de 
soluționarea problemelor lor. 
Putem afirma cu toată tăria că 
rezultatele obținute se datoresc 
faptului că a crescut rolul și 
competența organizațiilor de 
partid, s-a îmbunătățit stilul lor 
de muncă, capacitatea lor de a 
organiza și conduce masele de 
oameni ai muncii.

Ne angajăm în fața Comite
tului Central, a Dumneavoastră, 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să ne unim și mai 
strîns în jurul Partidului Comu
nist Român, să punem întreaga 
noastră capacitate, agerimea 
minții și forța brațelor în slujba 
înfăptuirii exemplare a politicii 
partidului nostru, a grandiosu
lui program stabilit de Congre
sul al X-lea și Conferința Na
țională din iulie 1972.

Urmează un moment deosebit, 
Tovarășul CONSTANTIN STA- 
TESCU, secretarul Consiliului 
de Stat. dă citire Decretului 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, prin care 
se conferă orașului Zalău Ordi
nul „Steaua Republicii Socia
liste România", clasa I.

CONSILIUL DE STAT
AL

REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET
privind conferirea Ordinului „Steaua Republicii Socialiste 

România" clasa I orașului Zalău, județul Sălaj

In semn de prețuire a trecutului istoric al orașului Zalâu, 
a contribuției aduse de locuitorii săi la realizarea idealurilor 
de libertate și progres social și a participârii active la în
făptuirea politicii Partidului Comunist Român de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate, cu prilejul aniversă
rii a 500 de ani de existență atestată documentar,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 
d ecretează:

Articol unic. - Se conferă Ordinul „Steaua Republicii Socia
liste România" clasa I orașului Zalău, județul Sălaj.

Președintele Consiliului de Stat 
NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
inmînează edililor orașului, in 
aplauzele îndelungate ale celor 
prezenți, înalta distincție.

Din partea comuniștilor, a 
tuturor locuitorilor Zalăului, a 
spus Vasile Cornea, primarul 
orașului, primiți vă rog, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cele mai calde mulțumiri pen
tru onoarea de a participa la 
sărbătorirea semimileniului ora
șului nostru, sincera și profunda 
noastră recunoștință pentru 
inalta distincție acordată. Noi 
vedem în aceasta prețuirea 
muncii și hărniciei, a eforturi
lor cetățenilor acestui oraș — 
români și maghiari, tineri și 
vîrstnici. bărbați și femei — 
dornici de a face din localitatea 
în ^care trăiesc /și muncesc o 
așezare tot mai frumoasă și 
prosperă.

A luat apoi cuvîntul VALE
RIA SALCUDEANU, secretarul 
Comitetului de partid al Fila
turii de bumbac din Zalău, care 
a spus, printre altele : Prezența 
Dumneavoastră în mijlocul co
lectivului nostru de muncă ne-a 
produs cele mai adinei și vi
brante sentimente de stimă și 
prețuire pentru înalta grijă pe 
care ne-o purtați. Cu legitimă 
mândrie patriotică raportăm 
conducerii partidului și statului, 
Dumneavoastră, tovarășe secre
tar general, că eforturile între
gului nostru colectiv au dus la 
atingerea, în trimestrul trecut, 
a parametrilor proiectați, la 
realizarea și depășirea, pe cele 
9 luni, a planului de produc
ție.

în continuare, colectivul nos
tru, conștient că mai are încă 
mult de făcut, este preocupat 
de extinderea deservirii cores
punzătoare a fiecărui loc de 
muncă.

Ne preocupăm permanent de 
ridicarea continuă a pregătirii 
politico-ideologice, profesionale 
și de cultură generală a tineri
lor noastre filatoare, de edu
carea lor îri spiritul devotamen
tului față de muncă, al exigen

ței și responsabilității comunis
te pentru tot ceea ce produc și 
vor pioduce.

Ne angajăm în mod solemn, 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să folosim mai bine 
utilajele și timpul de muncă, 
să îmbunătățim calitatea pro
duselor pentru a ne situa în 
primele, rînduri ale marii între
ceri pe care o desfășurăm în 
vederea realizării înainte de 
termen a sarcinilor actualului 
cincinal, conștiente că prin 
aceasta ne aducem contribuția 
la înflorirea străvechilor noas
tre meleaguri românești, la 
prosperitatea continuă a scum
pei noastre patrii — România 
socialistă.

Adine emoționat. îmi amintesc 
de vizita Dumneavoastră de lu
cru din 1970 la întreprinderea 
noastră, care se găsea abia la 
începutul construcției, a spus 
maistrul SZEREDAI DEZIDE- 
RIU, de la întreprinderea de 
armături industriale din fontă 
și oțel. După numai 3 ani, tînăra 
noastră unitate produce azi pes
te 90 tlpodimensiuni de armă
turi pentru nevoile interne și 
pentru export.

Cu toate greutățile începutu

lui, determinate și de nelivrarea 
la timp a utilajelor, am împu
ternicirea colectivului nostru de 
a vă raporta, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom de
pune întregul efort, întreaga 
noastră abnegație și dăruire 
pentru recuperarea rămînerilor 
în urmă, .pentru atingerea para
metrilor proiectați ai producției 
de fontă, cu două luni mai de
vreme.

Conștienți de importanța mă
surilor stabilite de Dumnea
voastră cu ocazia vizitelor de 
lucru în județele Mureș, Praho
va și Buzău — măsuri dezbătu
te cu mult simț de răspundere 
cu activul de partid și întregul 
nostru colectiv — sîntem hotărîți 
să acționăm mai energic pentru 
reducerea continuă a cheltuieli
lor materiale, pentru folosirea 
eficientă a capacităților de pro
ducție, a forței de muncă și a 
timpului de lucru.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că toți mun
citorii întreprinderii — români 
și maghiari, crescuți și educați 
în spiritul unității depline și al 
frăției de nezdruncinat — vom 
depune toate eforturile pentru 
valorificarea superioară a re
surselor umane și materiale, 
vom munci mai hotărît pentru 
a produce „mai mult, mai ieftin 
și mai bine", răspuijzind cu 
cinste angajamentului național 
de realizare înainte de termen 
a sarcinilor actualului cincinal.

Profesorul CONSTANTIN CO- 
BÎRZAN, secretarul organiza
ției de partid a liceului din lo
calitate, a arătat, printre altele : 
Pentru cadrele didactice, ca de 
altfel pentru toți locuitorii ora
lului Zalău și ai județului Să
laj, prezența Dumneavoastră, 
iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la această însuflețită 
adunare populară, constituie un 
minunat prilej de a ne ma
nifesta profundul nostru atașa
ment față de politica internă și 
externă- a partidului și statului 
nostru, de a vă încredința că 

noi, slujitorii școlii din acest 
semimilenar oraș, ne simțim 
mai mult ca oricînd legați trup 
și suflet de partidul nostru 
drag, de poporul din care ne-am 
născut, în mijlocul căruia trăim 
și muncim.

însuflețiți de amplul program 
de dezvoltare și perfecționarea 
învățămîntului românesc, elabo
rat de Plenara C.C. al P.C.R. din 
iunie a.c., am acționat și vom 
acționa cu toată hotărîrea, ca
pacitatea și priceperea noastră, 
pentru a forma un tineret sănă
tos, bine pregătit, cu o atitudine 
înaintată și responsabilă față de 
muncă și învățătură, cu concep
ții și convingeri ferme, capabil 
să se integreze rapid în produc
ție, în munca și viata clocoti
toare din întreprinderile orașu
lui și județului nostru.

Vom milita neobosit pentru 
continua perfecționare a pregă
tirii politice și ideologice a ele
vilor, pentru educarea lor în 
spiritul dragostei fierbinți față 
de partid, patrie și popor, să
dind în inimile lor dorința 
nestrămutată de a se pregăti zi 
de zi, ceas de ceas, pentru a fi 
în măsură să-și aducă întreaga 
contribuție la făurirea societății 
comuniste pe pămîntul scumpei 
noastre patrii.

Primit cu îndelungi urale și 
aclamații, a luat, apoi, cu- 
vintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului general 
al partidului a fost subliniată în 
repetate rînduri cu vii și puter
nice aplauze.

Exprimînd sentimentele parti- 
cipanților la această memorabilă 
adunare populară, primul secre
tar al Comitetului județean de 
partid a spus :

îngăduiți-mi ca, în numele 
comuniștilor, al tuturor celor ce 
trăiesc și muncesc pe aceste 
frumoase meleaguri — români 
gi maghiari — sa vă mulțumim 
încă O data pentru marea cinste 
pe care ne-o faceți de a vă afla 
din nou în mijlocul nostru.
Prezența Dumneavoastră, stima

te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
la sărbătorirea orașului Zalău, 
vizita de lucru pe care ați fă- 
eut-o azi vor rămîne adine în
tipărite în inimile sălajenilor.

Vă mulțumim călduros pentru 
frumoasele aprecieri la adresa 
activității organelor și organiza
țiilor noastre de partid, a rezul
tatelor obținute de oamenii 
muncii în efortul lor de reali
zare înainte de termen a sarci
nilor actualului cincinal.

Prețioasele dumneavoastră in
dicații, date cu ocazia vizitei, 
vor constitui pentru noi un 
adevărat program de lucru, un 
sprijin inestimabil în perfecțio- • 
narea și îmbunătățirea continuă 
a activității de viitor.

Vă rog să-rai îngăduiți, sti
mate tovarășe secretar general, 
să vă mulțumesc din toată ini
ma pentru înalta distincție acor
dată orașului nostru. Aceasta ne 
obligă să ne străduim s-o meri
tăm și mai mult. Vom face tot 
ce este posibil pentru a răsplăti 
această înaltă cinste cu noi 
succese în înfăptuirea politicii 
partidului și statului nostru.

Adunarea populară prilejuită 
de împlinirea a 500 de ani de 
atestare documentară a orașu
lui Zalău a luat sfîrșit. ’

In ovațiile celor prezenți. to
varășul Nicolae Ceaușescu își 
ia rămas bun de Ia locuitorii 
orașului aniversat.

O gardă militară, alcătuită 
din ostași, luptători ai gărzilor 
patriotice și tineri din detașa
mentele de pregătire pentru a- 
pârarea patriei prezintă onorul.

Se intonează Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți condu
cători de partid și de stat, în 
județul Sălaj, cu ocazia sărbă
toririi a 500 de ani de la ates
tarea documentară a orașului 
Zalău, s-a desfășurat într-o at
mosferă însuflețitoare, de pu
ternic entuziasm. Locuitorii Za
irului. români și maghiari, și-au 
reafirmat — și cu acest prilej 
deosebit — profunda lor recu
noștință față de partid și secre
tarul său general pentru pro
movarea cu consecvență a poli
ticii de dezvoltare economică 
armonioasă a tuturor județelor 
patriei.
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Campania agricolă continuă
tA ORDINEA ZILEI: • Executarea
lucrărilor de toamnă
• Culesul porumbului 

de pe ultimele suprafețe
Cele mai urgente și importan

te lucrări agricole din această 
perioadă tin de strîngerea po
rumbului de pe ultimele supra
fețe și executarea arăturilor de 
toamnă destinate însămînțărilor 
de primăvară. Dacă culesul po
rumbului se apropie de sfîrșit 
in toate unitățile agricole din 
județul Cluj, arăturile de toam
nă se prezintă, însă, diferențiat 
pe consiliile intercooperatiste și 
In cadrul acestora între unități. 
In timp ce cooperativele agrico
le colective aparținînd consiliu
lui intercooperatist Cășei, Bon- 
țida și Apahida au fost realiza
te arăturile de toamnă în pro
porție de peste 50 la sută ; co
operativele agricole aparținînd 
consiliilor intercooperatiste Dă- 
bica. Geaca, Gherla au executat 
aceste lucrări în proporție de 
numai pînă la 15 la sută. Avînd 
în. vedere toamna tîrzie cu vre-

fost lăsate la urmă suprafețele 
alfate la marginea șoselei, de 
unde transportul se face mult 
mal ușor chiar și pe timp plo
ios. Am reținut inițiativa coope
rativei agricole Apahida. care 
in vederea eliberării grabnice a 
terenului a mobilizat pentru 
duminică peste 1 200 cetățeni ai 
comunei tineri și vîrstnici șl 
peste 50 de mijloace de trans
port (autocamioane și remorci) 
pentru transportul și depozita
rea cocenilor la fermele anima
liere.

în unitățile agricole din jude
țul Cluj, unde au mal rămas de 
recoltat porumbul, toate forțele 
se cer mobilizate pentru înche
ierea strîngerii recoltei și elibe
rării grabnice & terenului spre 
a se crea cimp liber de lucru 
tractoarelor.

OVIDITJ MARIAN
Culesul floarel-soarelui s-a încheiat. Acum te ară cu toate forțele, ziua ji noaptea

Foto: EM. TANJALA

MESAJUL 
adresat de tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
profesorilor și elevilor Școlii 

din Costești-Bistrița, județul Vîlcea

me nestatornică (plouă, iar pe 
Feleac a căzut prima zăpadă) 
se impune ca fiecare oră bună 
de lucru să fie folosită la ma
ximum pentru încheierea urgen
tă a arăturilor de toamnă pe 
toate suprafețele planificate.

