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Indeplinesc și depășesc planul 
în fiecare

Pentru colectivul mi
nei Aninoasa, evoluția 
dinamicii producției pe 
luna octombrie a ofe
rit multe învățăminte 
care arată cît de im
portant este să se lu
creze ritmic, asigurînd 
realizarea planului zi 
de zi, decadă de deca
dă. In această lună, 
producția a depășit ni
velul planificat abia în 
ultima zi de muncă...

La indicația comite
tului de partid, condu
cerea minei a îndrumat 
conducerile sectoarelor 
să creeze condiții opti
me de lucru în fiecare 
abataj astfel ca planul 
de producție al minei 
să poată fi îndeplinit 
și depășit din prima zi

ZI
de muncă a lunii no
iembrie. S-a întărit a- 
sistența tehnică în aba
taje în toate trei schim
burile; s-au luat mă
suri pentru aprovizio
narea corespunzătoare 
cu material lemnos, va- 
gonete; organizațiile de 
bază pe schimburi des
fășoară o activitate 
susținută pentru întă
rirea disciplinei, folo
sirea eficientă a timpu
lui de lucru, pentru 
desfășurarea întrecerii 
socialiste sub lozinca 
realizării în cursul tri
mestrului IV a indicilor 
de plan prevăzuți pen
tru primul an al noului 
cincinal.

Rezultatele obținute 
răsplătesc eforturile co-

lectivului. In fiecare zi 
care a trecut 
cum din luna 
brie, planul de 
ție pe întreaga 
fost îndeplinit 
pășit. Datorită 

bilanțul 
de 
lună e îm- 

650 tone 
pe întrea-

pînă a- 
noiem- 

produc- 
mînă. a 
și de- 

acestui 
primei 
muncă

fapt, 
săptămîni 
din această 
bucurător : 
peste plan 
ga exploatare. In frun
tea întrecerii pe 
ploatăre în această 
rioadă s-a situat 
lectivul sectorului 
care a realizat 
mai mare depășire 
plan. Sectoarele II
IV au dat, de aseme
nea, importante canti
tăți de cărbune în plus.

ex- 
pe- 
co- 
III, 
cea 

de 
și
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Cu prilejul celei de-а 48-a 

aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie — 
Parada militară și demonstra
ția oamenilor muncii din Mos
cova.

Greva minerilor chilieni.

Mesajul de protest împotri
va raidurilor aviației' aftiefi- 
cane.

Vizita lui Aldo Moro în Iu
goslavia.

S.U.A. — O nouă victimă a 
rasismului.

în regiunea Maramureș

ce au format iti- 
doua zile a vizi- 

de partid și de

„Gîtu-i Marjriureșu, ține bucu
ria'*. Am întîlnit aceste cuvinte în
scrise cu cretă pe oblonul unei 
case aflate undeva de-a lungul ze
cilor de kilometri 
nerarul celei de-a 
tei conducătorilor
stat în regiunea Maramureș.

Regiunea celor cinci „țări" își 
trăiește din toată inima bucuria. 
Viata nouă, bogată în împliniri a 
anilor noștri; bucuria înnoirilor 
pe care le-a adus aici — și în 
întreaga țară — socialismul, 
au generat în rîndurile popu

lației maramureșene impresionante 
manifestări ale dragostei și atașa-

0 FAMILIE
DE
MANGALIZATORI

s-

io- 
pî- 
de

De Ia birourile sectorului 
testier Gîmpu lui Neag și 
nă la Buta e o distanță 
circa 1 km. Drumul însoțește
firul Jiului pină la un punct 
apoi se ramifică spre parche
tele de exploatare. De aici din 
inima pădurilor camioane în
cărcate cu lemn pentru man- 
galizare vin la Buta unde se 
află șantierul I. P. Petroșani 
de transformare a lemnului în 
mangal.

De departe bocșele arzînd 
par niște vulcani minusculi. 
In apropierea unei bocșe am 
zărit figura unui bărbat între 
două vîrste, a cărui fotogra
fie poate fi văzută Ia panoul 
de onoare al sectorului Ci три 
lui Neag. Ciocan Ioan este in 
fruntea întrecerii mangaiizato- 
tilor evidențiindu-se prin cali
tatea

■ In
de ani de cînd 
și-a ales această meserie, pe 
care a îndrăgit-o, ca mai tîr- 
ziu să-i transmită soției sale, 
luliana, tainele ei 
țiului său Dionisie 
Rozalia.

V orbind despre
miliei mangalizatorului Ciocan 
loan, se; cuvine 
mezinul familiei 
Scolii generale
Cimpu lui Neag. El nutrește

mangalului produs.
curînd se împlinesc 20

Ciocan loan

și mai apoi 
și fiicei sale

membrii ia-

să arătăm că 
este elev al 
din comuna

AUREL B. CÎMPEANU 
corespondent

(Continuare în pag. 2-a) •

Secretul întîietâții 
în întrecere -

toate 
o clipă 
să nu

acestea nu-I 
stînd. Atunci 

ții pasul în

Privindu-l cum aleargă cînd 
la cratere, cînd la silozul minei 
Lonea, ai impresia că șeful de 
schimb e în plină tinerețe. Dar 
Negreanu Mihai e trecut de 
mult de vîrsta elanurilor ca
racteristice tinereții.

Cu 
vezi 
cum
întrecere cu un asemenea to
varăș ! Așa or fi judecind Co
țofană Constantin, Bîrcă loan 
și ceilalți muncitori din schim
bul său, care avînd exemplul 
personal al tov. Negreanu, se 
străduiesc și reușesc să obți
nă noi și însemnate succese

In învățămîntul 
de partid

MINA PETRI- 
LA. Brigada con
dusă de Apostol 
Ioan de la sec
torul III a înche
iat luna octom
brie cu o depă
șire de 800 tone 
cărbune.

In clișeu: 
schimbul condus 
de minerul Hu- 
șan Iosif, foto
grafiat înainte de 
a pleca in mină.

în reducerea timpului de des
cărcare a vagoanelor cu căr
bune brut trimis spre prepa
rare. Și ca rezultat, schimbul 
condus de tovarășul Negreanu 
deține întîietatea în întrece
rea socialistă 
lunară de plan 
sută. De la el 
au învățat 
că minutele...
întîietății în întrecere,' constă 
în exemplul personal al șefu 
lui.

CONSTANTIN BĂDUȚĂ 
EMILIAN DOBOȘ 

corespondenți

cu 
între 

multi 
să
Deci

o depâșire 
10—15 la 
muncitori 
prețuias- 
secretul

■ mentului față de partid, față de 
conducerea sa încercată.

Programul zilei de ieri a început 
cu o vizită în orașul Satu Магё. 
Părăsind orașul de reședință al re
giunii, oaspeții ies pe „poarta nouă" 
a cartierului Săsar, care-și aliniază 
blocurile pastelate pe mărginea șo
selei. Constructorii și locatarii nou
lui cartier, pe care conducătorii de 
partid și de stat i-au vizitat la ei 
acasă în prima zi a sosirii în re
giune — sînt prezenți cu toții aici 
pentru a-i saluta pe oaspeți. Ei re
prezintă, firește, doar o mică parte 
din mulțimea de oameni care, ! 
soarele acestei dimineți frumoase 
toamnă, au ținut să fie prezenți 
străzile orașului.

Și nu numai orașul, ci fiecare 
șezare de pe frumoasa șosea ce-și 
desfășoară panglica de asfalt spre 
Satu Mare a ținut să-i salute pe 
oaspeți. La Tăuții-Mărgherăuș și 
Bușag, la Ilba și Săbisa, Ia Seini, 
peste tot, ne întîmpină săteni îm- 
brăcați în haine de sărbătoare sau 
în simple straie de lucru, cu fețele 
larg luminate de bucurie, cu brațe 
încărcate de flori, care, la trecerea 
oaspeților, transformau șoseaua în- 
tr-un adevărat covor multicolor. Pes
te tot, la porți, balcoane sau fe
restre — steaguri, zeci de mii de 
steaguri tricolore și roșii;

Primul popas este făcut în comu
na Livada, al cărei, nume este strîns 
legat de activitatea unui harnic co
lectiv de cercetători agronomi și 
de muncitori ai stațiunii agricole 
experimentale de aici. Urării de bun- 

