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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCUl^ *

tinere
Șl A ALTOR CONDUCĂTORI DE PARTID

Șl DE STAT ÎN JUDEȚUL CLUJ

puter- 
partid 
Duca, 
jude-

Aici, oaspeții sînt sa
de Ion Marinescu, mi-

Industriei metalurgice, 
Oniga, secretarul Comi- 

de partid, Ion 
general al în- 
cadre de con-

al uzinei infor-

Vineri, 80 august, tovarășul Ni
colae Ceaușescu, împreună cu tova
rășii Gheorghe Apostol și Manea 
Mănescu, au sosit într-o vizită de 
lucru în județul Cluj pentru a se 
consfătul cu activul de partid și de 
stat, cu oamenii muncii din industrie 
și agricultură, cu intelectualii, des
pre felul cum sînt îndeplinite sar
cinile trasate de cel de-al IX-lea 
Congres și de Conferința națională 
a P.C.R., de ultimele hotărîri ale 
partidului și statului nostru.

Orele 9,30. La Intrarea în județul 
Cluj așteaptă mii de oameni din 
Cîmpia Turzii și comunele vecine 
care salută cu ovații și urale 
nice sosirea conducătorilor de 
și de stat. Tovarășul Aurel 
prim-secretar al Comitetului
lean de partid șl președinte al Con
siliului popular județean aduce con
ducătorilor de partid și de stat sa
lutul și urarea „Bun sosit în jude
țul Cluj!".

Intîlnirea cu oamenii muncii din 
județul Cluj începe sub semnul u- 
nanimității de gînd, simțire și vo
ință, a miilor de oameni veniți să-șl 
exprime hotărîrea lor de a înfăptui 
neabătut politica internă și externă 
a partidului nostru comunist, ade
ziunea for deplină la inițiativele în
țelepte ale partidului nostru, menite 
să consolideze relațiile internațio
nale dintre partidele comuniste șl 
muncitorești, prietenia dintre țările 
socialiste.

Prim popas la „Industria sîrmii", 
puternică unitate industrială a jude
țului. 
Iu tați 
nistrul 
de Ion
tetului orășenesc 
Stanatiev, directorul 
treprinderii, de alte 
ducere.

Directorul general
mează pe tovarășul Nicolae Ceaușes
cu despre rezultatele obținute de la 
ultima sa vizită și pînă acum de co
lectivul de muncitori, ingineri și teh
nicieni de la „Industria sîrmii".

Vizita prilejuiește calde și emo
ționante momente de întîlnire cu 
muncitorii 
cu dragoste 
Ceaușescu și 
de partid și 
exprimîndu-și 
toare bucuria 
printre el. Se rostesc 
salut, oamenii transmit din adîncul 
inimii uralele: „Să ne trăiți, tova
răși dragii", „Facem zid 
partidului", „Sîntem mai 
mai hotărîți ca oricînd".

Mulțumind tovarășului 
Ceaușescu pentru această 
zită, pentru grija pe care 
rea partidului și statului nostru au 
purtat-o permanent dezvoltării între
prinderii, directorul general Ion 
Stanatiev, exprimă angajamentul în
tregului colectiv de a ridica pe noi 
trepte de calitate producția, de a 
lupta cu toată energia pentru în
deplinirea sarcinilor pe care parti
dul și statul nostru le vor încredin
ța și de aici înainte muncitorilor 
șl specialiștilor uzinei. El exprimă 
în numele întregului colectiv ade
ziunea deplină, fermă, la politica 
internă și externă a partidului și 
statului nostru, închinată în între
gime slujirii intereselor vitale ale 
poporului nostru.

In ovațiile celor 
muncitori 
tovarășul 
cuvîntul 
spus:

Doresc, 
lumesc pentru primirea 
făcută, pentru cuvintele 
de directorul general al uzinei. In 
toate acestea, noi vedem o mani
festare a încrederii în politica mar- 
xist-leninistă a partidului nostru, 
politică ce corespunde pe deplin nă
zuințelor șj intereselor 
poporului 
lui.