In raidul nostru ne-am oprit 
la C.A.P. Cojocna. „Imediat după 
însămînțarea celor 650 hectare 
cu grîu, 50 hectare cu orz și 70 
hectare cu masă verde, cei 22 
de mecanizatori ai secției au 
trecut la executarea arăturilor 
de toamnă, ne spune Traian 
Orban, secretarul comitetului de 
partid pe C.A.P. Din cele 670 
hectare prevăzute pentru ară
turi de toamnă, lucrarea a fost 
executată, pînă în prezent, pe 
195 hectare. Mecanizatorii Ariton 
Pogăceanu, Pavel Călnaș, Iosif 
Debreceni, Francisc Kutaș. Pavel 
Gaboș sînt fruntașii acestei sec- 
ții“. Cu toate că s-a lucrat în- 
tr-un sol greu ia însămînțat, 
ploile căzute în ultimele zile au 
făcut ca executarea arăturilor 
de toamnă să se desfășoare în 
condiții ceva mai ușoare. Toate 
tractoarele sint în bună stare de 
funcționare, iar mecanizatori' 
s-au angajat ca cel tîrziu la 7 
noiembrie să încheie și această 
lucrare. Totuși, trebuie să ară
tăm că cele 96 hectare front de 
lucru asigurat pină în prezent, 
nu sînt suficiente. Președintele 
cooperativei agricole de produc
ție, loan Ceni, ne încredința că 
în maximum patru zile porum
bul va fi cules de pe întreaga 
suprafață. Fiecare membru co
operator va tăia și va transpor
ta la capătul tarlalei cocenii de 
porumb astfel ca odată cu cule
sul să se execute și eliberarea 
terenului. In cîmp, peste 400 de 
cooperatori lucrează la culesul 
porumbului. Dintre ei se evi
dențiază Gheorghe Rațiu, loan 
Suciu, Alexandru Rațiu, Aure
lia Roman și Alexandru Bodi 
care au reușit să strîngă porum
bul de pe întreaga suprafață a- 
vută de lucrat in acord global. 
Șoferii Simion Nemeș, Ștefan 
Deac. Alexandru Covaci și Va- 
sile Radu, asigură transportul 
porumbului spre baza de recep
ție. Sperăm ca prin acțiunile în
treprinse de această cooperativă 
în următoarele zile să se asigure 
un mai mare front de lucru trac
toarelor.

La C.A.P. din Apahida, cu
lesul porumbului este pe termi
nate. Mai sint de cules 40 de 
hectare din cele 475 avute. După 
cum ne spune inginerul Vaier 
Ciobanu, mai intîi s-a cules 
porumbul de pe suprafețele unde 
transportul se face mai greu. Au

SCLIPIRILE DE AUR
ALE CÎMPIEI

Aproape fără întrerupere, dru
murile din Bărăgan sînt aglo
merate acum de convoaiele de 
mașini și căruțe încărcate cu 
aurul cîmpiei pe care-1 trans
portă la baze, în hanbare. Și 
drumurile, pe oricare l-ai alege 
ca traseu, te conduc la unul din 
punctele de lucru ale imensului 
șantier al culesului. în lanul de 
porumb al cooperativei agricole 
din comuna Gheorghe Lazăr 
nimeni nu stă. ,.în toamna a- 
ceasta, nu suprafața eliberată 
vorbește de ritmul muncii noas
tre, ci cantitatea de porumb cu- 
.les, sau de sfeclă recoltată11, ne 
spunea Aneta Cristea. Iar aici, 
la sfecla de zahăr, de pildă, s-au 
obținut 52 000 de kilograme la 
hectar ; ceea ce trebuie să se a- 
dune de pe cele 135 de hectare 
cultivate puțind încărca nu mai 
puțin decît uri tren cu șapte 
sute de vagoane.

La Dichiseni — unde situația 
operativă de la județ reda acest 
lucru — treburile însă nu prea 
merg...

— Mijloacele de transport sînt 
insuficiente, remarca Victoria 
Petcu, și a rupe știuleții și a-i 
lăsa în cîmp unde, oricînd ar 
putea fi prinși de o ploaie, ar 
fi un gest nechibzuit.

— Dar nici un ritm de 10—13 
hectare recoltate într-o zi nu 
poate satisface. De ce nu este 
preluată inițiativa de a se ame
naja spații simple de depozitare 
direct în cîmp ?

— Firește, ar fi o idee bună... 
Și nouă ne vine greu : venim 
zilnic la recoltat ; lucrăm pină 
ia amiază apoi începem să cău
tăm o căruță, un autocamion 
pentru a transporta porumbul. 
Știți, la noi toată suprafața este 
lucrată în acord global...

Nu ne-am putut întîlni — cu 
toată strădania noastră — cu 
nici unul dintre tovarășii din 
conducerea cooperativei agricole 
din Dichiseni. de aceea ne ve
dem obligați să ne rezumăm 
doar la a sesiza situația, invitîn- 
du-i și pe dumnealor să medi
teze — și să fie de acord cu noi

— că 380 de hectare, de pe cît 
s-a strins, pînă acum, recolta de 
porumb și numai 380 tone (din 
1 200 t) cît s-a transportat în ba
zele de recepție, e mult prea 
puțin în comparație cu condiți
ile de care se dispune.

La Bordușani consemnăm : 
pentru recoltatul porumbului a 
început... numărătoarea inversă, 
între cooperatorii fruntași aflîn- 
du-se tinerii Rodica Toma, Gica 
Ispir, Ionel Oprea. Sporul mediu 
de producție la hectar este de 
300 kilograme. Iar cooperatorii 
din Gheorghe Doja afirmă că la 
sfîrșitul acestei săptămîni vor 
încheia recoltatul. îndeosebi du
pă vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în cooperativa lor, cei 
din Gheorghe Doja au intensi
ficat mult ritmul de lucru ; deși 
producțiile medii la hectar de
pășesc 45 tone sfeclă și 8 000 ki
lograme porumb — ridicînd ma
ri probleme cu transportul — ia 
fiecare trei zile se obținea o de
pășire echivalentă cu sarcina de 
lucru pentru a patra... Iar tine
rii Gheorghe Crețu, Ion Bordea, 
Gheorghe Geache sînt doar cîți- 
va dintre evidențiați — s-au a. 
flat mereu acolo unde era mai 
dificil, ziua lucrînd la recoltat și 
transporturi și noaptea la elibe
ratul terenului de coceni. La 
Dragoș Vodă, aceeași muncă in
tensă, iar la Ștefan Vodă 45 de 
tineri deservesc cele zece com
bine concentrate la recoltatul 
porumbului, precum și mijloa
cele de transport.

...Iar în județul Ialomița, a- 
colo unde organizația județeană 
a U.T.C. a dat concretețe — 
printr-un ferm angajament — 
chemării secretarului general al 
partidului nostru, ca „anul 1974 
să fie an al producțiilor agri
cole record, în toate domeniile** 
peste douăzeci de mii de tineri 
participă zi de zi, alături de 
celelalte forțe ale satului, la 
strîngerea fără pierderi a recol
tei acestei toamne, raportind 
succese lăudabile.

• GH. FECIORU

Felicitări pe adresa 
elevilor și studenților 

constănțeni
Comitetul județean Constanța al U.T.C., a organizat în 

această toamnă o tabără de muncă patriotică în cadrul I.A.S. 
Ostrov, la care au participat peste 4.500 de elevi și studenți. 
Timp de două luni cei 4.500 de tineri care au trecut prin 
tabără au cules și cizelat peste 16.000 tone de struguri — ci
fră impresionantă, dovedind cu prisosință efortul pe care 
aceștia l-au depus — contribuind decisiv la strîngerea re
coltei, una din cele mai mari obținute vreodată aici.

Mențiuni speciale pentru modul exemplar în care au mun
cit se cuvin tuturor elevilor, studenților și cadrelor didac
tice care au participat la această deosebit de utilă acțiune.

Cîteva nume se impun totuși prin recordurile zilnice, prin 
organizarea și supravegherea exemplară a locului de muncă : 
elevii — Buzianu Marioara, Larie Floarea de la liceul eco
nomic, Simion Dan și Hașu Marin de la liceul nr. 3. Hahui 
Fănel și Giafar Erchin de la liceul nr. 1 din Constanța ; 
Pisică Dumitru, activist la comitetul județean U.T.C., coman
dantul taberei, prof. Istudor Aurel, inspector la Inspectoratul 
școlar județean, prof. Roșea Tuder și Nicolau Mircea de la 
liceul nr. 3, Andrisoiu Cornel de la liceul economic, Crăciun 
Aurica, maistru la Grupul școlar de chimie din Năvodari, 
ing. Bacușcă Romeo și maistrul Lupașcu Ion de la Grupul 
școlar al șantierelor navale Constanța.

O acțiune a cărui eficiență economică vorbește de la sine, 
evidențiind totodată, în sensul cel mai exact și cel mai lău
dabil, participarea elevilor, studenților și cadrelor didactice 
la viața economică a județului.

N. ADAM

CULESUL PORUMBULUI
• Pe ogoarele ju

dețului Galați s-a 
lucrat duminică în 
ritmul intens, ca
racteristic acestei 
toamne inregistrîn- 
du-se rezultate 
bune. Astfel, 52 de 
cooperative agrico
le de producție, 
precum și unitățile 
aparținînd Trustu
lui județean I.A.S. 
au încheiat recol
tarea porumbului 
de pe întreaga su
prafață cultivată. 
Pe ansamblul jude
țului au mai ră
mas de recoltat cir
ca 3 000 hectare de

porumb, lucrare 
care va fi încheia
tă în următoarele 
zile. Nu mai puțin 
de 1 450 mijloace 
mecanice au lucrat 
la transportatul re
coltelor în baze.

★

& Duminică în 
insula Mare a Bră
ilei au lucrat pen
tru terminarea cit 
mai grabnică a lu
crărilor de sezon 
peste 2100 de oa
meni, utilizind G80 
tractoare și 705 au

tocamioane. Ca ur
mare a efortului 
depus, în seara zi
lei a fost raportat 
un sucecs remarca
bil : terminarea
recoltării soiei de 
pe întreaga supra
față de 5 500 ha. 
De asemenea, 24 de 
ferme au încheiat 
recoltarea porum
bului. in celelalte 
unități recoltîn- 
du-se ultimele su
prafețe. De men
ționat că, pînă în 
prezent, au fost 
transportate în baze 
circa 210 000 tone 
porumb.

Ce sînt 
„serile pentru 

tineret ?“

Dragi tovarăși,
Doresc, tn primul rind, sâ »ă mulțumesc pen

tru scrisoarea plină de căldură pa care mi-ați 
adresat-o șl pentru invitația de a participa la 
festivitatea consacrată împlinirii a 325 de ani 
de la inființarea școlii dumneavoastră. Expri- 
mindu-ml regretul că nu pot participa personal 
la aniversare, doresc sâ vă adresez, cu prilejul 
acestei sărbătoriri, un cordial salut și cele mai 
calde felicitări.

Apreciez că, asemenea multor Instituții de tn- 
vâțămint din țara noastră, școala din Costeșii- 
Bistrița a desfășurat, în îndelungata sa existen
ță, a rodnică activitate pentru instruirea și edu
carea tineretului, stimulindu-i setea de cunoaș
tere și respectul față de muncă, sădind in ini
mile a numeroase generații de copii dragostea 
față de patrie, față de trecutul glorios al po
porului și față de realizările de astăzi ale Româ
niei socialiste. Anii construcției socialismului au 
însemnat și pentru școala dumneavoastră, ca de 
altfel pentru întregul invățămint românesc, o 
perioadă de puternică dezvoltare și afirmare, de 
insemnate realizări in îndeplinirea măreței și 
nobilei misiuni cu care școala a fost investită 
in societatea noastră nouă.

Am convingerea că bilanțul pe care-l faceți 
astăzi, la implinirea a 325 de ani de existența

și activitate a școlii, vă va oferi noi temeiuri și 
imbolduri pentru a munci și mai stăruitor spre 
a incununa activitatea dumneavoastră viitoare 
cu noi și insemnate succese. Făuriri»! societății 
socialiste multilateral dezvoltate pune In fața 
invățămintulul sarcini tot mai complexe, legate 
de perfecționarea continuă a procesului de in
struire și educare a tinerei generații - și sint 
convins că veți face totul pentru a contribui la 
realizarea lor in cele mal bune condiții.

Imi exprim speranța că veți acționa cu toate 
forțele, in spiritul indicațiilor și orientărilor date 
de partid, de hotăririie plenarei C.C, ai P.C.R. 
din iunie 1973 cu privire la dezvoltarea învăță- 
mintului pentru ridicarea nivelului de instruire 
cultural-științifică a tineretului și educarea lui in 
spiritul dragostei față de muncă și față de pa
trie, aducindu-vă astfel întreaga contribuție la 
pregătirea temeinică șl formarea sănătoasă a 
viitorilor constructori ai socialismului șl comunis
mului in țara noastră.

Cu aceste gindurl, urez cadrelor didactice și 
elevilor școlii noi succese in activitatea viitoare, 
satisfacții cit mai mari in muncă și la invâțâ* 
tură. Folosesc, de asemenea, acest prilej pen
tru a adresa tuturor locuitorilor comunei Cos- 
tești-Bistrița, cele mai bune urări de sănătate ?i 
fericire.