•-venttrostitede Aagastin Dănuț, sa»~- Ceaușesea—a apreciat 
cretarul comitetului de partid al sta
țiunii, se adaugă alte și alte urări, 
— gesturi și manifestări de caldă 
ospitalitate. Tineri și tinere, pio
nieri umplu cu flori brațele oaspe
ților îmbrățișîndu-i cu drag. Soții 
Ana și Gheorghe Costin au ieșit în 
întîmpinarea oaspeților cu coșuri 
pline de mere din grădina lor. „Ru
găm frumos să le mîncați sănătoși 
și cu plăcere — spun ei. Sînt din 
rodul bogat al acestui an, și-s tare 
faine",

La sediul stațiunii are loc o întîl- 
nire cu specialiștii de aici. Directo
rul ei, inginerul Dumitru Domuța, 
și inginerul Ion Vlăduțiu, secretarul 
științific, vorbesc oaspeților despre • 
activitatea stațiunii și preocupările 
actuale ale cadrelor ei de condu
cere. înființată în urmă cu 3 ani, 

prin reprofilarea unei gospodării a- 
gricole de stat, stațiunea și-a propus 
ca obiectiv principal găsirea unor 
soluții menite să asigure sporirea 
productivității terenurilor podzolice.

sub 
‘ de 

pe

a-

terenuri care ocupă circa 80 la sută 
din suprafața totală a Maramureșu
lui. S-a experimentat cu succes și 
folosirea ca amendamente a di
feritelor reziduuri industria
le, provenite îndeosebi de la 
combinatele siderurgice , fabricile 
de ciment și zahăr. Cea mai mare 
eficiență a fost obținută însă prin 
aplicarea amendamentelor câlcaroa- 
se care au asigurat un important 
sper de producție.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu ș-a 
interesat de ajutorul pe care sta
țiunea îl acordă unităților agricole 
socialiste din regiune în sporirea 
producției agricole. Specialiștii sta
țiunii au arătat că în mai multe 
unități agricole .socialiste au fost 
amenajate puncte de sprijin, prin 
intermediul cărora stațiunea pune 
la dispoziția gospodăriilor de stat 
și cooperativelor agricole semințe 
selecționate, reproducători de rasă 
și asistentă tehnică. In anul viitor 
numărul acestor puncte de sprijin 
va fi considerabil sporit.

Șeful laboratorului agrofitotehnic 
al stațiunii, inginerul loan Boeriu, 
arăta că în aplicarea amendamen
telor calcaroase și a lucrărilor de 
drenare se simte nevoia unei ga
me mai largi de utilaje, cum ar fi 
tractoarele de 120 C.P. și - plugu
rile de desfundat terenul. Valoarea 
acestor utilaje, care sporesc mult 
productivitatea muncii, poate fi; a- 
mortizată în timp de 2—3 ani.

Luîndu-și rămas bun de la lucră
torii stațiunii, tovarășul Nicolae 

contribuția 
acestei unități la dezvoltarea unei 
agriculturi moderne; pe baze știin
țifice, în această parte a țării. El a 
recomandat, totodată, specialiștilor 
de aici, să pună în centrul preocu
părilor lor de viitor o muncă per
manentă pentru extinderea meto
delor bune de cultură a solului și 
îngrijire a animalelor, metode care 
să devină un bun al tuturor unită
ților agricole socialiste din regiune. 

Oaspeții sosesc apoi în comuna 
Botiz.

Răspunzînd cu entuziasm și în
credere chemării partidului, 52 de 
familii de țărani din Botiz au pus, 
în anul 1949, bazele primei coope
rative agricole din Maramureș.

In uralele și aplauzele puternice 
ale tuturor locuitorilor comunei, 
ieșiți în întîmpinarea oaspeților 
dragi, bătrînUl țăran cooperator 
Mihai Dragoș, primul președinte al

STUDIEREA DOCUMENTELOR 
CONGRESULUI AL IX-LEA AL P.C.R.

Zilele acestea și-au înce
put activitatea cercurile și 
cursurile învățămîntului de 
partid. Noul an de studiu ri
dică în fața organizațiilor de 
partid, a propagandiștilor și 
cursanților sarcini deosebit 
de importante, privind buna 
desfășurare a învățămîntului, 
ridicarea calității sale la ni
velul cerințelor actuale.

După cum este cunoscut, 
potrivit hotărîrii Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. în 
intreg învățămîntul de partid 
se vor studia și dezbate do
cumentele Congresului al 
IX-lea al 
nist Român.

Studierea temeinică a isto
ricelor documente ale Con
gresului al IX-lea al P.C.R. 
are un rol deosebit de în
semnat în cunoașterea mai 
profundă de către cursanți 
a bazelor teoretice ale poli
ticii partidului, a aprecieri
lor sale. De aceea trebuie

Partidului Comu- țiile de

să fie acordată cea mai ma
re atenție, de Ia început, or
ganizării în cele mai bune 
condițluni a studiului aces
tor documente.

Documentele Congresului 
al IX-lea al, P.C.R., Constitu
ția Republicii Socialiste Româ
nia, Raportul la proiectul de 
Constituție expus în fața de- 
putaților Marii Adunări Na
ționale sint documente de o 
importanță covîrșitoare, ele 
fac o analiză științifică, mul
tilaterală a întregii vieți po
litice, economice, social-cul- 
turale a țării, • țrasînd direc- 

dezvoitare viitoare
ă patriei, noastre. Cunoaște
rea cît mai temeinică a a- 
cestor documente constituie 
sarcina principală, îndatori
rea cea mai de seamă a or
ganizațiilor de partid.

Studierea documentelor 
Congresului al EX-Iea se va 
face in > formele de învăță- 
mint care au fost organizate,

potrivit profilului și specifi
cului fiecărui cerc sau curs. 
In toate formele de învăță- 
mint, însă, accentul trebuie 
pus pe unele probleme sub
liniate de către Congres. 
Este necesar ca studiul să 
fie îndreptat spre probleme 
principale cum sint: înfăp
tuirea neabătută a politicii 
de industrializare socialistă 
a țării, dezvoltarea multila-

(Continuare in pag. 2-a)

Blocul D 2 cu 10 e- 
taje și 66 de apartamen
te din Lupeni este a 
doua clădire de acest fel 
ridicată aici prin meto
da glisării și executării 
concomitente a. finisaju
lui extețior.

Iu clișeu: Zidarii Ba
ba Teodor și Pop Can- 
dic, lucrînd la placarea 
cu plăcute ceramice a 
fațadei noului bloc.

(Continuate în pag. 3-a)
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Studierea documentelor
congresului al ix-iea al P.C.R.

(Urmare din pag. l-a)

terală, extensivă a agriculturii, pro
gramul de investiții» Creșterea bu
năstării poporului, orîndulrea so
cialistă, statul și rolul șău în 
etapa actuală, înflorirea națiu
nii socialiste. De asemenea, 
problemele vieții interne de 
partid întruchipate în noul Statut 
ăl P.C.R., relațiile dintre partidele 
comuniste șl muncitorești, relațiile 
dintre țările socialiste, politica ex
ternă a României socialiste trebuie 
să fie în centrul dezbaterilor ce 
sa vor desfășura în cadrul învăță- 
mtntului.

Studierea documentelor Congre
sului al IX-lea în întreg sistemul 
fnvățămîntulul de partid ridică pe 
o treaptă superioară nivelul aces
tuia, impune perfecționarea meto
delor folosite în desfășurarea acti
vității cercurilor ți cursurilor.

In cercuri și cursuri nu se mai 
fac expuneri de lecții, studiul do
cumentelor Congresului al IX-lea 
se face în mod individual după ca
re se organizează seminarii. Aceas
tă metodă ridică unele probleme 
Cărora organele și organizațiile de 
partid, lectorii și propagandiștii 
trebuie să le acorde toată atenția.

întrucit baza însușirii documen
telor o Constituie studiul indivi
dual al cursanților este necesar ca 
acesta să fie îndrumat, controlat 
ta permanență. Birourile organiza
țiilor de bază, propagandiștii Să 
sprijine pe cursanți în studiul lor 
personal, să asigure materialul bi
bliografic necesar, să se intereseze 
de modul în care studiază fiecare 
cursant. Un rol însemnat în însu
șirea celor studiate îl au notițele 
extrase după materialul bibliogra
fic studiat.

Pentru ca discuțiile în cadrul se* 
mlnarlllor să decurgă la nivelul 
cerințelor, din partea propagandiș
tilor se cere o muncă mai calitati
vă, o temeinică pregătire și stră-

pagandist» să se imprime semina
rillor un caracter de dezbateri vil, 
să se creeze un asemenea climat 
înalt flecare cursant .să-și exprime 
părerea asupra problemei puse în 
discuție. De asemenea, este bine 
să se extindă metoda do a se pu
ne de către cursanți întrebări la 
care să răspundă propagandistul. 
Accentul principal în cadrul semi- 
nariilor să fie pus pe legarea te
zelor teoretice de viață. Din fleca
re problemă dezbătută să se des
prindă sarcinile ce revin cursanți- 
lor, concluziile practice, învăță
mintele.