Dați-ml
Întregului 
un salut călduros din partea 
tetului Central al partidului 
vă felicit din toată inima 
rezultatele bune obținute în îndepli
nirea sarcinilor de plan 
doi ani al cincinalului și 
opt luni ale acestui an.

Am vizitat, după cum 
mai multe ori uzina dv.
dată am putut constata că acest har
nic colectiv de muncitori, tehnicieni, 
Ingineri — in care p_este jumătate

întîlnire
uzinei, care înconjoară 

pe tovarășul Nicolae 
pe ceilalți conducători 
de sfat, aclamîndu-i, 
prin manifestări qrăi- 
de a-i vedea din nou 

cuvinte de

„Care e cel mai bun miner din 
r brigadă ? E greu de precizat". Și in- 
f trelocutorul, inginerul Viorel Petru- 
ț fa, șeiul sectorului Viii de la mina
< Lupeni a început să enumere tot 

alifia mineri cîți membri are briga-
? da. Și Grama Ioan, șeful de schimb,
> și Marcuș Ludovic, și Bîrlea Gheor-
► ghe, și vagonetarii Așteleanu Ion,
< Drăgan Mihalache, Donț Ioan, hava- 
. torul Gabor Traian, ajutorul de mi- 
r ner Rosan Nicolae, Fazacas Ludovic, 
' sau șeful de schimb Hărșan loan.
► Toți sint buni, toți cei 54 membri
> ai brigăzii sint cunoscu/i nu numai 

in sectorul Vili ci și de alte sec
toare. Sint cunoscufi pentru frumoa- 
sele realizări obținute de cînd lu-

► creară într-una din cele mai omo-
> gene brigăzi de la Lupeni: brigada 

condusă'de tinărul BLAGA MIHAl".
In prezent, stratul 18 unde lucrea- 

* ză de mai bine de doi ani acești 54
► mineri, este , complet tectonizat.. Mi-
> nerii se lovesc de greutăți cu fie- 
k care „săritură" intflnită în cale. Dar

sint descurajați.. Știu că în cele 
urmă, ditv apriga confruntare in- 
rocă și om va învinge omul, ca
na cedează niciodată. Iar ei ‘nu

că 11 preocupă intr-adevăr viitorul. 
„Trebuie să ne pregătim din timp 
pentru stratul 15. Ne așteaptă rea
lizări frumoase, vom avea o linie 
de front de cco. 140 metri, care ne 
va asigura o producție zilnică de 
peste 450 tone de cărbune. Ne preo
cupă introducerea tăierii mecanizate 
cu combina, armarea cu un tip de 
stilpi hidraulici încă neexperimentați 
în bazinul nostru. Și ne mai preo
cupă ceva. Dacă vom avea frontul 
de lucru asigurat pentru tot efec
tivul brigăzii, trebuie să obținem 
din nou randamente de 7—8 tone 
de cărbune pe post și chiar, mai mult. 
Vom putea realiza aceste randamen
te. Avem încredere în viitor, în pu
terile noastre, în experiența unor 
oameni ca Lorincz Carol, unul din
tre veteranii brigăzii care lucrează 
în mină la Lupeni din 1045: A fost 
printre primii mineri care au intro
dus tăierea și încărcarea mecanică 
la mina noastră. Pe lingă astfel de 
veterani, • s-au r ridicat și, afirmat și 
alte cadre tinere cu care am făcut 
și vom face întotdeauna fată greută
ților". ■ • ’

Din depășirea -de 'plan -a sectoru
lui;'' realizată'de-'la'' Începutul anului, 

. __ ___ ............ ’peste-40' la1 sută- aparține' în prezent'
‘ tinărul șef de brigadă"în vir'stă, de ^. brigăzii lui Blaga/ Nfihai.' Mai aflăm 
•29'ani — înainte de^a ,intra în mi- apoi că',de la'începutul.''.anului bri-
. nă. Nu. are nimic .deosebit- în, ețrpre- gada a realizat \o .prpductivitate me
sia, fetei, decit ; fermitatea pe c.a/e de in abataj de, 5,05 tone de cărbu-, 
in .cei,, 9 ani de bind lucrează in.:mi- ne.ică a încheiat o fiecare , lună