ȘCOALA GENERALA 
DIN COSTEȘTI-BISTRIȚA (VlLCEA)

LA 325
Duminică, profesori, elevi, locuitori din Cos- 

tești-Vîlcea au sărbătorit 325 de ani de în- 
vățămint în limba românească pe teritoriul 
României. Documentele atestă folosirea limbii 
scrise slavone și românești înainte de 1600, la 
ctitoria banului Olteniei Barbu Craioveanu — 
mănăstirea Bistrița, unde se pregăteau tineri 
învățăcei — dieci, grămătici, dascăli, preoți și 
diaconi — dar data înființării școlii românești 
de aici e fixată în 1648 sub domnia lui Matei 
Basarab. Spre sfîrșitul secolului al XVIII-lea se 
predau aici și -cunoștințe de geometrie aplicată, 
de sculptură în lemn și piatră, deprinde mește
șugul în arta legătoriei cărților. Au circulat aici 
cărți destinate exclusiv instruirii și educării ti
nerilor. în 1835 școala funcționa cu 15 elevi in- 
trați și 6 ieșiți. După 3 ani devine Școala să
tească de la Pietrari-Costești.

Astăzi, pe teritoriul comunei Costești funcțio
nează 3 școli generale cu un efectiv de 530 de 
elevi și o școală profesională cu 430 elevi. Anual 
absolvă cursurile circa 50 elevi, care continuă 
pregătirea în școlile profesionale din Vîlcea și 
județele limitrofe, la liceele de specialitate, teo
retice, ucpnicie la locul de producție. Școala 
coordonatoare își desfășoară activitatea într-un

DE ANI
local nou cu 8 săli de clasă și două laboratoare 
dispunînd între altele de 3 ateliere (lăcătușe- 
rie, tîmplărie, țesături, croitorie) cabinete pe 
specialități, lot școlar. Cei prezenți la festivi
tate au participat la dezvelirea unei plăci co
memorative, au vizitat localurile școlii și Mu
zeul ei (in care se află și fotocopia actului 
atestator, documente și obiecte care vorbesc des
pre istoria și ocupațiile localnicilor) la progra
mul artistic prezentat cu acest prilej. La adu
narea populară de la căminul cultural organiza
tă cu acest prilej a fost dat citire mesajului 
adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Intr-o 
atmosferă de puternic entuziasm, cei prezenți au 
adoptat o telegramă către conducerea superi
oară de partid, personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în care se exprimă angajamentul co
lectivului didactic și al elevilor de a depune 
eforturi neîntrerupte pentru îndeplinirea indi
cațiilor prețioase formulate de secretarul gene
ral al partidului, pentru întărirea prestigiului 
acestei instituții, a învățămîntului românesc în 
general, a formării personalității omului cores
punzător noii orinduiri sociale.

V. RAVESCUTELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste România, a adresat președintelui Re
publicii Turcia, FAHRI S. KORUTURK, următoarea telegramă :

Aniversarea semicentenarului proclamării Republicii Turcia, 
moment de însemnătate istorică în viața națiunii turce, îmi 
oferă prilejul deosebit de plăcut de a adresa Excelenței Voastre 
cordiale felicitări, împreună cu cele mai bune urări de fericire 
personală, de pace și prosperitate pentru poporul turc prieten.

Sintem bucuroși să constatăm cursul ascendent al raporturilor ' 
de colaborare prietenească și respect reciproc dintre țările și 
popoarele noastre, aflate în plin proces de dezvoltare economică, 
socială și culturală, pe calea construirii unei vieți pașnice, a 
progresului și bunăstării, alături de celelalte națiuni ale lumii 
iubitoare de pace.

îmi exprim și cu această ocazie fermă convingere că relațiile 
româno-turce, fundamentate pe principiile respectării indepen
denței și suveranității naționale, neintervenției în treburile in
terne și avantajului reciproc, se vor dezvolta în viitor tot mai 
mult în interesul celor două popoare, al păcii și securității în 
regiunea Balcanilor, în Europa și în întreaga lume.

Duminică la amiază, a sosit 
în Capitală o delegație guver
namentală din Marea Britanie, 
condusă de Peter Walker, se
cretar de stat pentru comerț și 
industrie, care face o vizită in 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost salutată 
de Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior, și de 
alte persoane oficiale.

Trebuie să recunoaștem faptul 
că ne-a bucurat foarte mult că 
activității organizației noastre 
județene îi va fi dedicată o e- 
misiune la televiziune. Am por
nit cu entuziasm la depistarea 
elementelor definitorii ale orga
nizației noastre în contextul ge
neral al activității U.T.C. Fap
tul că în final emisiunea nu a 
răspuns doleanțelor noastre, că 
a fost o discrepanță între modul 
în care noi vedeam această emi
siune și felul în care a fost rea
lizată este de natură să nu n« 
mulțumească.

Emisiunea realizată privind ti
neretul doljean pe lingă elemen
tele pozitive asupra cărora nu 
insist, ele fiind tn unanimitate 
recunoscute, a cuprins însă și 
numeroase deficiențe, cu atlt mai 
vizibile pentru cei care cunosc 
în intimitate preocupările ute- 
eiștilor din acest colț de țară.

Este cunoscut că, lntr-un nu
măr însemnat de unități econo
mice de importanță națională, 
dintre care : întreprinderea E- 
lectroputere, Combinatul chimic 
*i altele, marea majoritate a 
muncitorilor, tehnicienilor și in
ginerilor sînt tineri, membri ai 
organizației U.T.C. Coordonatele 
esențiale ale muncii și vieții lor 
nu sînt redate în emisiune și de 
aceea consider, că unele ele
mente de bază ale activității ti-

neretului doljean nu au fost 
luate in observație răminind în 
afara emisiunii.

Mobilizați de obiective concre
te în perioada celor opt luni, cei 
peste 30 000 tineri din județ au 
obținut rezultate deosebite.

Consider că o discuție pe a- 
ceastă temă, un schimb de opi
nii în care să se releve inițiati
vele și lipsurile din acest sector 
de activitate ar fi fost mult mai 
bine venit pentru întreaga masă 
de tineri din țară care participă 
în cadrul acestei întreceri la re
alizarea cincinalului înainte de 
termen.

în același context, meleagurile 
doljene constituie un vast șan
tier al prefacerilor socialismu
lui. Se știe că, în sistemul de 
irigații Cetate—G alicea Mare, 
s-a organizat un Șantier națio
nal de muncă patriotică a tine
retului, la care participă peste 
1 000 tineri fi că în perioada 
campaniei agricole de toamnă 
circa 40 000 elevi fi studenți au 
fost cuprinși la acțiunile de re
coltare a produselor agricole. în 
emisiunea realizată nu sînt pre
zente, cît de cît, secvențe din 
acest domeniu, cunoscut fiind 
faptul că an de an tineretul stu
dios din instituțiile de învăță- 
mînt doljene a constituit un 
factor de bază la îndeplinirea 
sarcinilor din agricultură prin 
munca patriotică desfășurată în

unitățile agricole de stat și coo
peratiste.

Nu în toate cazurile au fost 
subliniate valențele educative 
ale acțiunilor întreprinse. Astfel 
din prezentarea secvențelor de la 
„Balul tinerilor căsătoriți" lip
sește esența acțiunii, faptul că 
organizația U.T.C. se preocupă 
de problemele de muncă și via
ță ale tinerilor, de modul în ca
re doi tineri întemeindu-și o fa
milie își făuresc un nou drum 
în viață.

Pentru viitor consider necesar 
să se adopte concepții unitare 
pentru elaborarea unor emisiuni 
și pentru că se referă la tineret, 
să se dezvolte mai mult rolul 
U.T.C. în creșterea și formarea 
tinerei generații pentru muncă 
fi viață în spirit comunist.

Propun, ca fiecare emisiune să 
se axeze pe chemările adresate 
de conducerea superioară de 
partid, personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tinerei gene
rații, pe îndemnurile și sarcinile 
transmise în vederea creșterii 
contribuției tineretului la opera 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pă- 
mîntul românesc.

VICTORIA BISTRICEANU
prim secretar 

al Comitetului județean Dolj 
al U.T.C,
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EFECTUL RAZELOR GAMMA 
ASUPRA CRĂIȚELOR : Capitol 
(orele 9,30; 11,45: 14), Buzești (o- 
rele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30), 
Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

GALA FILMULUI SOVIETIC : 
MONOLOG : Capitol (ora 20).

MULT ZGOMOT PENTRU NI
MIC : Patria (orele 10; 12,30; 15,30; 
18: 20,30).

DOI PE UN BALANSOR : Scala 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
21), Festival (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30 21).

MAFIA ALBA : Luceafărul (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45). 
București (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Favorit (orele 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20.30).

Y-17 ACȚIONEAZĂ : Flacăra 
(orele 16; 18; 20).

CU CĂRȚILE PE FAȚA : Victo
ria (orele 8,30; 11; 13,30: 16; 18,30: 
21), Grivlța (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15: 20,30), Flamura (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

DESPRE O ANUME FERICIRE • 
Melodia (orele 9; 11,15; 13.30; 16: 
18,30; 20,45), Modem (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

O AFACERE PE CINSTE : Cen
tral (orele 9.15; 11,30; 13,45: 16: 
18,15: 20,30). Bucegi (orele 15 30: 
18; 20,15), Miorița (orele 9; 11,15; 
13.30; 15.45; 18; 20,45).

ȘAPTE ZILE : Lira (orele 15,30; 
18; 20.15).

PARADISUL : Gloria (orele 9; 
11,15: 13,30; 16: 18,15; 20.30).

VALTER APARA SARAJEVO : 
Lumina (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

absenții T 18,40 Ankara. Reportai- 
19,00 Scena. Emisiune de actuali
tate și critică teatrală. 19,15 Publi
citate. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. Cincinalul înainte de ter
men. 1973 — an hotărî tor. 20,00 
Cîntecul săptămînii : ,,Harnice“ 
de A. Winkler. 20,05 Ancheta TV. 
Ce doriți dumneavoastră ? 20.40 
Interpretul preferat : Maria Cor- 
nescu. 20,50 Revista literar-artis- 
tică TV. 31,30 Roman foileton : 
TINERELE. Producție a studiou
rilor de televiziune engleze. Pri
mul episod. 22,20 24 de ore.

PROGRAMUL II
20,00 Film serial. în ultimul mi

nut. 20,30 Teleenclclopedia — re
luare. 21,10 Țară bogată în frumu
seți. 21,20 Zalău — călătorie pesie 
cinci veacuri. 21,40 Telex. 21,45 
Publicitate. 21,50 Muzică ușoară cu 
formația ,,Savoy". 22.05 Cărți și 
idei. Tricentenarul D. CantemJr.

PROGRAMUL IU

adio

PROGRAMUL I
17,30 Curs de limba franceză. 

Lecția 66. 18,00 Telex. 18 05 La or
dinea zilei. Azi. județul Bistrița- 
Năsăud. 18,20 Căminul : Unde sînt

9,00 Știri. 9,05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei : „Ștefan, Ștefan, 
domn cel mare", de Gavriil Muzi- 
cescu ; 10,00 Clubul adolescenților. 
11,00 Cronica ideilor. 11,10 Profil 
pe portativ : Flavia Buref. 11.30 
Geografie folclorică. Țara Moților. 
12,00 Transmisiuni directe din țară. 
12,10 Invitație în fonotecă. 12,55 
Melodia zilei. 13,00 închiderea 
emisiunii. 17,00 Știrile după-amie- 
zii. 17,05 Alo, Radio ! Muzică 
ușoară la cererea ascultătorilor. 
18,00 Șapte zile, șapte arte. Lite
ratură. 18,10 Muzică simfonică. 
18.55 Melodia zilei. 19,00 în di
rect... de la Muzeul de istorie a 
Moldovei, din Iași. 19.30 Știri. 19.35 
Casa de discuri Candide. 20,00 
Munca — izvor de bucurie și îm
pliniri. 20,30 Opera „Fata de la 
Cozia“. 21,00 Radio-super-top. 22.00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic. 
Sport. 22,30 Melodia zilei. 22.35 
Vedete ale muzicii ușoare. 23 15 
Poetica. Corneliu Sturzu. 23,20 Se- 
lectiunl din „Oaspetele sevillan4*. 
23,55—24,00 Ultimele știri.

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER. Președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socialiste România, a adresat pri
mului ministru al Republicii Turcia, NAIM TALU următoarea 
telegramă :

Cu fericitul prilej al celei de-a 50-a aniversări a Republicii 
Turcia, am deosebita plăcere să vă transmit, Excelență, felicită
rile mele călduroase, împreună cu cele mai bune urări de pro
gres și prosperitate pentru poporul turc prieten.

Vietnamului de Sud pe anul 
1574.

Duminică după-amiază, tova
rășul Dumitru Popescu, pre
ședintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, închein- 
du-și vizita oficială în Repu
blica Elenă, făcută la invitația 
ministrului culturii și științelor 
din această tară, Constantin A. 
Panayotakis, s-a înapoiat în 
Capitală.

Pe aeroportul Otopeni se 
aflau, la sosire, membrii con
ducerii Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, precum și 
Aristote J. Phrydas, ambasado
rul Republicii Elene la Bucu
rești.

Tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul 
educației și învățămîntului, a 
plecat duminică seara la Viena, 
pentru a face o vizită în Aus
tria, la invitația Ministerului 
Educației și Artelor din această 
țară.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni. erau prezenți loan 
Ursu. președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Teh
nologie, Traian Pop și Alexe 
Popescu, adjuncți ai ministrului 
educației și învățămîntului, alte 
persoane oficiale.

A fost de față Werner Sautter, 
ambasadorul Austriei la Bucu
rești.