Eficacitatea învățămîntului oglin
dită prin talul ta care cursanți! în
deplinesc sarcinile profesionale și 
obștești, cum se comportă în fami
lie și societate, să stea în centrul 
preocupărilor propagandiștilor, or
ganizațiilor de partid, folosirea de 
către propagandiști a unor mate
riale didactico ea planșe, grafice, 
organizarea de consultații, o su
praveghere mai îndeaproape a sta
diului cursanților contribuie în ma
re măsură la ridicarea nivelului ta- 
vățămîntului. Pentru aceasta se cere 
însă, în primul rînd, o pregătire 
cit mal temeinică a fiecărui pro
pagandist.

Participarea cu regularitate a 
propagandiștilor la pregătirile lu
nare ce au loc la cabinetul de 
partid, studierea profundă a mate
rialului bibliografic, întocmirea pla
nurilor de seminar cu chibzuință, 
găsirea celor mai potrivite metode 
de a face dezbaterile în cercuri șl 
cursuri cit mai atractive și intere
sante, slnt îndatoriri de seamă ce 
revin propagandiștilor.

Acordînd de la începutul anului 
de învățămînt toată atenția studie
rii documentelor de mare valoare 
teoretică și practică ale Congresu
lui al IX-lea al P.C.R., se va reuși 
ca acestea să fie însușite de către 
comuniști, de ceilalți oameni al
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Buletinul campionatului regional

Știința Petroșani — Aurul Brad 2-0
In penultima 

etapă a turului 
campionatului re
gional de fotbal, 
Știința Petroșani 
a primit vizita 
echipei Aurul 

Brad, rivala sa 
de anul trecut. 
Partida stîrnea, fi
rește, Interes și 
a fost urmărită 
de un mare nu
măr de spectatori. 

Din păcate, spectatorii n-au văzut 
prea mult fotbal și nici goluri multe, 
după cum se așteptau. Dacă la Lo- 
nea, Știința a făcut o partidă bună, 
de data aceasta ea a făcut numai 6 
repriză bună, cînd de altfel a și mar
cat cele două goluri care i-au adus 
victoria.

Primul gol „cade" în minutul 32. 
Pănescu face o cursă pe aripa stin

gă și centrează în adînclme pe 
raza porții. Aflat pe fază. Covaci 
ajută mingea să intre în plasă. Cel 
de-al doilea gol (minutul 33) aste 
cel mai frumos și aparține tot lui 
Covaci. El primește o minge din 
urmă, aleargă spre poartă, „pier
de" pe drum vreo trei adversari, 
driblează scurt portarul și înscria 
în poarta goală.

In acest timp, adversarii se apă
ră supranumerlc șl construiesc ci- 
teva contraatacuri, râmase Insă fă
ră rezultat.

După pauză jocul Scade in in
tensitate. Studenții se resimt după 
eforturile depuse șl nu mai insistă. 
Oaspeții forțează reducerea scoru
lui, Manea și Schlet se „bat" pentru 
fiecare minge, dar rezultatul rămi- 
ne neschimbat. Studenții se mai a- 
propie de citeva ori de poarta ad
versă sau șutează de la distanță, dar 
portarul Aurului apără excepțional.

De altfel numai forma excelentă ti 
acestuia a făcut ca scorul să nu la 
proporții. Ne referim în special la 
prima repriză, cînd studenții au 
dominat copios, au marcat două 
goluri, au avut două bare prin Bul- 
bucan șl Covaci, au ratat alte oca
zii favorabile.

De semnalat că In partea a doua 
a întîlnlrii oaspeții au practicat un 
joc dur, au vociferat pe teren, Insă 
au fost temperați la timp de arbitru. 
Am remarcat și de astă dată jocul 
bun al celor doi mijlocași — Bul- 
bucan și Munteanu — care au func
ționat ca un adevărat resort intre 
atac și apărare, ca $i al atacantului 
Covaci și al fundașilor Broscățeanu 
și Tudor.

Studenții au aliniat următoarea 
formație: Holda — Varhonic, Bros- 
cățeanu, Tudor, Dinu —■ Bulbucan, 
Munteanu — Papură, Răsădeânu 
(Szatmari), Covaci, Pănescu.

D. G.

danie pentru găsirea celor mal a* 
tractive, mal eficace metode de 
conducere a seminarillor.

In desfășurarea seminarillor să 
se înlăture metodele școlărești, ne
număratele întrebări puse de pro-

muncii care, însuflețiți de mărețele 
idei cuprinse în documente, să 
muncească cu elan sporit pentru 
traducerea ta viață a programului 
de înflorire continuă a patriei 
noastre socialiste.

0 FAMILIE DE MAN6ALIZAT0RI
(Urmare din pag. I-aj 

dorința de a deveni inginer 
silvicultor. Și pentru ca să-și 
poată realiza visul, Ionul Ш- 
vată cu sfrg, iar notele sale 
Întărite in catalogul clasei a 
VJT-a confirmă perseveren
ta sa.

La sector am aflat despre 
віосап Ioan cd se ailă în În
trecere cu lakab Alexandru, 
un alt mangalizator care, ca 
tt el ți-a format echipa de lu
cru din membrii familiei sale.

artistice de agitație a sectoru
lui.

Familia mangal izat or ului Cio
can loan este exemplu nu nu
mai tn muncă el și In ielul 
cum Iți petrece timpul liberi 
citind, jucînd șah, audiind, con
ferințe, vizionind filme, iar 
luliana și Dionisle lac parte 
din formația de artiști ama

tori al punctului cultural din 

sector.

Parîngul Lonea —
Fotbaliștii din Lonea au reeditat... 

eșecul din meciul cu Știința Petro
șani, pierzînd, ca și atunci, cu 1-0.

Deși din cele 80 de minute de joc, 
aproape 70 au aparținut gazdelor, 
ele n-ap reușit să înscrie nici Un 
gol, în schimb au reușit să primeas
că unul. Golul este marcat chiar în 
minutul 9 al partidei. La o lovitură 
de colț executată de oaspeți, mingea 
este respinsă în careul mic la Re
colta Gh., care o trimite fulgerător 
în plasă.

Lonenii sînt uimiți de gol și ies 
hotărîți la atac, dar Pui, Onici, Șe- 
reș, ratează ocazii deosebit de fa
vorabile.

Deci prima repriză nu aduce mo
dificarea scorului. In ultima parte a 
partidei gazdele stat pe punctul de 
a egala, dar din nou Pui, onici și 
Gyarmati ratează. In acest timp, oaa-

Fdrd sa diminuăm rezultatele 
frumoase pe care le abține 
lakab au „echipa" sa, Glocan 
teze mereu în evidentă dato
rita preocupării sale pentru 
calitatea mangalului.

— Noi producem o însem
nata cantitate de mangal pen
tru export, i-a spus Ciocan 
lui lakab intr-o discuție avută 
de curma. Deci prin calitatea 
mangalului produs trimitem 
peste hotare cartea de vizită 
a Întreprinderii ți chiar e 
noastră. Gu alte cuvinte tre
buie sd dăm mangal care să 
corespunda Intru totul cerin
țelor ți exigentelor beneficia
rilor.

Toți membrii echipei sale 
depun aceeași străduință pen
tru respectarea prevederilor 
STAS privind calitatea man
galului produs. 9i alunei pa 
nimeni nu mai mita faptul că 
echipa lui Ciocan, care obți
ne depășiri lunare intre 2—3 
tone mangal, este evidențiată 
pînă ți in programele brigăzii

UN STORTIV TEMERAR

SORIN CIULI

Aurul Zlatna 0-1
peții M apără calm, organizat, dar 
nu renunță la atac, Nici ei însă nu 
mai reușesc să înscrie.

In ansamblu, jocul a plăcut, a 
fost rapid, cu faze palpitante de 
ambele părți. Păcat insă că echipa 
loneană, cu O formație robustă, des
fășurând un joc bun, nu a reușit to
tuși să maree nici un gol. Nu se 
gășește la această formație jucăto
rul care sfl finalizeze. Se creează ac
țiuni frumoase, se pasează gindit, 
dar se trage imprecis la poartă.

Tocmai acest lucru trebuie ac
centuat la antrenamente: trasul la 
poartă.

Așadar, lonenii au pierdut încă 
un meci pe teren propriu, dezamă* 
gindu-și din nou suporterii.