'hă, la’ Lupeni, roca dură i-a:trans- o ,depășire-, ar-sarcinilor^de plan
■ mis-o zi de :zi, ceas de ceas, (prin- peste!T2Ha sută,'că-realizează o
:tr-o:‘ înțelegere^ tacită fpe'. care doar vansare 'medie.- de'peste-30 metri
el'o știe. Pare .preocupat. Poale gin- ' niari, pe lună.' 
durile'îi zboară cu, ani-‘in. urmă;, la ', Toate ' acestea ' sînt ’ o -garanție

(militarea tovarâșsiMstnt membri al partidului comunist 
— își îndeplinește cu cinste sarci
nile care îi revin — și obține an 
de an, lună de lună rezultate tot 
mal bune în dezvoltarea uzinei, în 
sporirea și îmbunătățirea calității 
producției. Am rămas impresionat 
de ritmul rapid în care se reali
zează planul de investiții și apreciem 
perspectiva ca toate unitățile aflate 
aci în construcție să poată fi 
în producție cu cîteva luni'mai 
inte de termen. De asemenea, 
putut constata cu satisfacție că 
țiile care au intrat în trecut în 
ducție lucrează acum la întreaga 
lor capacitate. Sînt rezultate foarte 
bune, tovarăși, care arată ce colec
tiv minunat reprezentări dv., ce ca
pacitate și ce forță are acest co
lectiv, ca, de altfel, întreaga noas
tră clasă muncitoare, care știe că 
numai prin munca ei unită 
făuri în libertate un viitor 
ricit, socialist.

Vă asigur, tovarăși, că 
rea partidului nostru, guvernul ță
rii vor face totul pentru a asigura 
mersul tot mai rapid înainte al Ro
mâniei pe drumul desăvîrșirii con
strucției socialiste, pe drumul creă
rii bazei materiale necesare trecerii 
la făurirea comunismului în patria 
noastră. Sîntem hotărîți să milităm 
neobosit 
cu toate 
depășirea 
creat în 
Cehoslovacia, 
noi pornim de la 
comuniștilor este 
pentru a înlătura 
Vru a găsi căi de colaborare și de 
întărire a unității partidelor comu
niste și țărilor socialiste. In măsura 
în care fiecare din țările socialiste 
se va dezvolta și va deveni mai pu
ternică, în măsura în care se va 
întări colaborarea și unitato’. din-' 
tre ele se poate asigura succesul 
luptei noastre împotriva forțelor im
perialiste, succesul luptei pentru 
victoria cauzei socialismului, pentru 
pace în lume.

încă o dată, în încheiere, vă urez 
din toată inima, noi și noi succese 
în activitatea dv. Vă doresc, tova
răși, multă sănătate și multă fericire.

Conducătorii de partid și de stat 
se îndreaptă apoi spre orașul Turda, 
nume adînc gravat în memoria po
porului nostru, important centru in
dustrial al județului Cluj și al în
tregii Transilvanii.

Oaspeții se opresc la întreprinde
rea „Electroceramica", puternică u- 

în anii 
este Ie
de ofen-

date 
îna- 
am 

sec- 
pro-

își poate 
demn, Ie

conduce-

pentru întărirea prieteniei 
țările socialiste, pentru 

momentului greu care s-a 
urma evenimentelor din 

mod consecvent 
faptul că datoria 
de a face totul 

divergențele, pen-

evenimentelor
In

Dragi tovarăși,

Micolac (cqușcsoi
Ia Turda

Doresc, mai întîi, să vă mulțumesc 
pentru primirea călduroasă pe care 
ne-ați făcut-o, pentru manifestarea 
caldă a sentimentelor față de parti
dul nostru, față de conducerea sa, 
față de politica sa marxist-leninistă. 
In acestea noi vedem o expresie a 
încrederii dv. nestrămutate, ca și a 
întregului nostru popor, în partidul 
comunist în Comitetul său Central, 
care duc o politică ce pornește nea
bătut de la interesele fundamentale 
ale întregului nostru popor și cores
punde pe deplin acestor interese, 
cauzei socialismului. (Aplauze pu
ternice).