Duminică dimineața, a plecat 
la Ankara loan Crăciun, minis
trul industriei ușoare, conducă
torul delegației guvernamentale 
române care va participa la 
festivitățile prilejuite de a 50-a 
aniversare a Republicii Turcia

Duminică după-amiază. a pă
răsit Capitala delegația guver
namentală economică a Guver
nului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de 
Sud, condusă de Duong Thamg 
Long, trimis special al guver
nului, care, la invitația Guver
nului Republicii Socialiste Ro
mânia, a purtat convorbiri la 
Ministerul Comerțului Exterior 
în legătură cu colaborarea eco
nomică dintre cele două păsți 
și a semnat Acordul privind 
ajutorul economic acordat de 
Guvernul Republicii Socialiste 
România, Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii

La invitația Ministerului Afa-
cerilor Externe al Republicii 
Socialiste România, duminică a 
sosit la București Jean de Lip- 
kowski, secretar de stat la Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
Franței, însoțit de funcționari 
superiori din M.A.E. francez.

ADUNARE FESTIVĂ
La Gheorghieni au avut loc, 

duminică, festivitățile prilejuite 
de împlinirea a 70 de ani de 
atestare documentară a acestei 
localități ca centru al industria
lizării lemnului. în cadrul adu
nării festive care a avut loc cu 
acest prilej, acad. Ștefan Pe- 
terfi, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, a înmînat unită
ții sărbătorite Ordinul Muncii 
clasa I pentru contribuția deo
sebită adusă la dezvoltarea sec
torului de economie forestieră 
și participarea activă a colecti
vului de salariați la opera de 
construire a socialismului în 
patria noastră. Cu același prilej 
au fost acordate ordine și me
dalii unuî număr de 31 munci
tori fruntași.

în cadrul adunării, directorul 
unității. Varga Istvan, a evocat 
drumul parcurs de această uni
tate în cele 7 decenii de exis
tență, reliefînd condițiile și

grija de care se bucură în tara 
noastră muncitorul forestier.

Au mai luat cuvintul munci
toarea Balint Rozalia, tehnicia
nul David Alexandru și pensio
narul Vargancsik Istvan, primul 
director al acestei fabrici.

Colectivul fabricii a fost căl
duros felicitat de tovarășul Lu
dovic Fazekaș. prim-secretar al 
Comitetului județean Harghita 
al P.C.R., președintele Consiliu
lui popular județean.

Intr-o atmosferă de puternică 
însuflețire, oamenii muncii ro
mâni și maghiari, prezenți la 
adunare, au adresat o telegra
mă C.C. al P.C.R.. tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU.

Formații culturale fruntașe 
din județ au susținut apoi un 
bogat program artistic.

în cadrul acelorași manifestări 
a fost deschisă o expoziție do
cumentară oglindind aspecte 
din activitatea de șapte decenii 
a întreprinderii sărbătorite.
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FOTBAL XI. 0 etapă cu surprize, dar fără fotbal

CLASAMENT
Univ. Craiova 11 7 3 1 1»—10 17
F.C Constan? 10 7 1 3 18— 8 15
Dătanio 11 6 2 3 17—13 14
CSJC Re»:? 11 4 4 3 18—13 12

Cluj 11 3 2 4 12— 9 12
Sieaua 11 5 2 4 16—13 12
F.C. 11 5 2 4 16—16 12
Poli. las: 11 5 15 8—10 11
PoH. Timișoara 11 4 2 5 8—10 10
S*eag-il roțrd 11 4 2 5 8—10 10
A5 A. Tg. Mure* 11 4 2 5 15—21 10
C.FJL Cluj 11 4 2 5 15—21 10
Sp. srjc«r::esc 11 4 16 18—13 8
Rapid 11 3 3 5 12—15 8
U.TJL 11 4 18 11—17 8
Jiul 11 3 2 6 12—14 8
Pe&oîJl 11 3 2 6 12—16 =
S.C. Bacău 10 4 8 8 12—17 8

Etapa viitoare
RapiMLT. Arad. atugențesc-F.C. Con

stanța. Cnirerssatea Craiora-CF-R. Cluj. Po
litehnica .nhSMra-Steag-— roțu. A SA T.rgu 

_V Cu .-Steaua. Jiul-S-C. Ba
ciu. CAM. Rct.;»-Duii=u> F F.C Arges-Poll- 
Tehnica Iași.

DETRONAREA MITURILOR
Etapa, al unsprezecelea val. ne-a adus, într-a- 

devăr, citeva surprize de rezonanță, dar din pă
cate cei veniți — puțini la număr — să vadă 
fotbal, ceea ce e frumos in jocul acesta in care 
22 aleargă, iși dispută intiietatea și virtuozita
tea pentru un balon, n-au prea avut ce vedea și 
de ce se bucura. Dar asta e o poveste mai veche, 
ce se perpetuează fără să stinjenească pe ni
meni — in special pe jucători, antrenori și Fe
derație — să trecem peste ea, să aducem in 
prim plan faptele mai deosebite aie etapei, pre
cum și să schițăm citeva considerații pe mar
ginea lor.

Personal n-aș zice că înfringerea liderului. la 
Tg. Mureș, de tinerii și. citeodată. ambițioși 
elevi ai antrenorului Romeo Catană. — ur.de 
doi veterani. Mureșan și Naghi, și un juventist, 
Pîslaru, au făcut demonstrații — întrece in di
mensiuni și, mai ales, in semnificații, eșecurile 
suferite de echipele bucurestene. fruntașe 
ale soccerului nostru. Steaua și Dinamo, 
pe teren propriu. Dar de ce manieră ? 
Team-ul militar, simbâtă a fost surclasat, pur 
și simplu. de Dobrin și colegii săi. care au 
dominat, de la un capăt la altul ..ostilitățile^ 
zburdînd in voie, ca și cind ar fi avut in față, 
nu jucători, în carne și oase, ci niște jaloane, 
cu chipuri umane și cu picioare de lut. Rein
trarea lui Troi a fost de bun augur : el a 
dat incisivitate și dinamism atacului. Dobrin, 
plictisit el.însuși că toate-i reușesc, îl căuta me
reu, cu mingea la picior, pe Dumitru, însă nici 
„profesorul", într-o formă precară, de mai mul
tă vreme — evoluțiile bune sînt foarte rare ex
cepții — ieșea, din acest „duel al vedetelor", de 
fiecare dată învins. Ceea ce ne-a impresionat la 
argeșeni — jocul modern, în continuă mișcarș, 
apărarea fermă, buna pregătire fizică și eficaci
tatea acțiunilor. Nu trebuie uitat că Haidu, deși 
a fost „bătut" de 3 ori, a salvat echipa sa de 
un scor catastrofă. Ceea ce ne-a dezamăgit la 
jucătorii lui Constantin — jocul neorganizat, 
desfășurat la voia întîmplării, lipsă de voință și

DIAGRAMA ETAPEI
A.S.A. Tg. Mureș — Univ. Craiova — 3—1 

(1-0).
Gazdele au deschis scorul în minutul 31 prin 

Naghi, iar studenții au egalat la începutul re
prizei a doua prin Bălan. A.S.A. și-a asigurat 
victoria prin golurile înscrise de Mureșan, pri
mul cu largul concurs al portarului Manta, pe 
cel de-al doilea din lovitură de la 11 m.

- Petrolul — Rapid — 1—1 (0—1).
Năsturescu (min. 7) și Pirvu (min. 56) slnt 

autorii golurilor marcate la Ploiești.
Politehnica Iași — C.S.M. Reșița — 0—0. 
Rezultat echitabil.
C.F.R. Cluj — Politehnica Timișoara — 1—0 

(0-0).
A marcat Adam, în minutul 50.
Dinamo — „U“ Cluj — 0—1 (0—1).
Uifăleanu este autorul singurului gol realizat 

ieri pe stadionul Dinamo (min. 35).
Steaua — F.C. Argeș — 0—3 (0—1).
Piteștenii au punctat prin Nae Ionescu (min. 12

— autogol), Dobrin (min. 55), și Radu (min. 81).
U.T.A. — Sportul studențesc — 2—0 (1—0).
Textiliștii au fructificat două din numeroa

sele ocazii de goî de la poarta lui Suciu. Bro- 
șovschi — autorul ambelor goluri (min. 9 și 80) 
a făcut o partidă excelentă.

Steagul Roșu — Jiul — 1—0 (1—0).
A înscris Anghel, In minutul 4.

Meciul S.C. Bacău — F.C. Constanța se va 
disputa miercuri, 31 octombrie.

de dăruire, la ar.ii fad-on. stiigâG^ie apărării 
care, s-a văzsx cc&tÎ arit de mul•_ Ciudată «i- 
tuațja acestei echipe care a adunat atitea ta
lente și care benetoazâ de excelente condiții 
de pregătire. Ce Ie-o fi lipsind, băieților ? Ce 
fac o săptămini întreagă ? Treci—e sâ punem 
asemenea intrebăn. pentru că ^spectacolul-, 
evoluția lor a fost de-a dreprul per.cili. Ace
leași întrebări. aceleași lucruri. sau aproape 
aceleași, se pot spune ș: despre jucător.: dina- 
movișn. care au pierdut in fața une: echipe fără 
prea mar. veleități fi pretenții. Sigur, ei pot 
invoca absența din formație a doi titulari de 
marcă. Dinu și Dumitrache. ambii accidentați. 
Dar de aici pini la acel joc chinuit timp de 
90 de minute, desfășurat fără o idee sau o con
cepție dt de dt lucidă. e o distanți mare. Dacă 
ar fi fost să facem o statistică cred că dinamo- 
viștii au pasat, ieri, mingea de mai multe ori 
la adversar, decit la coechipieri. Luces cu s-a 
zbătut singur, n-a avu* cu cine să conlucreze. 
Radu Nuaweiiler. de nerecunoscut, a pierdut tot 
timpul în contact cu adversarul. Moldovan, în 
afară de ifosele de mare vedetă, n-a arătat ni
mic, apărătorii au fost, in permanență, asediați 
și scoși cu o rară ușurință din dispozitiv, iar 
Cavai a scăpat mereu mingea din mină ca un 
diletant. Rămin la părerea că Dinamo are una 
din cele mai slabe apărări. Nu trebuie sâ mi
nimalizăm, prin aceasta, meritele învingătorilor. 
Studenții clujeni, au jucat frumos, legat, inteli
gent — și după marcarea golului, după ce au 
văzut ce replică anemică li se oferă și că ar 
putea obține 2 puncte — și-au organizat jocul 
cu luciditate, s-au apărat supranumeric și au 
contraatacat periculos dominindu-și, prin aceste 
arme și prin mobilitate, adversarul de la dis
tanță. Mai atenți, mai hotăriți în acțiunile de 
contraatac, ei ar fi putut valorifica încă două- 
trei ocazii clare de a înscrie.

Așadar, a fost o etapă a detronării miturilor. 
Craiovenii nu mai pierduseră de 16 partide 
susținute de la începutul campionatului, pină 
miercuri, la Liege, și ieri, la Tg. Mureș. Să în
ceapă și la ei o zodie mai puțin favorabilă ? 
Pentru cele patru echipe bucureștene etapa a 
fost un veritabil fiasco : trei infringeri și un 
drav — rapidiștii la Ploiești ; au marcat un gol 
și au primit... șapte ! Reapare Broșovschi care 
a marcat două goluri spectaculoase din execu
ții de maestru, cum ni se transmite. pentru 
echipa sa. U.T.A., aflată la mare suferință. Nu 
i-a fost greu, pentru că studenții bucureșțeni 
au jucat mai mult la mijlocul terenului. Să fi 
învățat așa de repede, de la noul lor antrenor, 
lecția „temporizării" ? O zi nu prea fericită au 
avut și echipele studențești : trei infringeri 
(Poli. Timișoara. Sportul studențesc și Univ. Cra
iova) și un „egal"... acasă : Politehnica Iași. No
roc că onoarea a fost salvată de universitarii 
clujeni. Deci, din cele 10 puncte puse in joc — 
au cucerit numai 3 !

Ce-ar mai fi de spus ? Că fostul portar al 
naționalei de juniori, Purcaru, l-a înlocuit cu 
brio pe Adamache — indisponibil (criză de 
sciatică) — că atacantul clujean. Adam, conti
nuă să-și facă meseria ca._ un bun meseriaș — 
a marcat și ieri un gol, se află in fruntea cla
samentului golgeterilor cu 11 puncte, deci un 
gol de fiecare etapă — că s-au împuținat, îngri
jorător, spectatorii : cei mai mulți, la Tg. Mu
reș, zece mii, cei mai puțini la Brașov — pa
tru mii.;. Credeți că n-au venit din cauza fri
gului ? Sau pentru că in ultima vreme au ple
cat prea de multe ori dezamăgiți de spectacolul 
fotbalistic ce li s-a oferit...

C. VASILE

DIVIZIA B
BASCHET: După

sezonul

CITE ORE

ATI PETRECUT,
In această 
SĂPTĂMINĂ, 

PE TERENUL 
DE SPORT?

I FRUMOS SĂ PRIVEȘTI 
ÎNTRECEREA SPORTIVIIOR, 
DAR E FOARTE SĂNĂTOS SĂ FACI,

TU INSUJI, SPORT!
Pentru că tot se vorbește mult 

despre necesitatea sportului, a 
mișcării in viața omului modem, 
ca mijloace sigure, eficiente de 
menținere a echilibrului fiziolo
gic și psihic, și pentru că s-a 
creat un cadru organizatoric, cu 
răspunderi precise in acest sens, 
privind antrenarea tuturor tine
rilor la practicarea, sub o for
mă sau alta, a exercițiului fizic, 
ne-am girdit să întreprindem o 
anchetă cu această întrebare :

Crte ore ați petrecut, în a- 
eeastă săptămină, pe terenul de 
sport ?