Ita juniori, Parîngul Lonea a ciș- 
țigat cu 3-0 prin neprezțntarea ad
versarului — Aurul Zlatna.

I. TEȘCAN 
«respondent

'Clasamentul
1. Aurul Zlatna

12 9 1 2 25—11
2. Știința Petroșani

12 8 1 3 35— 9
3. Refractara Alba

12 ? 1 4 22—13
4. Minerul Vulcan

12 6 2 4 18—14
S. Constructorul Huned.

11 8 1 4 28—14
8. AWfUl Brad

11 5 2 4 13—10
7. C.F.R. Simeria

12 5 2 5 14—27
8. Minerul Aninoasa

12 5 1 0 18—22
9. Parîngul Lonea

12 4 2 6 12—21
10. Textila Sebeș

12 4 1 7 31—37
11. C.F.R. Teiuș

12 4 1 7 15—35
12. Dacia Orăștie

12 2 4 8 18—23
13. Minerul Ghelar

10 4 0 6 21—28
14. Minerul Teliuc

12 3 1 8 22—26
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Reîntors dintr-o că
lătorie In Alpi, unde 
a escaladat pasul Stei- 
vio (3 098 m), împre
ună cu un grup de 
sportivi austrieci și 
norvegieni, alpinistul 
Sorin Ciuli a înfățișat 
redactorului „Ager* 
pres" Gh. Brătescu cî- 
teva dintre performan
tele sale. Bl este pri
mul sportiv român ca
re a atins altitudini 
do peste 7 000 m, și 
unul dintre putinii din 
lume care au urcat vîr- 
ful Lenta din Patair 
(7 134 m) fără a folosi 
masca cu oxigen. Tot 
ІВ Pamir, Sorin Ciuli
a purtat drapelul pa
triei noastre pe vîrful 
„Comuna din Paris" 
(8340 m) pe care l-a 
escaladat ta premieră 
absolută, avtad ca par- și 
teneri sportivi sovietici ' roman

și cehi. Pentru prima 
oară în istoria alpinis
mului, ei a străbătut 
de la un cap la altul 
și ghețarul nepolar 
„Fedcenko", care este 
cea mai lungă forma
ție glacială de acest 
fel din lume. O altă 
călătorie în Alpi i-a 
prilejuit traversarea 
Saint Bernard-ului, tn 
compania unor cățără
tori italieni.

Care slut proiectele 
acestui temerar spor
tiv? Obișnuit cu ur
cușul, a declarat et, 
mă atrage de data a- 
ceasta Oațe coborfre. in
tenționez să intru in 
craterul vulcanului 
Stromboli, încă activ, 
pe același drum stră
bătut In sena contrar 
de către Jules Verne 

eroii celebrului său 
O călătorie

și

spre centrul pămîntu 
lui". Tot în stadiul d«
proiect se află o tra
versare completă de 1« 
sud spre nord a mun
ților Himalaia cu atin
gerea Everestului în 
cadrul unei expediții 
românești. Documenta
rea necesară 
proiectului respectiv,
care a durat 
s-a încheiat, 
făcute vor fi 
într-un volum aflat

doi ani,

tipar, intitulat „Hima
laia — cucerirea vii
turilor lumii", Da M. 
Bloahu, M. Bogdan și 
Gh. Epuram Lucrarea, 
deși ara un caracter 
științific se adresează 
și marelui public, con
stituind o adevărată
istorie a explorării 
vlrfurilor montane de 
paste 8000 m.

(Agerpres)

Volei Tenis de masă

Primul meci, 
prima victorie

Duminică s-a dat startul în cam
pionatul republican de volei, cate
goria A, seria a П-a, Știința Petro
șani a primit vizita echipei înainte 
Timișoara. La capătul celor trei se
turi, victoria a revenit studenților 
cu rezultatul de 3-0. Deși a obținut 
acest rezultat categoric, echipa stu
dențească nu este încă destul de 
bine pusă la punct. Ea mai deține 
unele carențe în ceea ce privește 
blocajul, ca și In loviturile decisive 
la Шеи. Este foarte adevărat că ec 
a avut în adversarul do duminică un 
oartenor incomod — care i*a făcut 
pe studențl să se întrebuințeze se
rios.

„[■pa grasului Craiova" — 
(htipată ie itaieațli 
petrasfltol

La Craiova s-au disputat duminică 
Inttlnirile de tenis de masă dotate 
cu „Cupa orașului Craiova". Au 
participat echipele : Dinamo I și II 
Craiova, Sănătatea Turnu Severin și 
Știința Petroșani.

La sfirșitul întîlnirilor, trofeul pus 
In joc a revenit formației studenților 
din Petroșani, care a înregistrai 
următoarele rezultate: 6-3 cu Di
namo I; 5-1 cu Dinamo II șl 5-1 cu 
Sănătatea.

Echipa Știința a fost compusă din 
studenții Constantinescu Virgil я5 
frații Trupei — Horst și Bella,' caft- 
merită toate felicitările pentru tetfi.. 
na lor comportare.



COlNhKâtorlI (IC |N№M Я <c stai и rcgtanca
(Urmare din pag. l-a) 

cooperativei, și tînăra învățătoare 
Livia Pop au oferit tradiționala 
pîine maramureșene — „cît roata 
carului*' și sar».

La sediul cooperativei agricole a 
avut loc apoi a Însuflețită convor
bire.

La Satu Mare
Mașinile oficiale pătrund pe stră

zile orașului Satu Mares întreg o- 
rașul, de la copil la oameni cu pă
rul cărunt, au fost prezenți cu toții 
pe străzi. In fața unei mici estrade, 
mașinile opresc pentru cîteva mi
nute. Tovarășul Paul Nagy, prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
de partid, urează oaspeților bun 
sbsit

~ In ovațiile miilor de locuitori ca
re și-au dat întilnire la intrarea în 
oraș, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
adresează mulțimii un cald salut și 
urări de noi succese în muncă, să
nătate și fericire.

Mașinile își fac loc cu greu prin 
mulțimea aflată pe frumoasele bu
levarde ale orașului. Din nou ră
sună cîntece, saluturi de bun ve
nit, urări adresate partidului, con
ducătorilor săi. întregul oraș, adu
nat aici, trăiește momente de in
tensă bucurie. De la ferestrele ca- 
selor, de la balcoanele noilor 
blocuri, de pe acoperișuri chiar, 
oamenii care n-au mai încăput pe 
trotuare, fac semne prietenești. A- 
paratele numeroșilor fotografi a- 
matori nu încetează' o clipă să prin
dă în obiectiv aceste emoționante 
momente. Din mașina deschisă, în
cărcată de flori, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer, 
împart la rîndu-le flori mulțimii. 
Sînt clipe de mare entuziasm.

A trecut mai bine de o jumătate 
de oră și abia am reușit să 
parcurgem scurta distanță pînă Ia 
Fabrica de confecții „Mondiala", 
primul obiectiv al vizitei în orașul 
Satu Mare.

In salopete sau șorțuri albastre, 
muncitorii și muncitoarele fabricii 
aclamă puternic sosirea oaspeților 
dragi, dînd expresie recunoștinței 
față de partid, încrederii nețărmu
rite în politica sa, care a rodit pu
ternic și aici, în munca și viața a- 
c^stor oameni. înființată acum două 
decenii, pe locul unor modeste a- 
țeliere de croitorie, „Mondiala" 
s-a dezvoltat vertiginos pe coordo
natele socialismului, devenind as

tăzi una din marile și modernele 
fabrici de confecții ale tării.
Sînt vizitate secțiile a IV-a și a 
V-a, specializate în confecții pen
tru copii, secția de croit și secția 
1 — secție ce deține steagul roșu 
de fruntașă pe fabrică. „Titlul de 
fruntașă — ne spune o muncitoare 
— ne-a fost acordat pentru realiză
rile noastre în domeniul calității". 
Secția este principala unitate a fa
bricii care realizează produse des
tinate exportului. Și, așa cum a ți
nut să informeze pe conducătorii 
partidului, directorul fabricii, Er- 
nestin Steinberger, producția în
treprinderii este tot mai solicitată 
la export. •

O prezentare a noilor modele, 
o „paradă a modei" improvizată 
pe loc, ■— dă o imagine a progre
selor înregistrate de colectivul fa
bricii pe linia calității. Sînt pre
zentate modele de confecții reali
zate din țesături de lînă, celofibră 

/și tergal, mantouri din blană arti
ficiala, taioare și pardesie de da- 

Vmă, sacouri pentru adolescenți, 
produse aflate în fabricație curen
tă sau care urmează să fie reali
zate în anul viitor. Ele rețin aten
ția prin eleganță șl bun gust, prin 
modul îngrijit în care au fost e- 
xecutate.