Totodată, dați-mi voie să vă trans
mit dv., tuturor locuitorilor munici
piului Turda, felicitări și un salut 
din inimă călduros, din partea Comi
tetului Central, Consiliului de Stat 
și guvernului patriei noastre? (A- 
plauze, urale).

Am vizitat azi una din uzinele 
dv., aflată în p.linji dezvoltare. Am. 
ascultat pe tovarășii care au luat 
aici cuvîntul și ne-au înfățișat as
pecte din realizările lor, aspecte ale 
eforturilor eroice pe care le depun 
colectivele de oameni ai muncii din 
întreprinderile Turdei pentru a da 
viață planului cincinal, a îndeplini 
sarcinile ce le revin în cadrul pro
gramului de înflorire a patriei, elabo
rat de partid. Comitetul Central al 
partidului apreciază în mod deose
bit activitatea pe care o desfășoară 
colectivele muncitorești din acest 
vechi centru al clasei muncitoare 
din țara noastră și le urează tutu
ror noi și noi succese în această ac
tivitate. (Aplauze, urale).

Am ascultat pe directorul Liceu
lui „Mihai Viteazu", care ne-a vor
bit despre preocuparea cadrelor di
dactice ale acestui liceu ca și din 
celelalte licee și 
pentru educarea 
tului în spiritul 
socialismului, ale 
cialist, al

capacitatea oamenilor 
dată deveniti stăpîni 
și avînd posibilitatea 

în mod liber și con-

nu
din
tre
re
cedează1

L-am' cunoscut pe Blaga Mihai —

pentru îndeplinirea în conți-,< 
a sarcinilor- încredințate de'< 
și popor. (Aplauze puternice), 
cum a declarat Marea Adu- 

în recentul docu-*

cu 
de 
a-
11-

lume. (Aplauze, urale). 
adevărat că în munca noas- 
avut și avem și lipsuri. Nu 
partidul, conducerea sa s-au 

la asemenea lipsuri, greșeli 
dezvăluit și

, ------ --------  ---- „ „___ _ si-
Jnceputurile lui in meseria de mi-\ gură a realizărilor ce le va obfine 
ner. S-au poale la anii calificării, 
la minerul Molnar Iosif, care , l-a in 
vătat tainele abatajului și 
bunelui. Sau la munca ce-1 
atit pe el cit și întreaga 
peste două, trei luni. După 
discuție despre trecut și 
despre muncă, despre familie, ailu

oii din întreaga țară prilejuiesc în- 
tr-un anumit fel prezentarea unui 
raport în fața poporului, chemat să 
judece dacă hotărîrile luate cores
pund voinței și- intereselor sale. De 
aceea, noi vedem în aprobarea de-, 
plină pe care am găsit-o la oamenii, 
muncii, în adeziunea lor entuziastă 
o garanție a justeții politicii noas
tre, un izvor al siguranței și încre
derii 
nu are 
partid

Așa
nare Națională 
ment pe care l-a adoptat în unani- < 
mitate, noi ne pronunțăm în mod < 
consecvent pentru dezvoltarea rela
țiilor de colaborare cu toate țările 
socialiste, pentru întărirea unității' 
între aceste țări pornind de < 
la principiile marxist-leniniste-< 
care stau la baza politicii partidu
lui și statului nostru, de la egali
tatea deplină în drepturi, de la res-/ 
pectul. independenței și suveranită- ’ 
ții naționale, neamestecul în trebu- . 
rile interne și întrajutorarea tovără-, 
șească, de Ia manifestarea activă a 
internaționalismului socialist în lupta ' 
comună împotriva imperialismului, ’ 
pentru progres, pentru pace. (Aplau- < 
ze, urale).