.Am luat. ca... ter)pn de investi
gație tribunele stadioanelor cu- 
noscind că cel puțin spectatorii 
vin dintr-o nedezmințită pasiune 
și dragoste la terenul de sport. 
Ne-am zis. în același timp, că 
dacă oamenii aceștia înțeleg și se 
pătrund de frumusețea sportului, 
la fel de bine înțeleg și foloa
sele sale, rostul lui social, și că. 
în consecință. îl practică după 
preferințe, nevoie și posibilități. 
Am crezut. însă realitatea des
coperită este contrară acestor

Petri că Piunescu (19 ani), 
muncitor topograf. Institutul 
Proiect București : „N-am fost, 
nici un minut, pe nici un teren de

sport, decit azi. aici (simbătă). in 
tribunele stadionului „23 Au
gust". Nu mâ duc nicăieri să 
practic sportul, ci numai să văd 
meciuri simbătă și duminica**. 
L-am întrebat, pe interlocutorul 
nostru, cum își petrece orele li
bere pe care le are : „Merg ia 
cinema și reuniuni**.

Nadia Dima (19 âni, casieră la 
I.C.L. Alimentara, sectorul 3) : 
,,Cindva(!?) am vrut să joc.„

fotbal in echipa de fete a Rapi
dului. Dar n-am apucat. Mi-ar 
fi plăcut atletismul și handbalul. 
Dar nici eu n-am mers pe un 
teren, nici alții nu m-au atras 
și cu asta am terminat. Acu- 
ma-s mare (? ’.), n-am timp să 
fac sport, am alte ocupații...** 
Simplu, răspicat, nu ? Față de o 
asemenea optică, o asemenea a- 
titudine devii și mai circumspect 
cind e vorba de un elev. Iată ce 
ne-a declarat elevul electrician 
Mircea Ghețu. din anul III, Gru
pul școlar de construcții : „N-am 
fost pe terenul de sport. Săptă- 
mina aceasta am fost în practică 
la I.C.M.A. 3. Terenul de la școa
lă s-a stricat. Citeodată mă mai

credințe și, bineînțeles, ea vine 
să ne confirme că la nivelul di- 
feriților factori — școală, facul
tate, instituție, întreprindere ele. 
— măsurile preconizate în Ho- 
tărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
cu privire la dezvoltarea educa
ției fizice și sportului, nu sînt 
traduse în viață la parmetrii lor 
maximi, cu înțelegere, cu răs
punderea și competența necesa
re. Am anchetat, luînd la întîm- 
plare, un mare număr de spec
tatori prezenți în tribunele sta
dioanelor simbătă și duminică, 
punîndu-le inițial, invariabil, a- 
ceeași întrebare : cîte ore au pe
trecut, în această săptămină, pe 
terenul de sport ? Un procent de 
60 la sută dintre aceștia ne-au 
dat un răspuns stereotip, fără 
echivoc : nici una ! Faptul este 
îngrijorător, alarmant, cu atlt 
mai mult cu cît toți, absolut toți 
erau tineri. 40 la sută au dat 
răspunsuri variate, care reflectă 
alte stări de fapt, alte mentali
tăți și atitudini. Să vedem. în- 
cepind cu cazurile cele mai ne
fericite :

★ * 1
duc la baza clubului Olimpia, cu 
colegi de-ai mei care joacă te
nis ! Răspunsul echivoc tră
dează că acolo, la școala lui, or

ganizația U.T.C. și asociația 
sportivă nu fac nimic în direcția 
activității sportive de masa.

M.T.T.C.) : „Săptămină aceasta, 
nimic ! N-am avut timp. îmi

SERIA I
Petrolul Moinești — Constructorul Galați 2—1: 

F. C. Galați — Metalul Mija 1—0 : Progresul 
Brăila — C. F. R. Pașcani 0—0 : Metalul Plo- 
peni — C. S. U. Galați 2—1 : Știința Bacău — 
Celuloza Călărași 3—1 ; Caraimanul Bușteni — 
C. S. M. Suceava 2—1 ; Ceahlăul P. Neamț — 
Viitorul Vaslui 0—0 ; Oțelul Galați — Victoria 
Roman 1—0 ; Delta Tulcea — Gloria Buzău 0—1.
SERIA IT

Chimia Rm. Vilcea — Metalul București 2—2; 
Dinamo Slatina — Minerul Motru 1—0 ; Trac
torul Brașov — C.S.M. Sibiu 0—0 ; Car- 
pați Brașov — Electroputere Craiova 2—0 ; 
C. S. Tîrgoviște — Progresul București 1—0 ; 
Metalul Drobeta Tr. Severin — Flacăra Mo
roni 1—0 ; Nitrominia Făgăraș — Metrom Bra
șov l—i ; Autobuzul București — Ș.N. Oltenița 
1—0 ; Dunărea Giurgiu — Gaz Metan Me
diaș 0—0.
SERIA III

Unirea Arad — Arieșul Turda 3—0 ; Olimpia 
Oradea — Minerul Baia Mare 2—2 ; Metalurgis
tul Cugir — Olimpia Satu Mare 2—2 ; Ind. 
Sîrmii C. Turzii — U.M. Timișoara 1—1 ; C.F.R. 
Timișoara — Mureșul Deva 2—0 ; Corvinul Hu
nedoara — F.C. Bihor 1—0 ; Gloria Bistrița — 
Minerul Anina 3—1 ; Minerul Cavnic — Vulturii 
Textila Lugoj 1—0 ; Victoria Oarei — Textila 
Odorhei 2—0.

international r
acum cel infern...

Prima divizie masculină de baschet a debutat 
cu o serie de jocuri echilibrate, programate, 
simbătă și ieri. în Sala sporturilor Floreasca din 
Capitală. îndeosebi a reținut atenția derbiul 
dintre formațiile I.E.F.S. și Universitatea Ti
mișoara, care a prilejuit o întrecere pasionantă 
și echilibrată. In final, studenții timișoreni au 
ciștigat cu 83—72. De asemenea, baschetbaliștii 
din Timișoara au terminat învingători și in a 
doua partidă, susținută ieri, cu „U“ Cluj, de 
care au dispus cu 77—63. Steaua a ciștigat, așa 
cum era de așteptat, confruntările cu Politehnica 
București (96—83) și cu C.S.U. Galați (113—91). 
O evoluție promițătoare a avut noua promovată 
în prima divizie. Voința Timișoara. Aceasta a 
dat o replică dîrză rutinatelor formații „U“ Cluj 
(61—75) și Farul Constanța. Alte rezultate teh
nice : I.C.H.F.—Politehnica București 62—63 și 
I.C.H.F.—Politehnica Cluj 77—69. De la start a 
lipsit campioana națională, Dinamo, care parti
cipă în aceste zile la Dinamoviada de baschet 
de la Tbilisi.

place fotbalul și din cind in 
cind, mai încropim cîte un meci 
între colegi. îmi dau perfect de 
bine seama cit de necesar c să 
faci zilnic măcar o oră de miș
care. Te simți altfel, ai mai 
multă poftă și de muncă, și de 
mîncare, de viață în general, ești 
mai optimist, mai sănătos. Dar 
drept să spun nici nu te trage 
inima cînd vezi că n-ai unde te 
duce. Noi sintem la Centrul de 
calcul vreo 200. Avem acces la 
baza sportivă a Ministerului, 
care e pe str. Sevastopol, între 
niște blocuri. Dar cîți încăpem 
acolo, po cei 200 metri pătrați ? 
Sînt multi care ar vrea să prac
tice sporturile care le plac și 
pentru care au ceva înclinații. 
Atunci mâ duc în tribune. Azi 
stau aici două ore. mai mult 
chiar. Miine, duminică, de dimi
neață, merg la volei și handbal. 
După-masă, pe Dinamo, la meci, 
în total sînt 8 ore pe care le 
stau în tribune". Sigur, e fru
mos să privești întrecerea spor
tivilor, dar e foarte sănătos să 
faci, tu însuți. sport ! In
terlocutorul nostru, el însuși, 
e convins de aceasta. Și. 
totuși, de ce n-o face ? Colegul 
lui. cu care venise la meci. Va
lentin Popescu (27 ani, operator 
la același Centru de calcul), gă* 
sește timp și spațiu să facă 
spor>: „Săptămină aceasta — ne 
declară el — am petrecut pe le-
•

tul. Adică au în programul lor 
săptăminal prevăzute ore pentru 
sport, întrucit lie că fac sport de- 
performanță (elevul Mihai Cos-

dent! în mod organizat și siste
matic, astfel că cel mai mar«

ma, 17 am. clasi a 12-a, Liceul 
nr 37. ''are face parte din echi
pa de fotbal juniori a clubului 
Sportul studențesc), fie că fac 
parte din echipele unităților 
unde lucrează sau învață. „Eu 
joc fotbal în una din echipele fa
bricii — ne declară lăcătușul 
Emil Bâreanu (23 ani) de la 
Electroaparataj — și vrind-ne- 
vrind îmi petrec cel puțin 2 ore 
într-o săptămină. pe terenul de 
sport. Dacă ar fi să vorbesc în 
numele tovarășilor mei de mun
că ar trebui să spun că marea 
lor majoritate nu merg pe un 
teren de sport nici măcar o oră 
într-o... lună ! De aceea grav mi

renul de sport, ca sportiv nu ca 
spectator, 4 ore. Am fost să joc 
tenis, în două rinduri, la Ștran
dul Sindicatelor". O surpriză 
plăcută a fost studentul Florin 
Faida (anul 4, T.C.M., Instituiul 
Politehnic) : „Dimineața cind 
mă scol fac puțină mișcare, 
chiar alergare... Săptăminal, joc 
tenis 4—5 ore, la baza sportivă 
de la Regie, unde avem 4 tere
nuri de tenis care ne stau la dis
poziție. Cînd nu se joacă volei, 
și nu prea se joacă, folosim și 
terenurile acestea pentru tenis..." 
Dar de ce nu se joacă, la baza 
studenților de la Regie, și volei 
și handbal ? De ce nu se organi
zează întreceri de atletism? Mai 
greu de răspuns.

Ancheta ne-a relevat și un as
pect, de fapt cel mai frecvent, în 
cazurile celor care practică spor

se pare că lipsa de mișcare pe 
un teren de sport nu e suplinită 
prin organizarea gimnasticii dc 
producție, la locul de muncă. 
Deși s-a spus că trebuie sâ fie 
introdusă, nu s-a întreprins, nu 
s-a făcut nimic". Doina Cliereji, 
studentă anul II, Facultatea eco
nomia producției. A.S.E. : „Prac
tic atletismul. Fac parte din sec
ția de atletism. Alerg pe 800 și 
1500 m. N-avem condiții. Aler
găm de la un teren la altul și mai 
mult le găsim ocupate... Nici nu 
se inițiază activități pentru stu

procent dintre ei rămin în afară 
practicării exercițiului fizic".

Acestea sînt rezultatele in
vestigațiilor noastre. Concluziile 
rezultă de la sine. Citeva lu
cruri, trebuie, să le subliniem. 
Deși, toate studiile și testele in
dică o cantitate de mișcare de 
minimum o oră pe zi, nici unul 
dintre interlocutorii noștri, nici 
dintre aceia care fac sport, nu 
respectă un asemenea regim de 
viață. Cei mai mulți nu fac 
sport și nu înțeleg rostul lui. 
Aicj avem de a face cu o con
cepție, cu o atitudine de viață, 
în ultimă instanță, aceasta ex
primă lipsa unei educații sporti
ve. Există și reversul: unii prac
tică sportul, nu atit din conștiin
ță. dintr-o profundă înțelegere, 
cit din dorința de a se adapta 
modei. De ce altceva credeți că 
toti se îndreaptă spre tenis ? 
Dintre iubitorii și pasionații 
sportului cei mai mulți, după 
cum ușor am putut constata, sînt 
cei cărora le place să privească 
o întrecere, o competiție sportivă 
și consideră că asta e suficient. 
Lucrul cel mai grav. însă, ni se 
pare altul : toți interlocutorii 
noștri reprezintă școli, instituții 
de învățămînt superior, institu
ții. intreprinderi. deci, ei expri
mă prin exemplul și opiniile 
lor. niște stări de fapt, niște rea
lități de care se fac răspunză
tori. nu numai ei, în ceea ce-i 
privește, ci și factorii din aceste 
colective, mari sau mici, — or
ganizații U.T.C., asociații sporti
ve. comitete de sindicat etc. — 
investiți cu răspunderi clare, 
precise în direcția organizării 
activității soortive de masă, a 
creării condițiilor materiale ne
cesare — bunăoară, să afișeze 
lista terenurilor unde pot mer
ge să facă sport, să inițieze di
ferite ‘ acțiuni, etc. — pentru ca 
fiecare individ să beneficieze de 
binefacerile mișcării în aer li
ber. In acest sens, măsurile, in
dicațiile sînf clare. întrebarea 
este de be nu se respectă, de ce 
nu se aplică ?