:— Vă felicităm pentru tot ceea ce 
ati realizat, vă urăm să obțineți 
noi și cit mal mari succese în mun
ca dv. — spune la plecarea din în
treprindere tovarășul Nicolae Ceau
șescu.

„Unio". Cu peste 30 de ani în 
urmă sub această denumire func
ționa aici la Satu Mare o modestă 
întreprindere care lucra diferite 
piese pentru vagoane. In anii re
construcției, la chemarea partidului, 
muncitorii, — români, maghiari și 
> alte naționalități, au refăcut din 

temelie fabrica, transformînd-o în- 
tr-o unitate modernă a industriei 

noastre constructoare de mașini. 
MîlnUa harnice ale muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor de aici 
făuresc și pun la dispoziția econo
miei naționale mașini și utilaje mo
derne.

In toate secțiile vizitate, condu
cătorii de partid și de stat s-au în
treținut cu numeroși muncitori și 
specialiști.

— Să ne trăiască partidul nostru
— salută bătrînul muncitor Gordo 
Victor, de la turnătorie, unul din 
veteranii uzinei. Noi muncim bine, 
îndeplinim planul și vom îndeplini 
șl sarcinile puse de Congresul 
partidului nostru. „Uzina a crescut 
sub ochii noștri, din mîinile noas
tre", spune muncitorul Balogh Fran- 
else, care lucrează în uzină de la 
înființarea el. „O vom face mereu 
mal puternica șl mal frumoasă, prin 
munca noastră", completează mun
citoarea Marfa Văleanu.

Răspunzînd unor întrebări, lăcă
tușul Ereekl Emeric arată că-și 
depășește planul, cîștigă în medie 
1500 lei pe lună, că „mai sînt u- 
nele lucruri care merg așa șl așa", 
dar că el șl tovarășii lui vor munci 
pentru ca totul să meargă din ce 
în ce mal bine.

într-una din curțile interioare ale 
uzinei s-a organizat o expoziție 
unde produsele fabricii sînt pre
zentate în funcțiune. Se află aici 
o locomotivă Diesel de mină, un 
troliu, o remorcă basculantă, un 
transportor mobil, un transportor 
cu racleți și alte utilaje. Directorul 
uzinei, Vaslle Codarlu, și alte ca
dre de conducere din uzină dau 
explicații și informează pe oaspeți 
asupra caracteristicilor tehnice ale 
produselor. Și pentru ca oaspeții 
să rămînă și după plecarea din u- 
zină cu o Imagine a acestor pro
duse, le sînt dăruite machetele lor, 
realizate cu măiestrie de muncito
rii fabricii.

Spre (ara Oașului
înainte de a porni spre Negrești — 

inima țării Oașului — oaspeții au fă- * 
cut un popas la cunoscuta' coope
rativă agricolă de producție din 
Păulești.

„Ziua aceasta, în care ne-ați fă
cut cinstea să ne fiți oaspeți, va 
rămîne în istoria comunei, a co
operativei" — spune președinta 
Maria Zidaru, erou al muncii so
cialiste. Se aflau în sala de la se
diul gospodăriei „oameni harnici"
— așa cum președinta îi prezenta 
conducătorilor de partid și de 
stat: brigadieri cu o bogată expe
riență, țărani de nădejde care au 
luat parte la înființarea șl dezvol
tarea cooperativei pînă la înflori
rea pe care o cunoaște acum. Căci 
Păuleștiul, cum subliăia Maria Zi
daru la una din sesiunile Marii 
Adunări Naționale, era cunoscut 
odată ca satul cu o singură casă 
de cărămidă. Azi există doar un 
singur bordei cu pereți de lut și 
acoperișul de paie care este păs
trat pentru ca oamenii să-șl aducă 
aminte cum trăiau odinioară, iar 
fiii și nepoții acestora să știe ce 
viață grea au dus părinții lor.

însoțiți de urările sătenilor, con
ducătorii de partid și de stat își con
tinuă călătoria îndreptîndu-se spre 
Negrești.

...Intrăm în Țara Oașului, leagă
nul unor milenare tradiții, ce au în
florit pe meleaguri unice : coline re
pezi și domoale, piscuri mîndre și 
văi adinei se îngemănează ritmic 
într-o horă de frumusețe în care 
găsești parcă izvorul de vigoare al 
dansului oșenesc. Uitat odinioară, 
acest pămînt vitregit s-a trezit în 
anii noștri la o viață nouă care 
pulsează aici în același ritm cu al 
întregii țări, vizita conducătorilor 
de partid și de stat în Țara Oașu
lui este tocmai de aceea simbolică, 
căci acest meleag al României s-a 
pregătit să raporteze partidului des
pre înfăptuirile oșenilor, despre 
noua viață a oamenilor de aici.

La Orașul nou și la Vama mași
nile sînt pe drept cuvînt oprite de 
mai multe mii de oameni care ies în 
întîmpinare cu „pită și sare, cu pa
linca aspră oșenească". La intrarea 
In inima Oașului, la Negrești, stră
juiesc soli ai oșenilor, pe cai cu 
frîile Împodobite cu ștergare, cin
stind după datina locului trecerea 
oaspeților pe care îi salută cere
monios cu dopurile lor pitorești.

„Bun-venit in mijlocul oșenilor".

Urarea adresată de Ludovic Mlrsa, 
primul secretar al raionului de 
partid, dă semnalul unei entuziaste 
manifestații populare ce încinge 
toate străzile Negfeștlului. Cetățenii 
conduc cu alai pe oaspeți în sune
tele „steagurilor" cu panglici și clo
poței, în acordurile ceterașilor, 
în male puternice spre par
cul din centrul orașului. Și 
aid, au venit, cu mic cu mare, 
oșeni din toate colțurile „țării" lor 
mîndre. Se îndreaptă spre condu
cătorii de partid și de stat soli ai 
satelor de pe aceste meleaguri, fa
milii de oșeni din Bixad, Certeze, 
Turț, Tîrșolț, Gherța Mică, Com- 
lăușa, Camirzana, care se prezintă, 
dau mina cu oaspeții, le mulțu
mesc pentru înalta cinste de a-i 
avea în mijlocul lor.

Luînd cuvîntul, în aplauzele ce
lor prezenți, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adus oamenilor muncii 
din raionul Oaș salutul Comi
tetului Central al P.C.R. și al gu
vernului, felicitîndu-i pentru reali
zările obținute. In continuare, se
cretarul general al G.C. al P.C.R. 
a spus : frumoasa țară — Oașul —- 
este o părticică din patria noastră. 
Am vizitat Oașul în urmă cu lî 
ani, cînd aceste meleaguri arătau 
altfel. înfățișarea Iul de azi ne 
bucură. Pretutindeni In Oaș s-au 
obținut bune rezultate. Ele arată 
grija partidului pentru dezvoltarea 
tuturor regiunilor șl raioanelor pa
triei. Cunoașteți hotărîrlle celuJ 
de-al IX-lea Congres, care a trzsat 
un vast program pentru o viață 
prosperă și îmbelșugată în patria 
noastră. In realizarea acestui pro
gram șl dv. vă revin sarcini im
portante. SIntem convinși că oșe- 
nll, oamenii muncii din raionul 
Oaș, nu-și vor precupeți efor
turile pentru a traduce în viață 
hotărîrile partidului nostru, luptînd 
alături de întregul popor pentru 
ridicarea României socialiste spre 
culmile progresului și civilizației.

Ultimele cuvinte ale secretarului 
general al C.C. al P.C.R. sînt aco
perite de aclamațiile mulțimii. O re
vărsare entuziastă a sentimentelor 
oșenilor -care se transformă In cu- 
rînd într-o impresionantă sărbătoa
re populară ce atrage în iureșul 
ei pe oaspeți. Dar ca să iei parte 
la sărbătoare trebuie să fii oșan. 
Tinere fete le oferă clopuri, le a- 
nină straițe cu alese cusături, in- 
vitîndu-i la joc. Apoi sa perindă 
prin fața oaspeților grupuri folclo
rice din toate colțurile Oașului, în 
costume specifice fiecărui sat, com- 
punînd o feerie a jocului și cînte- 
cului popular.