In situația grea 
cu evenimentele < 
am pornit de Ia 
buie să acționăm 
căi de soluționare 
intereselor normalizări relațiilor și 
întăririi prieteniei dintre țările so
cialiste. Considerăm că trebuie să 
acordăm întregul nostru sprijin po
porului cehoslovac pentru a putea 
dezvolta în mod pașnic construcția 
vieții noi, socialiste, că este necesar 
să fie tradusă în viață înțelegerea 
la care s-a ajuns la Moscova între 
tovarășii sovietici și tovarășii ceho
slovaci, să se creeze premisele ca 
organele de partid și de stat 
din Cehoslovacia să-și poată 
desfășura nestingherit activitatea 
și să se depășească prin efortu
rile unite ale întregului partid șl 
popor actualele momente grele, să 
se ajungă în cel mai scurt timp la 
retragerea din Cehoslovacia a tru
pelor celor oinci țări socialiste, asl- 
gurîndu-se în acest fel condiții pen
tru dezvoltarea și întărirea legături
lor de prietenie dintre țările socia
liste. (Aplauze, urale).

Este cunoscut și ne dăm seama că 
cercurile Imperialiste, reacționare 
încearcă să tragă foloase cît mal 
mari din aceste evenimente. Trebuie 
însă să acționăm în așa fel îneît să 
nu le dăm asemenea posibilități. Este 
o îndatorire 
a noastră, a 
tindenl, din 
aceea de a 
rairea a tot ce ar împiedica dezvol
tarea bunelor relații și a colaborării 
între țările sooialiste și între parti
dele comuniste, pentru refacerea și 
întărirea unității tuturor partidelor 
comuniste, a tuturor forțelor antiim- 
perialiste. Aceasta e cerința inter- 
naționalistă fundamenală a momen
tului de față și noi sîntem hotărîți 
să facem totul pentru a ne aduce 
contribuția la îndeplinirea 
plauze puternice, urale).

Dați-mi voie în încheiere, 
să-mi exprim convingerea 
oamenii muncii din Turda, 
Deprinderile și instituțiile 
munci cu și mai mare tenacitate, cu 
și mai mult entuziasm pentru înde
plinirea sarcinilor care Ie revin, a- 
ducînd astfel o contribuție tot mai 
mare la realizarea programului ela
borat de Congresul al IX-lea al 
partidului, la bunăstarea poporului și 
înflorirea scumpei noastre patrii! 
(Aplauze, urale).

Vă doresc tuturora, precum și fa
miliilor dv., multă sănătate, multă 
lericire. (Aplauze puîvrnice, urale 
îndelungate).

și-în- viitor,'brigada celor,'54 de mi
neri ai lui. Blaga Mfhai, în pieptu
rile, cărora bat inimile veșnic tine
re ale unor dțrz.i și neobosiți com
batanți pe fronturile de cărbune din 
ajdutfiurile Lupeniulul. ,

ale căr- 
așteaptă 
brigadă 

o scurtă 
prezent,

besc despre hărnicia muncitorilor, 
țăranilor, intelectualilor, a întregului 
popor, despre 
muncii ca, o 
pe soarta lor 
de a-și făuri
știent propriul destin, să transforme 
în mod radical întreaga viață și în
treaga înfățișare a țării noastre. 
Sînt realizări care fac ginste po
porului român și arată că el își în
deplinește sarcina primordială — 
de a obține succese cît mai mari 
în construcția socialistă, aducînd în 
acest fel o contribuție activă Ia cau
za generală a socialismului în în
treaga

Este 
tră am 
o dată 
referit
sau neajunsuri, le-au 
criticat public, chemînd partidul, în
tregul popor să acționeze pentru 
lichidarea lor grabnică, spre a așeza 
pe temelii 
de făurire < 
de lărgire 
socialiste, ! 
se bucure 
cialismului. Știți bine 
dui nostru este acela 
luat inițiativa și își manifestă hotă
rîrea de a face totul pentru ca nici
odată să nu se mai repete greșelile, 
neajunsurile sau unele abuzuri să- 
vîrșite în trecut — de a face totul 
pentru întărirea legalității socialis
te, pentru 
umanismului, 
pacea activă 
nilor patriei 
traducerea în 
și în mod conștient, 
dului. In aceasta, tovterăși, constă 
esența democratismului nostru socia
list. (Aplauze puternice).