VASILE CABULEA
Fotografii
VASILE RANGA

• In turneul interzonal femi
nin de șah de la Caile Galdana 
de Ferrerias (Insula Minorca), 
după disputarea ultimei runde, 
trei șahiste sovietice : Natalia 
Konopleva. Irina Levitina și 
Marta Șui au totalizat cite 13 
puncte fiecare, dar cele trei ju
cătoare calificate la turneul can
didatelor pentru titlul mondial 
nu vor fi cunoscute decit după 
disputarea partidei întrerupte 
dintre Valentina Kozlovska 

•-(U.R.S.S.) și Lynda Maddern 
(Australia). Avînd 12,5 puncte, 
Kozlovska le poate egala sau 
chiar întrece pe compatrioatele 
sale. O altă șahistă sovietică, 
Nana Aleksandria. care a în
trerupt cu iugoslava Jivkovici, 
poate realiza, de asemenea, 13 
puncte.

ACTUALITATEA IP
RUGBI: România

R.F. Germania 33-9
• Simbătă, la Heidelberg, echipa de rugbi a 

României a întrecut reprezentativa R. F. Ger- 
j. ... —. • scor de 33_9 (9—fi),

factură tehnică, echipa 
valoarea ștergîndu-ne 
de anul trecut pe te- 
XV-le vest-german,

mania cu categoricul 
Prestind un joc de bună 
națională și-a confirmat 
din memorie înfringerea 
ren propriu. Meciul cu __ o_____ t
preambul la partida din 11 noiembrie de la 
Valence cu naționala Franței, din cadrul „Cupei 
Europei" (F.I.R.A.) a fost, sîntem convinși, un 
criteriu nimerit de verificare a potențialului re
prezentativei noastre atît pentru antrenorii ro
mâni, P. Cosmănescu și V. Irimescu, cît și 
pentru întreaga echipă.
• •In „Cupa Federației", in Capitală au avut 

loc mai multe partide. Gloria a cedat pe teren 
propriu în fața echipei Steaua la scorul de 
6—10.

în „Parcul copilului", două partide de mare 
luptă. Sportul studențesc a trebuit să se între
buințeze serios pentru a termina la egalitate, 
9—9, cu Farul. Ratînd enorm, studenții nu și-au 
putut realiza jocul obișnuit. Neinspirați, jucă
torii liniei de înaintare au pasat imprecis, iar 
loviturile de pedeapsă au fost ratate una după 
alta.

R I D I A N
• La Sydney in primul meci 

al finalei zonei asiatice pentru 
preliminariile Campionatului 
mondial de fotbal, echipele Aus
traliei și Coreei de Sud au ter
minat la egalitate : 0—0. Meciul 
retur se va disputa la 10 noiem
brie la Seul.

• Echipa italiană Juventus 
Torino va fi adversara formației 
Independiente Buenos Aires in 
filiala Cupei intercontinentale 
la fotbal. Campioana Italiei a 
acceptat să înlocuiască echipa 
Ajax Amsterdam care, după 
cum se știe, a refuzat să se de
plaseze in Argentina. Conduce
rea clubului Independiente este 
de acord ca finala să programe
ze un singur meci ce va avea 
loc la 28 noiembrie, la Roma.

• Campionatele republicane

CUI&T
A. doua partidă, dintre tînăra formație Grivița 

Roșie și Vulcan, a dat cîștig de cauză ferovia
rilor : scor final 30—6. Reușind să recupereze 
toate baloanele din grămezi și tușe, grivițenii 
au ■punctat ori de cîte ori au găsit adversarul 
pe picior greșit. Trebuie subliniat în mod deo
sebit jocul bun al „bătrînului" internațional gri- 
vițean, fundașul Țibuleac.

• Competiția dotată cu „Cupa federației", își 
demonstrează oportunitatea. De aceea, e bine ca 
ea să fie și susținută. Ne gîndim, în primul rind, 
la posibilitatea de afirmare a jucătorilor tineri 
și a rezervelor. Or, ieri, pe banca de rezerve a 
constănțenilor nu am văzut nici un jucător.

tînăra formație Gr ivi ța

GABRIEL FLOREA

HANDBAL: Cupa
de toamna

la... ora bilanțului
Echipele de handbal, din primul eșalon, au 

susținut, ieri, jocurile din ultima etapă a retu
rului „Cupei de toamnă", care aveau să stabi
lească clasamentele finale ale celor două serii,

de taiere s-au încheiat ieri, la 
poligonul Tunari, odată cu dis
putarea ultimelor manșe în 
probele rezervate seniorilor. La 
talere aruncate din turn (skeet), 
titlul de campion a revenit lui 
Gheorghe Sencovici (Olimpia) 
cu 197 puncte (nou record na
țional) iar la talere aruncate 
din. șanț pe primul loc s-a cla
sat Ștefan Popovici (Olimpia) 
cu 184 puncte.

• După 8 runde, în turneul 
internațional de șah de la Ma
nila, conduce marele maestru 
iugoslav Liubomir Liubojevici 
cu 6 puncte și o partidă între
ruptă. urmat de Larsen, Kava- 
lek și Tatai cu cite 6 puncte. 
Marele maestru român Florin 
Gheorghiu ocupă locul 7 cu 4,5 
puncte și o partidă întreruptă.

feminine și masculine. De subliniat că majori
tatea partidelor au purtat amprenta unor dis
pute dîrze, cu multe goluri înscrise din acțiuni 
de atac reușite. Acestea au confirmat ascensiu
nea de formă marcată de competitoare spre fi
nalul sezonului, cind ne-au oferit întreceri spec
taculoase și de un bun nivel tehnic.

Dinamo Brașov, revelația acestei competiții, 
deși a pierdut, ieri, la limită, 14—15, partida 
susținută la Bacău, a terminat pe primul loc în 
serial, cu 14 puncte, și s-a calificat penttfu fi
nala „Cupei de toamnă", ce urmează să se dis
pute duminică, la Pitești. A doua finalistă este 
Minaur Baia Mare, care a ciștigat, la golaveraj, 
seria a Il-a. Handbaliștii băimăreni ocupă locul 
I, la egalitate de puncte. 14, cu Politehnica Ti
mișoara. Dintre formațiile feminine s-a detașat 
campioana națională, I.E.F.S., care a dominat 
seria I, cîștigînd 9 din cele 10 partide disputate, 
cu un golaveraj apreciabil : 114—89. în derbiul 
de ieri, cu Universitatea București, studentele 
de la I.E.F.S. au ciștigat cu 12—li, la fel ca și 
în partida din tur, ocupînd locul I cu 18 puncte. 
O evoluție meritorie a avut în ultimele etape și 
noua prorrjovată în prima divizie, Universitatea 
Iași. Ieri/handballstele din Iași au întrecut, în 
deplasare, pe Rapid, cu 15—14. Seria a Il-a a 
fost cîștigată, așa cum era de așteptat.,de fosta 
campioană republicană, Universitatea Timișoara. 
Așadar, . în meciurile finale ale „Cupei 'de 
toamnă" se întîlnesc echipele feminine I.E.F.S.— 
Universitatea Timișoara și formațiile masculine 
Dinamo Brașov—Minaur Baia Mare.

M. LERESCU

ur.de


Evoluția situației 
din Orientul Apropiat
Națiunile Unite 28 (Agerpres). 

Consiliul de Securitate a apro
bat, sîmbătă seara, propunerea 
secretarului general, Kurt Wald
heim, privind crearea unei forțe 
de urgență a O.N.U. pentru su
pravegherea încetării focului în 
Orientul Apropiat.

în acest sens, consiliul a luat 
în dezbatere si a adoptat o re
zoluție prezentată de Australia, 
care aprobă concepția înființă
rii forței de urgență a O.N.U., 
cu un efectiv de 7 000 oameni, 
conținută în raportul secretaru
lui general Kurt Waldheim. Po
trivit rezoluției, această forță 
este înființată pentru o perioadă 
inițială de șase luni și ea va 
continua să opereze, cu aproba
rea Consiliului de Securitate, și 
după această dată dacă este ne
cesar. Cheltuielile pentru între
ținerea acestui contingent au fost 
evaluate la 30 milioane dolari.

Rezoluția a fost adoptată în

Puternice atacuri 
ale patrioților 

khmeri
Forțele patriotice khmere 

au lansat, în zorii zilei, de 
duminică, un puternic atac, 
împotriva unei poziții lon- 
noliste. situate la aproximativ 
20 kilometri nord-vest de 
Pnom Penh, amenințind să 
blocheze într-un al doilea 
punct șoseaua nr. 5 de im
portanță strategică. Patrioții 
iși mențin controlul pe un 
tronson de 15 kilometri pe 
această șosea de la 6 sep
tembrie. cind au reușit să se 
consolideze în apropiere de 
Sala Lek Pram, la nord-vest 
de capitală.

Pe de altă parte un post 
de radio al forțelor patrio
tice, care a început să emită 
recent, după cum relatează 
agenția Associated Press, a 
anunțat că patrioții cambod- 
gienî „au anihilat divizia a 
7-a a generalului Ung Kov, la 
Sala Lek Pram**.

Agenția citată semnalează, 
de asemenea, lupte în peri
metrul defensiv al Pnom 
Penhuluî, precum și la trei 
kilometri vest de capitala 
provincială Takeo și pe șo
seaua nr. 4 care leagă Pnom 
Penhul de litoral. -

Tricentenar Dimitrie Cantemir
MANIFESTĂRI LA NEW YORK

Biblioteca Română din New York a organizat un simpo
zion științific dedicat împlinirii a 300 de ani de la nașterea 
marelui cărturar și om de stat, Dimitrie Cantemir. în ca
drul acestei manifestări, prezidată de prof. Dan Grigore&cu, 
directorul Bibliotecii Române, au fost prezentate comuni
cări științifice asupra operei istorice, literare și muzicale a 
lui Dimitrie Cantemir. Profesorii americani Frederick 
Kellogg, de la Universitatea din Arizona, și Demetrius 
Dvoichenko-Markov, de la Monmouth College, au vorbit des
pre importanța lucrărilor istorice ale lui Dimitrie Cantemir. 
Eugenia Popescu-Județ, profesor-oaspete de la Universitatea 
din Pittsburgh, a prezentat creația muzicală cantemiriană in 
istoria muzicii turcești, iar Ion Monafu, secretarul Bibliotecii 
Române, a analizat valorile creației literare a lui Cantemir.

La simpozion a participat, de asemenea, prof. univ. Ște
fan Pasau, rectorul Universității din Cluj, care a susținut 
comunicarea „Dimitrie Cantemir în conștiința poporului ro
mân". La intervenții au participat profesori universitari, 
americani care studiază probleme ale istoriei și culturii ro
mânești.

în vreme ce acțiunile 
teroriste continuă (deși 
cu o frecvența mai re
dusă), un element nou 
își face simțită prezen
ța pe scena politică din 
Irlanda de nord: în
ceputul dialogului între 
cele două comunități 
— protestantă și cato
lică.

Din inițiativa secretarului de 
stat britanic pentru problemele 
Irlandei de nord, William Whi
telaw s-au desfășurat, de la 5 
octombrie și pînă acum, patru 
runde do convorbiri 
principalelor partide 
tolice și protestante 
te in noua Adunare 

intre liderii 
politice ca- 
reprezenta- 

Ulste-

Vehicul distrus de o explozie in centrul Belfastului : imagini 
care, e de sperai, vor dispare din peisajul Ulsteruiui.

unanimitate. S-a înregistrat o ne- 
participare la vot.

CAIRO 28 (Agerpres). Din 
surse oficiale egiptene, reluate 
de agenția REUTER, s-a anun
țat că,■ in noaptea de sîmbătă 
spre duminică, a avut loc o în
tîlnire a unor ofițeri superiori 
egipteni și israe-Iieni consacrată 
problemelor legate de aplicarea 
încetării focului. Se. precizează 
că î.niîlnirea a aVUt IpC sub aus
piciile coman'damențtilui forțe
lor O.N.U. însărcinate cu supra
vegherea respectării în cetării 
-focului în Orientul Apropiat.

Pe de altă parte, agenția MEN 
anunță că, în ciirsill zilei de du
minică. unități • ale forțelor 
O.N.U. cuprinzînd militari, din 
Suedia. Austria și Finlanda, au 
continuat. să sosească în capi
tala egipteană. Șe anunță,, tot
odată, că în cadrul acestor for
țe s-a procedat la consultări a- 
supra problemelor tehnico-or- 
ganizatorice legate de aplicarea 
rezoluțiilor Consiliului de Secu
ritate privind conflictul din O- 
rientui Apropiat. .

TEL AVIV 28 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt al coman
damentului militar' isrâelian a 
anunțat că, în noaptea de sîm
bătă spre duminică, a avut loc, 
pe șoseaua Cairo-Suez,” pe teri
toriul de pe malul vestic al Ca
nalului Suez, ocupat de forțele 
israeliene, o întîlnire între ofi
țeri superiori israelieni și egip
teni.

Comunicatul israelian preci
zează câ la această întîlnire, oare 
s-a desfășurat sub auspiciile Co
mandamentului forțelor O.N.U. 
însărcinate cu supravegherea în
cetării focului in Orientul Apro
piat, au fost discutate. probleme 
privind liniile de încetare a fo
cului, precum și posibilitatea a- 
provizionării cu apă, alimente 
și medicamente a unităților ar
matei a treia egiptene, izolate 
în Peninsula Sinai în urma ac
țiunilor militare israeliene din 
timpul conflictului. Arătînd că 
s-a convenit ca această aprovi
zionare să fie efectuată cu au
tocamioane conduse de șoferi a- 
parținînd forțelor O.N.U., comu
nicatul din Tel Ăviv precizează 
că părțile au convenit să se în
tâlnească din nou, în viitor.