Urmează o vizită pe străzile Ne- 
greștilor, semnificativă pentru cal
da primire, pentru felul de trai al 
oșenilor de azi. „Poftiți, treceți-ne 
pragul, dragi oaspeți", îi invită pe 
conducătorii de partid și de stat 
soții Gliga și Maria Ardelean. 
„Casa noastră e casa dumneavoas
tră, făceți-ne bucuria și Intrațl". 
Oaspeții pătrund în gospodărie, a- 
poi în casa nouă a acestei familii 
de cooperatori, construită în ulti
mii ani. In bucătărie se pregătește 
mămăliga cu jumări și brînză de 
burduf, masa e întinsă, se aduce 
pitș $i slana. La întrebările oaspe
ților, gospodarii răspund pe înde
lete, apoi le arată încăperile bo
gat împodobite. „Odaia domneas
că" cu mobila nouă, radio, covoare. 
„Dacă bunicul s-ar deștepta din 
pămînt, spune Gliga Ardelean, ar 
zice că s-a trezit în altă lume, n-ar 
mai cunoaște Negrești!, felul cum 
trăim azi".

Dar la ieșirea din această casă 
oaspeții sînt întîmpinați de alți 
gospodari. „Casa noastră e mai 
veche, spune Maria Ijac, dar vă 
rugăm să nu treceți pe lingă ea 
fără să vă opriți și la noi".

E e casă tipică pentru vechea ar
ta a meșterilor oșeni, cu pereții îm
podobiți cu scoarțe, ștergare și tal
gere de lut, cu laviți sculptate pe 
Care se află clădită toată zestrea — 
covoare, plocade, cergi de o rară 
frumusețe. Casa e veche, dar oa
menii sînt noi. Ei și-au făurit în 
anii noștri un nou dăslin. „Avem 
3 feciori, tovarășe secretar gene
ral, spune gospodarul loan Ijac, și 
toți trei au ajuns oameni cu carte: 
unul e inginer, altul profesor, ce
lălalt e în armată. înainte, chiar 
dacă munceam toată viața, n-asl jfl 
putut da la carte nici unul".

Au venit șl vecinii. Ш le poves
tesc oaspeților fapte semnificative 
din viața lor, despre felul cum s-a 
ridicat Oașul in anii puterii popu
lare, ' mulțumind partidului pentru

Infîlnirea cu actîvui de partid 
din Baia Mare

In încheierea vizitei în regiunea 
Maramureș a avut loc o întilnire 
cu activul de partid din Baia Mare 
— cadre din aparatul de partid și 
de stat, cu muncitori mineri, meta- 
lurgiști fruntași in producție, țărani 
cooperatori, cu conducători ai orga
nizațiilor obștești din instituții de 
cultură șl învățămînt, ofițeri.

Luînd cuvîntul, tov. Iosif Uglar, 
prlm-secretar al Comitetului regio
nal de partid, a exprimat în nume
le organizației regionale de partid, 
al tuturor oamenilor muncii din re
giune, profunda bucurie pentru vi
zita făcută de conducătorii de partid 
și de stat în regiunea Maramureș. 
După ce a prezentat un tablou al 
marilor realizări obținute în con
strucția socialismului, de muncitorii, 
țăranii și de intelectualitatea din re
giune, el a subliniat că oamenii 
muncii, în frunte cu comuniștii, vor 
munci neobosit, cu tot entuziasmul, 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin din hotărîrile Congresului al 
IX-lea al partidului. In îndeplinirea 
acestor sarcini, un ajutor de nepre
țuit îl constituie recomandările con
ducătorilor de partid și de stat fă
cute în timpul vizitei în regiune.

Adresîndu-se celor de față, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a subliniat 
că primirea călduroasă făcută de 
populația maramureșeană, începînd 
de la intrarea în regiune pînă în 
inima țării Oașului, manifestările 
entuziaste la adresa partidului și a 
conducerii sale constituie o vie ex
presie a dragostei oamenilor mun
cii pentru partidul nostru comu
nist. Subliniind că în întreprinderi, 
ia sate, în instituții de cultură, oa
menii muncii manifestă o profundă 
încredere în partid, în comitetul său 
central, vorbitorul a arătat că aces
ta este rezultatul liniei politice ge
nerale a partidului nostru, a cărei 
justețe s-a verificat pe deplin în 
viață. Totodată, aceasta oglindește 
și activitatea bună desfășurată 
de organizația regională de partid, 
de Comitetul regional, de activul 
său, care au știut să desfășoare o 
muncă rodnică pentru a traduce în 
viață politica marxist-leninistă a 
partidului nostru.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
transmis activului de partid, Comi
tetului și Biroului regional, tuturor 
comuniștilor, tuturor muncitorilor, 
țăranilor, intelectualilor din Mara
mureș un salut călduros din partea 
conducerii partidului și multe feli
citări pentru rodnica lor activitate. 
Subliniind că pretutindeni, în toa
te locurile vizitate, s-a constatat 
că oamenii muncii și-au însușit cu 
entuziasm prevederile Congresului 
al IX-lea al partidului, că ei sînt 
hotărîți șă realizeze în practică 
sarcinile ce le revin, vorbitorul s-a 
referit Ia vastul program trasat de 
Congres, arătînd că pentru înde
plinirea lui este necesar să fie con
centrate toate eforturile, energia 
și capacitatea creatoare a poporu
lui. Trebuie să dezvoltăm și mai 
mult industria — a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — să ridicăm 
continuu agricultura care ocupă un 
loc important în economie, și asi
gură hrana populației. Datoria or
ganizațiilor de partid din regiunea 
Maramureș — regiune cu o puter
nică industrie și cu o agricultură 
dezvoltată — este de a-$i organiza 
în așa fel întreaga activitate incit 
să asigure îndeplinirea tuturor sar
cinilor trasate de Congres atît în 
industrie, cît și în agricultură, a- 
rătînd marile posibilități pe care 
le are regiunea Maramureș pentru 
dezvoltarea zootehniei.

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat justețea po
liticii naționale a partidului nostru. 
Ce rezultat al acestei politiei — 
a spus el — oamenii muncii ro
mâni, maghiari și de alte naționa
lități, care trăiesc de secole pe a- 
ceste meleaguri, au muncit înfrățiți 
și și-au adus din plin cohtribuția 
le lupta întregului popor pentru 
cucerirea puterii politice, pentru 

copiii trimiși la învățătură, pentru 
școlile *1 dispensarele construite 
aici, pentru sprijinul pe care sta
tul nostru II acordă permanent co
operatorilor de producția.

făurirea României socialiste. La fel, 
ei desfășoară astăzi împreună o en
tuziastă activitate pentru înfăptui
rea politicii partidului. Vorbitorul 
a subliniat necesitatea de a munci 
neobosit pentru întărirea continuă 
a frăției dintre poporul român și 
naționalitățile conlocuitoare.

După ce a arătat că regiunea Ma
ramureș are o veche și bogată twe- 
diție revoluționară, secretarul ge
neral ai C.C. al P.C.R. a spus : 
partidul nostru comunist, mișcarea 
revoluționară au avut aici organi
zații demne, care au desfășurat o 
intensă activitate. In lupta înde
lungată a oamenilor muncii, con
dusă de comuniști, împotriva ex
ploatării și asupririi, s-a închegat 
unitatea frățească dintre oamenii 
muncii români, maghiari și ai ce
lorlalte naționalități conlocuitoare. 
In regiunea Maramureș sînt multi 
ilegaliști din care unii sînt aici în 
sală — a spus vorbitorul. Să educăm 
tineretul în așa fel, incit el să ur
meze întotdeauna pilda celora că
rora le datorăm viața nouă de as
tăzi, să-l educăm în spiritul res
pectului față de cei ce s-au jertfit 
pentru interesele clasei muncitoare 
și ale poporului, față de ce! ce nu 
și-au precupețit și nu își precupe
țesc eforturile în lupta și munca 
pentru construirea socialismului.

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a referit la activitatea 
rodnică desfășurată de femeile din 
regiune, la rolul important ce re
vine femeilor în construcția Socia
lismului, subliniind că egalitatea de
plină în drepturi a femeilor cu 
bărbații este o importantă realizare 
a regimului nostru. El a chemat fe
meile din orașele și satele regiunii 
să participe, alături de întregul po
por, la o muncă cît mai rodnică în 
toate domeniile construcției socia
liste. Partidul — a spus vorbitorul 
— acordă, de asemenea, o deosebită 
grijă tineretului care știe să prețu- 
iască viața fericită de astăzi și care 
își aduce contribuția entuziastă la 
dezvoltarea continuă a patriei so
cialiste. Tineretului nostru, viitorul 
țării, copiilor noștri să le asigurăm 
toate condițiile, să creștem un tine
ret bine pregătit, sănătos, cu o înal
tă educație comunistă, patriotică, 
un tineret care să participe cu tot 
elanul și energia ce-i sînt caracte
ristice la măreața operă de făurire 
a noii orînduiri.

In încheiere secretarul general al 
C.C. al P.C.R. a felicitat activul de 
partid, pe toți comuniștii, pe toți 
oamenii muncii din regiunea Mara
mureș pentru rezultatele obținute, 
urîndu-le noi succese In activitatea 
lor pentru îndeplinirea sarcinilor 
trasate de Congresul al IX-lea al 
partidului.

Intîinifea conducătorilor de partid 
șl de stat cu activul de partid din 
regiunea Maramureș s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă deosebit de caldă 
și tovărășească.

☆

La ora 21 conducătorii de partid 
și de stat, încheindu-și vizita în 
această regiune, s-au îndreptat 
spre gară. Largile artere ale orașu
lui par adevărate rîuri de lumină, 
de o parte și de alta mii de torte 
comunicau în noapte simbolurile 
dragostei și bucuriei cu care mara
mureșenii i-au înconjurat tot timpul 
pe oaspeți. Pe cer explodează miile 
de steluțe ale artificiilor seînteie- 
toare. Văzduhul se umple de uralele 
și ovațiile mulțimii.

„Trăiască și să înflorească scum
pa noastră patrie, Republica So
cialistă România". „Trăiască Partidul 
Comunist Român și Comitetul său 
Central". „Trăiască unitatea de nez
druncinat a întregului popor în ju
rul partidului șl guvenulul".

A fost o vizită de neuitat pen
tru întregul Maramureș.

CONSTANTIN MITEA 
MIRCEA MOARCĂȘ 

IOAN VLANGA
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Cu prilejul celei de-a 48-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

Parada militară și demonstrația
oamenilor muncii

MOSCOVA 8. — Corespondentul 
Agerpres, S. Podină, transmite:

La 7 noiembrie, poporul sovietic 
a sărbătorit cea de-a 48-a aniver
sare a victoriei Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie. Ca și în 
alți ani, în Piața Roșie din Moscova 
a avut loc tradiționala paradă mi
litară și demonstrația oamenilor 
muncii.

Ia cea de-a 48-a aniversare a Re
voluției din Octombrie au partici
pat delegații sosite din 67 de țări. 
Printre acestea se află și o delega
ție A.R.L.U.S. condusă de Vasile 

Daju, membru al Consiliului de 
Stat, președintele Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular al regiunii 
Banat.

La orele 10,00, în tribuna Mauso
leului „V. I. Lenin" au urcat L. I. 
Brejnev, A. N. Kosîghin, A. I. Mi- 
koian și alți conducători ai parti
dului și guvernului sovietic.
. In piață au răsunat comenzile mi

litare. Mareșalul Rodion Malinovski, 
ministrul apărării al U.R.S.S., a tre
cut în revistă unitățile militare ali
niate în piață, după care a rostit de 
la tribuna Mausoleului tradiționala 
cuvîntare.

După intonarea Imnului de stat al 
Uniunii Sovietice, în salvele de sa
lut ale artileriei a început parada 
militară. Ea a fost deschisă de tinerii 
toboșari, elevi ai școlilor militare. 
Au defilat apoi elevii academiilor 
militare. A urmat defilarea u- 
nităților de marinari ai flo
tei din Caspica, de grăniceri, de 
unități ale diviziei cekiste „Dzer- 
jinski", a suvorovîștilor, elevilor 
școlii de marină „Nahimov".

Prin fața tribunelor au trecut 
apoi unitățile' motorizate. Au fost 
văzute pentru prima oară tancuri 
pe care erau montate mai multe mi
traliere antiaeriene cu radar. Și-au 
făcut apariția în piață rachetele de

Ecuador; Manifeste împotriva regimului 
juntei militare

GUAYQUIb 8 (Agerpres).
In ecuador au fost răspîndite ma

nifeste împotriva regimului juntei 
militare. După descoperirea mani
festelor, autoritățile ecuadoriene au 
ordonat arestarea fostului președinte 
al Ecuadorului, Carlos Julio Arose- 
mena. El este acuzat de a fi spri
jinit elementele subversive în des
fășurarea unei activități împotriva 
statului. In legătiiră cu aceasta, a-Iugoslavia a solicitat primirea în G.A.T.T.

GENEVA 8 (Agerpres).
La sediul G.A.T.T. din Geneva au 

început discuțiile pe marginea ce
rerii Iugoslaviei de a fi primită 
membru permanent în G.A.T.T. Du
pă cum transmite agenția Taniug, 
participanții la prima întîlnire a 
grupului de lucru format în legătu-

In cadrul tratativelor anglo-sud-rhodesiene 
Wilson propune o noua întîlnire

din Moscova
distanță medie. Unele tipuri ale a- 
cestei arme pot parcurge distanțe in
tercontinentale. Au urmat rachete
le strategice de înaltă mobilitate, 
racheteje intercontinentale de gaba
rit redus cu combustibil solid, pe 
instalații mobile de lansare. Au 
fost demonstrate de asemenea avi
oane de interceptare fără pilot cu 
mare rază de acțiune. Asemenea mij
loace pot distruge focoasele nuclea
re ale rachetelor balistice ale agresorului la o mare distanță de o- 
biectivele apărate.

In încheierea coloanei unităților 
de rachete au trecut rachetele or
bitale, care pot Iovi prin surprin
dere agresorul în timpul primei sau 
oricărei alte rotații în jurul Pămîn- 
tului.

După încheierea parăzii militare, 
în Piața Roșie din Moscova și-au 
făcut apariția coloanele oamenilor 
muncii. Primii care au defilat au 
fost sportivii sovietici. Au urmat 
apoi care alegorice care simbolizau 
cele 15 republici unionale. Pe un 
car alegoric se aflau steagurile tu
turor țărilor socialiste, iar în urma 
lui înainta un alt car pe care se 
afla un panou cu inscripția „Tră
iască sistemul mondial socialist". 
Deasupra coloanelor de demon
stranți fluturau numeroase lozinci 
pe care erau înscrise succesele între
prinderilor moscovite obținute în 
întîmpinarea marii sărbători. In 
fruntea coloanelor de demonstranți 
din raionul „Krasnaia Presnia" pă
șeau veteranii, care acum 60 de ani 
au luptat pe baricadele Moscovei 
revoluționare.

Demonstrația oamenilor muncii 
din Moscqya a exprimat hotărîrea 
nețărmurită a poporului sovietic de 
a apăra pacea, de a înainta tot mai 
departe pe drumul construcției co
munismului, 

genția France Presse arată că fostul 
președinte a dat publicității o de
clarație în care nu numai că nu se 
apără împotriva acuzațiilor, ci, dim
potrivă, le confirmă. Pe de altă par
te, autoritățile polițienești, forțele 
armate și flota au luat măsuri de 
intensificare a controlului la grani
țele și coastele maritime ale sta
tului pentru a împiedica intrarea 
ilegală a armelor în țară.

ră cu cererea Iugoslaviei, au salu
tat și au sprijinit hotărîrea acestei 
țări de a deveni membru perma
nent în G.A.T.T. Concomitent, ma
joritatea țărilor membre a cerut 
tratative vamale în legătură cu in
trarea Iugoslaviei în G.A.T.T.

VIETNAM
O Luptele violente din regiunea platouriior 

centrale ф Peste 1000 de soldați și ofițeri saigo-
nezi și americani uciși

SAIGON 8 (Agerpres).
Luni dimineața, agențiile occiden

tale de presă au transmis noi date 
referitoare la luptele violente ce 
s-au desfășurat duminică pînă noap
tea tîrziu (în total 20 de ore) în 
regiunea platouriior centrale, în 
imediata apropiere de tabăra „for
țelor speciale" de la Piei Me. A-

Mesaj de protest 
împotriva raidurilor 
aviației americane

HANOI 8 (Agerpres).
Misiunea de legătură a înaltului 

comandament al Armatei Populare 
vietnameze a adresat Comisiei in
ternaționale de supraveghere și 
control din Vietnam un mesaj de 
protest, în care se arată că la 6 
noiembrie numeroase grupuri de 
reactoare de luptă americane au 
pătruns în spațiul aerian al R. D. 
Vietnam, bombardînd și mitraliind 
regiuni populate din provinciile 
Tuyen Quang, Nam Ha, Hoa Binh, 
Than Hoa, Quang Binh și Ha Tinh.

După cum anunță Agenția viet
nameză de presă, forțele antiaerie
ne locale au doborît patru avioa
ne americane și un elicopter și au 
capturat un număr de piloți ame
ricani.