ABU DHABI 28 (Agerpres). 
La Abu Dhabi s-a anunțat, în 
mod oficial, că emiratele Arabe 
Unite au acceptat propunerea a- 
vansată de regele Hassan al II- 
lea al Marocului, în legătură cu 
organizarea unei conferințe a 
miniștrilor de externe și ai apă
rării din țările membre ale Ligii 
Arabe — informează agențiile 
M.A.P. și France Presse.

rului. Reunind reprezentanții 
formațiunilor politice de tendin
ță moderată — Partidul Unionist 
(protestant), Partidul Laburist 
Social Democrat (catolic) și 
Partidul Alianței (grupare in- 
tereonfesionaiă), care dețin, îm
preună 48 din cele 78 de man
date parlamentare — convorbi
rile de la Belfast au ca obiectiv 

Ulster: începutul
dialogului

esențial stabilirea unui punct dc 
vedere comun privind crearea 
unui organism executiv ai nou 
adunări a Irlandei de nord. Or
ganism care ar urma să preia,

R. P. D. COREEANA : Vedere parțiala a instalațiilor fabricii de 
celuloza Kilju din Phenian.• ••••••••••••••••
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• LA CEREREA PREȘEDIN
TELUI MARIEN N’GOUABI, 
Comitetul Central al Partidului 
Congolez al Muncii a hotărit a- 
cordarea unei amnistii generale 
pentru deținuții politici con
damnați în perioada 1963—1973 
— anunță agenția France Presse. 
Se relevă că majoritatea con- 
damnaților vor beneficia de 
anularea integrală a pedepsei, 
în timp ce o parte vor rămîne 
arestați la domiciliu.

Producția de petrol 
în R. P. Congo

• PÎNĂ IN ANUL 1975, Re- 
publica Populară Congo va reu
și să producă aproximativ cinci 
milioane tone de petrol pe an, 
ceea ce reprezintă aproape o 
triplare a extracției față de ac
tuala rată anuală de 1,8 mili
oane tone. După cum relevă un 
raport al Departamentului pen
tru problemele economice ale 
guvernului congolez, această 
creștere se va datora, în special, 
dării în. exploatare a importan
telor zăcăminte descoperite în 
apropierea coastei oceanice a ță
rii. De asemenea, va fi dat în 
exploatare' un cîmp petrolifer 
descoperit în apropierea fron
tierei cu Angola.

I • ȘEFUL STATULUI URU
GUAYAN, Juan Maria Borda- 
berry. a anunțat că fostul sena
tor Martin Echegoyen. liderul 
aripii conservatoare a Partidului 
Național (Colorado), de guver- 

| nămînt, a fost desemnat în 
funcția de președinte al Con
siliului de Stat — organism nou 
creat care va prelua atribuțiile 
Congresului Național, dizolvat 
la 27 iunie a.c. Noul Consiliu, 
care, probabil, va fi format din 
25 de membri, numiți de pute
rea executivă, va fi însărcinat 
Cii studierea amendamentelor ce 
urmează să fie aduse Constitu
ției și aprobarea unei serii de 
măsuri economice, sociale și ad

inițiat 
nu se

în martie 1974, puterea execu
tivă din mina autorităților bri
tanice (Londrei rămînîndu-i u- 
nele prerogative limitate).

Procesul de negocieri 
nu este facil și nimeni 
poate aștepta la o foarte rapidă 
rezolvare a problemelor * 
de formarea noului organ 
cutiv. Nu trebuie uitat că 

legate 
exe- 
timp

Ulsterul a fost ad
un guvern format 
reprezentanți ai 

protes- 
puterea

de 50 de arii 
minîstrat de 
exclusiv din 
grupărilor de dreapta 
tante și că accesul la _ 
executivă a minorității catolice 
se lovește de opoziția extremiș
tilor protestanți. Formula pro
pusă de Londra ca noul organ 
executiv să fie format din cinci 
protestanți, cinci catolici și doi 
reprezentanți ai grupărilor in- 
terconfesionale nu a fost ac
ceptată de participanții protes
tanți Ja actualele runde de con
vorbiri. Este, însă, un fapt po
zitiv că treeîndu-se, deocamda
tă, peste spinoasa chestiune a 
componenței executivului s-a a- 
juns la un acord privind politica 
economică și socială a respecti
vului organism guvernamental. 
Acord care pare să semnifice 
tendința cercurilor moderate ale 
celor două comunități din Ulster 
de a aborda și soluționa pro
blemele de fond economico-so- 
cîale din Ulster ca un pas fun
damental pentru depășirea ac
tualei situații explozive.

Oricum, dacă nu se pot ignora 
dificultățile în rezolvarea com
plexului „dosar Ulster", dacă nu 
poate fi minimalizată ponderea 
și influența pe care o mai dețin 
cercurile extremiste ale celor 
două comunități, nu este mai 

ministrative, decretate după 27 
iunie, cînd președintele Bor- 
daberry și-a asumat depline pu
teri.

• TREI OPERE DE ARTA, 
de o valoare inestimabilă, au 
fost furate sîmbătă de patru 
persoane înarmate dintr-o bise
rică situată în vecinătatea Co- 
losseumului. Două din tablouri 
aparțin lui Guercino și Marotta, 
iar cel de-al treilea unui pictor 
din secolul al XVII-lea. După 
ce au imobilizat trei persoane 
care se aflau în biserică, cei 
patru indivizi au tăiat tablou
rile din rame și au dispărut în 
mulțimea de pe stradă. Averti
zată imediat, poliția a început 
cercetările.

Sub auspiciile Ambasadei 
române Ia Havana și ale Uni
versității centrale din Las 
Villas, în orașul Santa Clara 
s-au desfășurat o serie de 
manifestări dedicate țării 
noastre. A fost inaugurată o 
expoziție foto documentară, 
care înfățișează realizările 
obținute de poporul român în 
construcția socialistă. De a- 
semenea, a fost prezentată o 
informare despre învățămîn- 
tul în România și au fost 
proiectate filme de scurt me
traj, între care „România, 
țara mea" și „Universitatea 
românească". Un interes deo
sebit a suscitat concursul 
„Cunoașteți România la 
care au participat studenfî ai 
Institutului pedagogic din 
localitate.

t EDWARD GIEREK. prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., l-a 
primit pe ministrul economiei și 
finanțelor al Franței, Valery 
Giscard D’Estaing, care conduce 
delegația țării sale Ia prima se
siune a Comisiei. interguverna- 
mentale de cooperare economică 
polono-franceză, anunță agenția 

puțin evidentă evoluția pozitivă 
care s-a conturat in Irlanda de 
nord în cursul acestui an, atit 
in concepțiile oamenilor cit și 
in viața politică. Nimeni, de 
pildă, n-ar fi putut prevedea in 
urmă cu numai un an, că Lon- 
riondery va avea un primar ca
tolic și un primar adjunct pro
testant. Așa cum nimeni nu s-ar 

fi aventurat să prevadă că se va 
lua in mod serios in considerare 
înlocuirea șefului poliției din 
Ulster printr-un catolic. Din ce 
în ce mai mult vechi tabuuri 
cad și devine mai puternică ten
dința de a se înlătura diviziuni 
anacronice, structuri depășite. 
„Abilitatea secretarului de stat 
al Marii Britanii pentru Irlanda 
de nord, Whitelaw — notează 
LE MONDE — hotărîrea din ce 
in ce mai fermă a guvernului de 
la Dublin de a juca un rol în 
aplanarea conflictului, numeroa
sele arestări de membri ai ari
pii provizorii a Armatei Repu
blicane Irlandeze în ambele 
părți ale Irlandei, dar< și arestă
rile tot mai numeroase de ex
tremiști protestanți Ia Belfast, 
fără a uita valul crescînd al opi
niei publice britanice favorabil 
retragerii trupelor engleze din 
Irlanda de Nord toate acestea au 
contribuit, fără îndoială. Ia noua 
luare de conștiință în Ulster in 
sensul unei orientări spre solu
ționarea viabilă a conflictului 
care divizează provincia".

După ani dramatici asistăm 
acum Ia noi evoluții în Ulster. 
Spiritul 
cilierii 
drum...

negocierilor și al con- 
pare să-și croiască

P. N1COARA

ÎNNOIRI IN PERU
P. C. PERUAN DESPRE PROIEC
TUL CREĂRII UNUÎ SECTOR DE 
PROPRIETATE SOCIALĂ IN ECO

NOMIA TARII.

Partidul Comunist Peruan a 
dat publicității o declarație in 
care, sprijinind proiectul guver
namental privind crearea unui 
sector de proprietate, socială în 
economia națională, subliniază 
că această măsură constituie cea 
mai importantă cucerire a pro
letariatului din Peru, pînă în 
prezent.

„Constituirea noului sector e- 
conomic de proprietate socială 
— se arată în document — la 
care se adaugă întărirea rolului 
statului în economie și o mai 
mare participare a maselor 
populare la procesul revoluțio
nar, va contribui la apropierea 
dc socialism în cadrul unor mo
dalități proprii". Constituirea 
noului sector — se afirmă în 
continuare în declarație.— con
tribuie Ia întărirea continuă a 
întreprinderilor de stat, respec
tiv a industriilor de bază și a 
principalelor izvoare ale econo
miei naționale.

Prin adoptarea acestei măsuri, 
subliniază declarația Partidului 
Comunist Peruan, muncitorii 
vor înceta să mai fie exploa
tați, devenind proprietari co
muni ai mijloacelor de produc
ție. Proiectul privind crearea 
unui sector de proprietate socia
lă în economia națională perua
nă are în vedere gestiunea cIr- 
sei muncitoare și controlul sta
tului asupra activității produc
tive.

P.A.P. Au fost examinate direc
țiile dezvoltării schimburilor 
comerciale și cooperării indus
triale dintre cele două țări, 
precum și formele de intensifi
care a relațiilor economice.

• LUÎND CUVÎNTUL ÎN 
ORAȘUL CONCEPCION — una 
dintre etapele turneului între
prins în trei provincii din su
dul țării, generalul Augusto 
Pinochet, conducătorul juntei 
militare din Chile, a recunos
cut că în țară continuă să se 
manifeste rezistența armată a 
maselor populare chiliene, afir- 
mînd totodată că nu intențio
nează să suspende starea de ur
gență și restricțiile de circula
ție, menținute în vigoare de la 
lovitura de stat militară din 11 
septembrie. El a adăugat că 
acestea vor rămîne în vigoare, 
probabil, pînă la mijlocul anu
lui viitor.

O oră suplimentară 
de somn...

• LOCUITORII MARII BP.T- 
TANII au dispus duminică di
mineața de o ora suplimentară 
de somn. Diferența față de cele
lalte zile a provenit de la trece
rea de la orarul pentru sezonul 
de vară la cel pentru iarnă, care 
se va menține în vigoare pînă 
la 17 martie, anul viitor. Schim
barea a fost înfăptuită prin 
mutarea ceasurilor cu o oră în 
urmă.

• IERI AU AVUT LOC ÎN 
PORTUGALIA alegeri pentru 
reînnoirea Adunării Naționale. 
Singura listă de candidați pre
zentată electoratului a fost cea a 
Acțiunii Populare — partidul de 
guvernămînt. După cum se știe, 
opoziția a anunțat anterior.-, că a 
decis „să nu participe la farsa 
electorală", în semn de protest 
față de politica actuală a gu
vernului portughez. '

Scrutin 
în Quebec

3 630 000 de alegători ie vor 
prezenta, astăzi, în fața urnelor 
pentru ai desemna pe cei 110 ti
tulari ai mandatelor în cadrul 
Adunării Naționale a provinciei 
Quebec, cu doi mai mult decît 
în precedentele alegeri, din 29 
aprilie 1970, ca urmare a rerha- 
nierii Cartei electorale. Ca ur
mare a sporirii populației și a 
numărului tinerilor care au atins 
vîrsta de 18 ani, de la care se 
acordă dreptul de vot, în aceste 
alegeri vor fi înregistrate cu 
284 131 mai multe buletine elec
torale deșit în anul 19701

479 de candidați își dispută su
fragiile alegătorilor, în nu
mele a patru partide —- partidul 
Liberal din Quebec (federalist), 
care deținea majoritatea în forul 
anterior dispunînd de 70 de 
locuri; Uniunea Națională (con
servator naționalist), constituită 
ca opoziție oficială, după pierde
rea scrutinului precedent, în care 
a primit 17 mandate; Partidul 
Quebecliez (separatist), apărut 
pentru prima dată pe scena po-, 
litică a provinciei în 1970, cînd 
a obținut 7 mandate în Aduna
rea Națională j și Partidul încre
derii Sociale (dreapta populistă). 
care a reușit în același an sa-și 
impună prezența în sînul Adu
nării provinciale prin dobîndirea 
a 14 locuri.

A
m regăsii, tn oc
tombrie, Ia Istan
bul veșnica mulțime 
torențială, inundînd 
deopotrivă și bu
levardele și micile 
străduțe ce șerpuiesc pe dealuri 

abrupte, atit în centru cît și la 
periferie. Viața modernă, tumul
tuoasă a orașului în care aproa
pe trei milioane de oameni pro
duc, vînd și consumă din zori 
și pînă în noapte, într-o aimes^ 
ferâ deschisă de bazar nu mai 
permite romantismul vremurilor 
lui Pierre Lotti, ci reclama vi
teza, devenită și aici dominantă 
a cotidianului, in această toam
nă istanbuleză, în care zilele 
toride de vară, lasă loc cu re
peziciune, unora mohorîte cu 
ploi torențiale care înnodă străzi 
și cartiere întregi...
• DOUA PODURI. Dintot- 

deauna, între înfăptuirile deo
sebite ale omenirii a existat par
că o competiție oarbă întru ce
lebritate. Unora dintre acestea 
timpul Ie-a dăruit nimbul isto
riei, aj duratelor. Așa este cazul 
podului Galata, centură de pia
tră și metal aruncată de se
cole peste golful Cornului de 
Aur ce împarte Istanbulul euro
pean în doi umeri gigantici. Ori
ce navă, indiferent de tip ori de 
tonaj oare-șî caută o clipă de 
răgaz pe aceste tărimuri, va lu
neca pe sub Galata cea binevoi
toare, înainte de a găsi ocroti
rea în chiar împediata apropi
ere, pe chsiui Karakoy. De Ga
lata este legată o întreagă epo
că romantică : a plimbărilor 
nocturne în caiace, a amoruri
lor învăluite în parfumurile o- 
rientale, a temerarelor expedi
ții după mirodenii, mătăsuri și 
pietre prețioase.

Pentru ca anul 13 al secolului 
nostru să însemne intrarea sa 
printre confrații plămădiți din 
oțel. Podul va rămîne în eterni
tate,. indiferent de înfățișarea 
pe care o va avea — primul 
pod, va rămîne Galata.

Și, totuși, chiar în Istanbul a 
început să se bucure acum, în 
octombrie, de o faimă deosebită 
un alt pod : uriașul de pesta 
Bosfor. De astă data renumele 
îi este dat de amploarea sa teh
nică, de grandoarea proiectului, 
de marea-i utilitate. Pentru că 
epoca este avidă de performanța 
tehnică !

M-am aflat la picioarele aces
tui pod — cel mai mare din 
Europa — cu aproximativ două 
săptămîni înainte de inaugu
rarea sa oficială care va avea 
Ioc la 29 octombrie, cu prilejul 
celei de a 50-a aniversări a Re
publicii^ Turcia. O mulțime la
borioasă încheia ultima fază a 
lucrărilor : se betona ultimul ki
lometru de șosea ce înaintează 
din cartierul european Ortakoy 
înspre gigant. Un convoi de ca
mioane încărcate cu piatră il 
traversa lent, punîndu-i la în
cercare rezistența.

Am privit podul, îndelung. Pe 
sub bolta sa — 68 metri deasu
pra Bosforului — grațios arcu
ită. sprijinită doar de doi piloni 
înalți dc 125 metri — vor putea 
trece nave de orice tonaj. 
Spinarea sa va trebui să 
suporte dezlănțuirea unei a- 
devărate „furii" automobilis
tice : o autostradă cu 6 benzi, 
în lungime totala de 1560 ni. va 
putea fi traversată, zilnic, în 
medie de 20 000 de automobile, 
într-un singur minut. In trei 
ani, proiectul britanic, realizat 
cu participarea a două consorții, 
unul vest-german și altul brita
nic, a devenit realitatea unui 
vis plăsmuit încă de Darius I 
în anul 513 î.e.n.

Acum toate privirile sînt a- 
țintite înspre podul care va u- 
șura mult traversarea din Eu
ropa în Asia : ei va însemna 
„darul" pe care-1 va primi popu
lația istanbuleză cu prilejul a- 
nîversării semicentenarului re
publicii.

• MOMENT ELECTORAL. în
treaga săptămînă ce a precedat 
ziua alegerilor am putut vedea 
la lucru mijloacele de propa
gandă ale diferitelor partide po
litice ce se înfruntau, lucru re
simțit din abundență la radio 
și televiziune, prin kilometri de 
afișe dominate fie de „caii lui 
Demirel" (Partidul Dreptății), 
„săgețile lui Ecevit" (Partidul 
republican al Poporului), ..oaia 
lui Feyzoglu" (Partidul Repu
blican al încrederii), „semilunile 
lui Tiirkeș" (Partidul Acțiunea 
Naționalistă), „icul lui Ozdemlr" 
(Partidul Unității), „palma lui 
Bozbeyli" (Partidul Democratic) 
etc. Numai că, după cum s-a

DIN NOU 
„FARFURIILE 

ZBURĂTOARE"...
Trei tineri din Spezia au 

declarat că au observat și au 
fotografiat pe cerul orașului 
„obiecte misterioase", in 
noaptea de vineri spre sim- 
bătă.

Avertizați de prezența unor 
obiecte zburătoare neidenti- 
fipate, cei trei tineri s-au de
plasat pe o înălțime de unde 
s-au înapoiat cu mai multe' 
fotografii luate cu teleobiec
tiv, in care se poate vedea 
un obiect luminos traversind 
cerul. Specialiștii; de la pos
tul de poliție din Spezia au 
stabilit că nu poate fi vorba 
de un trucaj fotografic.

Se menționează că in noap
tea de vineri spre simbătă au 
fost înregistrate scăderi de 
tensiune la rețeaua de ener
gie electrică, fenomen sem
nalat în legătură cu apariția 
OiZ.N.-urilor.

• CONSILIUL EXECUTIV 
AL APIMONDIEI. a hotărit ca 
Apimondia să contribuie la con
struirea Casei apiculturii din 
București. care să servească 
drept centru mondial pentru 
pregătirea de cadre de specia
litate pentru țările membre ale 
Apimondiei. 

văzut, alegătorii turci nu au ți
nut seama în opțiunea lor, în 
primul rînd, de propaganda fă
cută de către partide, ci, într-o 
mai mare măsură decît altădată, 
de conținutul programelor elec
torale.

Am avut prilejul să asist la 
mitingul organizat în dimineața 
zilei de joi, li octombrie, în 
Piața Taksim din centrul Istam
bulului, care a constituit o ve
ritabilă confruntare a omului 
politic Biilent Ecevit și a pro
gramului Partidului Republican 
al Poporului cu cele citeva zeci 
de mii de îstanbulezî revărsați, 
pînă departe, pe străzile late
rale. Nu voi insista asupra ri
tualului de deschidere a mitin
gului — ,cu prezentarea de că
tre cunoscuta oîntăreață Șenay 
a unui cinice recent premiat, ce 
poartă titlul semnificativ „De-ar 
fi viața o sărbătoare", ori a 
mulțumirilor adresate de către 
unul din organizatorii mitingu
lui muncitorilor constructori 
care au înălțat portretele lui 
Aiatiirk și Ecevit pe schelele u- 
nui hotel aflat in construcție în 
imediata apropiere a pieței — 
și voi remarca numai ținuta 

Istanbul
în octombrie

simplă și prezența degajată a 
domnului Ecevit. Spicuiesc din 
cuvîntarea rostită : „Anul tre
cut, cam pe această vreme, 
mulțî se întrebau dacă va mai 
supraviețui Partidul Republican 
al Poporului. Iată că acum toți 
se întreabă dacă va veni la pu
tere partidul nostru. După 50 
de ani de existență, acest par
tid se manifestă ca o nouă spe
ranță pe cerul țării. Noi, dacă 
vom veni la putere, nu vom fi 
îndatorați nimănui — nici bur
sei negre, nici marilor indus
triași, nici celor care speculează 
pînă și sarea și zahărul nostru... 
înainte de 12 martie existau in
telectuali care ne socoteau ro
mantici în năzuința noastră 
spre progres. Dar, eurînd după 
această dată, au fost loviți d^ 
baros, și numai noi ne-am aflat 
lingă ei". Ultima promisiune 
făcută mi sa părut a fi, de ase
menea, concludență : vor fi a- 
nulate toate legile care duc la 
„deposedarea celui sărac și îna
vuțirea celui bogat".

Un miting impresionant...

• UN PRIETEN DIN BA- 
BlALI. în imediata vecinătate 
a faimosului bazar acoperit — 
Kapalî ciarșî — viețuiește de 
mai multe decenii cartierul pu
blicațiilor și al tipăriturilor, Ba- 
biali. Străzi și străduțe derulate 
curajos piuă pe vîrful dealului 
adăpostesc reviste și ziare, case 
de edituri specializate în cărți 
literare, școlare ori de aventuri, 
producțiuni autohtone sau, mai 
cu seamă, din import.

Băieții curăței îmbrăcați, pur- 
tind ia șepci cozoroace late pe 
care se lăfăie titlul publicației

Recorduri la
în cursul misiunii- „Skylab-3", 

care va debuta la 10 noiembrie, 
echipajul va putea efectua cinci 
ieșiri in spațiu, ceea ce ar pu
tea constitui un nou record — a 
anunțat Agenția națională pen
tru aeronautică și cercetarea 
spațiului cosmic (N.A.S.A.).

Cei trei astrbnauți desemnați 
în această nouă misiune, Gerald 
Carr. William Pogue și Edward 
Gibson, își vor; începe seria ie
șirilor în spațiu la 18 noiem
brie prin instalarea filmelor te
lescopului solar ,,Apollo" și 
repararea unei antene radar 
pentru detectarea resurselor te
restre. Această ultimă operați-

Furtună violentă la Palermo
Furtuna violentă care s-a 

abătut, timp de 12 ore, asupra 
orașului Palermo a provocat 
grave avarii in zona portuară, 
pagubele fiind apreciate de 
oficialități, după o primă eva
luare, la aproximativ 100 miliar
de lire italiene (73 milioane lire 
sterline).

Autoritățile portuare au anun
țat că nouă vase s-au scufundat, 
iar două mari docuri uscate, 
desprinse de la locul de fixare, 

pe ©are o deservesc, cară de zor, 
in cărucioare de piață, produ
sele abia ieșite din tipar : cărți 
colorate, ziare și reviste în alb- 
negru ori violent colorate. Ci
neva care are cît de cît ceva 
comun cu această breaslă a 
producătorilor de tipărituri sim
te plutind parcă în aer mirosul 
specific de tipografie, ademeni
tor.

In acest cartier l-am revăzut 
în biroul plasat la etajul întîi 
de pe străduța Ankara, pe Yașar 
Nabi Naiyr, directorul revistei 
de oultură „Varlîk", președin
tele Penclubului turc, un consec
vent admirator al țării noastre. 
Mi-a oferit ultima sa carte de 
călătorii publicată în acest an 
intitulată „Lumea noastră care 
se schimbă". Un întreg capitol 
este dedicat României și al că
rui titlu ml s-a părut semnifi
cativ pentru gindurile nutrite de 
către omul de cultură turc față 
de țara noastră : „Cine munceș
te, cîșiigă". Cu concursul său 
binevoitor, am spicuit împreu
nă citeva pagini din acest ca
pitol, pe care le reproduc : 
„Rom Ani a cunoaște un ritm 
al dezvoltării deosebit de 

ridicat, vizibil pentru ori. 
cine. Cifrele oferite atit de 
către români cît și de către alți 
observatori ne arată clar rezul
tatele strălucite obținute de a- 
ceastă țară atit în domeniul in
dustriei, cît și în cel al agri
culturii. Teatrul, cinematografia, 
opera, cunosc o dezvoltare ra
pidă. Deopotrivă, odată cu îna
intarea sa, România își schimbă 
înfățișarea. De aceea, socotesc 
că trebuie să urmărim îndea
proape, cu un interes prietenesc 
această evoluție... Constatasem 
și anul trecui importanța acor
dată culturii în România, marile 
rezultate obținute în acest dome
niu. Pot afirma ușor că din a- 
cest punct de vedere România 
se află pe treapta cea mai înain
tată a Balcanilor. Cum de a 
reușit România să ajungă la un 
asemenea nivel hialt și să-i lase 
în urmă pe ceilalți vecini din 
Balcani ?“ întreabă scriitorul 
turc și dă următorul răspuns : 
„Secretul acesta mai întîi tre
buie căutat in nivelul de cul
tură și artă a însuși ființei po
porului român. Atrage atenția, 
mai cu seamă, avintul de după 
1965. Desigur, obligativitatea 
învățămîntului, faptul că această 
campanie a fost desfășurată cu 
sîrguință în anii imediat urmă, 
tori ai revoluției, dă roade îi#, 
fiecare an, prin noi cititori de 
cărți".

Sînt impresiile unui prieten 
al țării noastre în a, cărui edi
tură au apărut două romane 
ale Iui Zaharîa Stancu, iar în 
revista sa, frecvent, Tudor Ar- 
ghezi, George Bacovia, Maria 
Banuș, Gabriela Melinescu, A- 
drian Păunescu...

„Skylab—3“
une, a precizat N.A.S.A., ar pu
tea solicita o a doua ieșire în 
spațiu.

La 25 decembrie, astronauții 
de pe „Skylât?" vor efectua fo
tografii ale cometei Kohoutek. 
în sfîrșit, in cea de-a doua ju
mătate a lunii ianuarie, doi din
tre astronauți vor recupera fil
mele telescopului ..Apollo", pla
sate în cursul primelor’ ieșiri in 
spațiu. Dacă, așa cum se speră, 
misiunea va dura 85 de zile, 
„Skylab-3" va ameriza jn drep
tul localității San Diego, din 
California, la data de 3 februa
rie 1974.

plutesc, provocind dezordine în 
port și avariind vasele ancorate. 
Se speră ca, în citeva zile, să 
poată fi degajate două nave — 
una de 13 000 tone și un tanc 
petrolier de 100 000 tone — afla
te pe aceste docuri și care blo
chează intrarea. în port.

Potrivit presei palermitane, 
reparațiile necesare portului vor 
dura doi ani. Se speră ca acti
vitatea portuară să fie reluată, 
parțial, imediat.
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