La 7 noiembrie, aviația america
nă a efectuat noi raiduri asupra 
provinciilor Hoa Binh și Nam Ha. 
Au fost doborîte alte cinci avioa
ne americane. Numeroase alte a- 
vioane au fost avariate.

S. U. A.

O nouă victimă 
a rasismului

WASHINGTON 8 (Agerpres).
Eddie Cook, negru în vîrstă de 

53 de ani, tată a trei copii, a fost 
asasinat duminică într-un cartier 
din Detroit (statul Michigan) locuit 
în mare parte de negri. Cook a 
fost împușcat dintr-o mașină în care 
se aflau mai mulți rasiști albi. Po
litia locală a deschis o anchetă. A- 
sasinarea lui Cook a provocat in
dignarea populației din acest car
tier. Liderii de culoare din Detroit 
au lansat un apel pentru e- 
vitarea unor noi incidente și au 
cerut să se ia cele mai drastice mă
suri împotriva asasinilor.

genția de presă „Eliberarea" a pre
cizat că pierderile provocate în 
urma puternicului atac lansat prin 
surprindere de forțele patriotice în 
această localitate, forțele armate 
americane și sud-vietnameze au în
registrat pierderi deosebit de gre
le, cu mult superioare pierderilor 
suferite de patrioți. O întreagă 
companie aeriană americană, scrie 
agenția „Eliberarea", a fost real
mente distrusă, iar o alta, trimisă 
în ajutor, a suferit pierderi grele 
în oameni și armament. Au fost 
uciși în total mai bine de 1 000 de 
soldați și ofițeri sud-vietnamezi și 
americani.

In Vietnamul de sud, aviația a- 
mericană a întreprins duminică nu
meroase raiduri și bombardamente 
în apropiere de Saigon, în regiu 
nea de la sudul paralelei 17, pre
cum și în provincia Kien Hoa, din 
delta fluviului Mekong.

Azi alegeri prezidențiale
în Filipine

MANILA 8 (Agerpres).
Astăzi au loc alegeri în Filipine. 

Peste 8 milioane de alegători ur
mează să se prezinte la urne pen
tru a-1 desemna pe noul preșe
dinte. La alegeri candidează actua
lul președinte Macapagal, președin 
tele Senatului, Ferdinand Marcos 
și senatorul Rau Manglapus.

După cum subliniază corespon
dentul agenției U.P.L, „alegerile 
din Filipine au prin tradiție un ca
racter violent. Si anul acesta, din 
luna ianuarie, de cînd are loc cam
pania electorală, în diverse pro
vincii au avut loc ciocniri serioa-

VIZITA LUI ALDO MORO
ÎN IUGOSLAVIA

BELGRAD Corespondentul A- 
gerpres, N. Plopeanu, transmite:

Luni a sosit la Belgrad într-o vi
zită oficială, de patru zile, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
Italiei, Aldo Moro. Pe aeroportul 
din capitala R.S.F. Iugoslavia dele
gația italiană a fost întîmpinată de 
Petar Ștambolici, președintele Ve- 
cei Executive Federale și de alte 
persoane oficiale.

GREVA MINERILOR CHILIENI

SANTIAGO DE CHILE 8 (Ager
pres).

Greva celor aproximativ 17 000 
de muncitori mineri chilieni a in
trat în cea de-a 13-a zi. Minerii 
au declarat grevă în semn de pro
test împotriva adoptării de către 
Camera Reprezentanților a Congre
sului chilian a proiectului de lege 
care prevede asocierea statului cu

PREZENȚE 
ROMÂNEȘTI

RIGA. Teatrul de dramă din Val
miera, oraș care se află la 150 de 
km de Riga, capitala R.S.S. Leto
ne, a prezentat recent în premie
ră pe întreaga Uniune Sovietică, 
piesa „Moartea unui artist" de 
dramaturgul român Horia Lovines- 
cu. După cum relatează corespon
dentul agenției TASS, spectacolul 
s-a bucurat de un mare succes.

☆

PARIS 8. Corespondentul Ager- - 
pres, Georges Dascal, transmite:

Bucur Schiopu, ministrul indus
triei alimentare, și Marcel Popes
cu, vicepreședinte al Camerei de 
Comerț a Republicii Socialiste Ro
mânia, au fost timp de trei zile 
oaspeții Tîrgului internațional gas
tronomic de la Dijon. Ei au fost 
primiți de comisarul general al 1 
tîrgului, Robert Carmier, care le-a 
prezentat standurile și diferite in
stalații ale Tîrgului. Canonicul Kir, 
deputat și primar al orașului Di
jon, a oferit un dejun în cinstea 
oaspeților români.

se între partizanii diferitelor frac
țiuni și partide politice filipineze. 
După cum se arată într-un docu
ment dat publicității luni de Mi
nisterul Apărării, numărul victime
lor acestor incidente se ridică la 
42. Corespondenții de presă apre
ciază însă că alegerile preziden
țiale de anul acesta sînt „relativ 
liniștite" dacă Ie comparăm cu cele 
ce au avut loc în ultimii ani. In 
1961, de pildă, în timpul campaniei 
ce a precedat alegerile preziden
țiale, s-au înregistrat 85 de morți, 
iar în 1963, cu prilejul alegerilor 
senatoriale, 89 de morți.

A

Infr-o declarație făcută cores
pondentului agenției Taniug, Aldo 
Moro a spus : Vizita în Iugoslavia 
îmi va oferi prilejul unui schimb 
de păreri cu reprezentanții vieții 
politice din Iugoslavia, posibilita
tea de a cunoaște direct o țară ca
re s-a dezvoltat în acești ani și de 
care sîntem legați prin relații da 
prietenie și interese comune.

companiile nord-americane în ex
plorarea minelor de cupru.

Deși președintele statului Chile, 
Eduardo Frei, a făcut apel la „îh- 
țelegere" și „calm", agențiile de 
presă relevă că în regiunile mi
niere se menține o puternică ten
siune, care se datorește în mare 
parte măsurilor represive luate da 
autorități împotriva greviștilor.

LONDRA 8 (Agerpres).
Duminică seara s-au întrunit la 

Londra Comitetul Apărării și Co
mitetul pentru afacerile externe 
din Cabinetul englez, în vederea 
aprobării răspunsului primului mi
nistru Harold Wilson la ultimul 
mesaj al șefului guvernului rhode- 
sian, . Ian Smith. In ședință s-a a- 
rătat că guvernul englez nu con
sideră că Rhodesia a respins defi
nitiv propunerea Angliei de a se 
crea o comisie regală în problema 
situației din. Rhodesia de sud. Du
pă. cum se știe. Ian Smith a res
pins. oficial sîmbătă propunerea

guvernului britanic care preconiza, 
printre altele, ca această comisie 
să consulte pe calea unui referen
dum populația Rhodesiei de sud 
(217 000 de albi și 4 milioane de 
băștinași de culoare) dacă este de 
acord ca independența să fie pro
clamată în condițiile actualei con
stituții. (Șe știe că constituția ac
tuală privează populația băștinașă 
de cele mai elementare drepturi).

Harold Wilson a răspuns dumi
nică mesajului primului ministru 
rhodesian, propunîndu-i o nouă în

tîlnire care ar urma să aibă loc la 
Malta, adică la mijlocul drumului 
între Londra și Salisbury, pentru 
a continua tratativele. In caz că 
Smith va accepta această propune
re, urmează ca înaintea acestei în
trevederi să sosească la Londra 
Hugh Beadle,' președintele desem
nat al comisiei regale și șef al jus
tiției rhodesiene, pentru a discuta 
cu oficialitățile engleze în legătu
ră cu procedura și condițiile de lu
cru ale comisibi, ținîhdu-se seamă 
că în Rhodesia dfișsud a fost de
clarată starea de urgență pe o pe-

Incidente în Adunarea Națională

rioadă de trei luni.
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a Turciei
ANKARA 8 (Agerpres).
Agenția France Presse transmite 

ca duminică după-amiază în Aduna
rea Națională a Turciei au avut loc 
incidente ca urmare a declarației 
făcute de Mehmet Aii Aybar, pre
ședintele Partidului muncitoresc, 
care a criticat prerogativele acorda
te S.U.A. în Turcia. Afirmația sa că 
„35 milioane de metri patrați din 

teritoriul turc se află practic sub

suveranitatea americană", sublinia
ză agenția, a provocat proteste din 
partea deputaților Partidului dreptă
ții

La cererea președintelui adunării, 
Aybar a rectificat cele spuse, de- 
clarînd că „în virtutea acordurilor 
bilaterale turco-americane, 35 mili
oane de metri patrați din teritoriul 
turc sînt folosiți ca baze de ame

ricani".
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