Partidul Comunist Român, acțio- 
nînd pentru dezvoltarea continuă a 
societății sooialiste în patria noas
tră, pentru ridicarea nivelului de 
viață al poporului, dorește și este 
hotărît să întărească neîncetat prie
tenia, cooperarea și colaborarea cu 
toate țările sooialiste, știind că a- 
ceastă unitate și colaborare consti
tuie o chezășie a mersului înainte 
al fiecărei țări socialiste, un Izvor 
al forței întregului sistem socialist 
mondial. (Aplauze, urale.

Noi considerăm drept o necesitate 
ca între țările socialiste să se dezvol
te relațiile de 
se multiplice 
schimburi 
domeniile 
popor să poată prelua din această 
experiență ceea ce consideră bun și 
util pentru ele, spre a îmbunătăți 
activitatea de construire a orînduirii 
socialiste. Noi așa procedăm, și așa 
vom proceda în continuare. Desi
gur, în ceea ce privește țara noas
tră, cel ce cunoaște cel mai bine 
realitățile României este poporul ro
mân, Partidul Comunist Român, con
ducerea sa, și numai noi putem sta
bili cum să acționăm, cum să orga
nizăm mai bine viața socia
lă pentru a asigura mersul 
tot mai hotărît înainte pe calea con
strucției socialiste. Judecătorul su
prem al politicii partidului este po
porul, sînt clasa muncitoare, țărăni
mea, intelectualitatea, sînt toți oa
menii muncii, fără .deosebire ; de na
ționalitate, îndreptățiți să aprecieze 
și să se pronunțe dacă politica 
noastră corespunde sau nu interese
lor lor. Trebuie să spunem, tovarăși, 
că în aceste zile 
încă o dată, din plin, aprobarea u- 
nanimă de 
partidului din partea 
tru popor.

Intîlnirile 
conducerea 
au în aceste zile cu

cît mai trainice procesul 
a unei vieți tot mai bune, 

continuă a 
îneît fiecare 
din plin de

. Știți
este

democrației 
cetățean să 
roadele so- 

că parti- 
care a

creată In legătură 
din Cehoslovacia, 
principiul că tre- 
pentnu a se găsi 

■ corespunzătoare

I. MUSTAȚA

înfăptuirea principiilor 
asigurînd 
a 
la 

viață,

partici- 
tuturor cetățe- 

elaborarea și 
din convingere 

a politicii parti-

;:r ....................... L

Se amenajează noi arlere de circulație in orașul Vulcan.

& w -’-'Ofc -■ !In jurul
uniți și _uitate industrială, apărută 

noștri, a cărei dezvoltare 
gata de șantierele luminii, 
siva electrificării.

Directorul fabricii, 
adresează oaspeților 
lut, în care dă glas 
gulul colectiv de 
cinstea de a-i avea alături în acest 
moment, cînd întreprinderea capătă 
noi și vaste proporții.

Se vizitează șantierul noilor spa
tii de producție.

In timpul vizitei prin secții, tova
rășul Nicolae Ceaușescu se intere
sează de stadiul lucrărilor de con
strucții, de termenele cînd vor fi date 
în producție noile obiective indus
triale.

La despărțire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu urează colectivului între
prinderii noi succese în realizarea 
obiectivelor propuse în plan, în în
treaga activitate creatoare a munci
torilor, ing'ncrilor și tehnicienilor 
de aici.

Nicolae 
nouă vl- 
conduce- M orarii,Ion 

un vibrant sa- 
bucuriei între- 
muncă pentru

care luptă pentru socia- 
pentru progres social și
pace. Ne-am putut da

de rezultatele acestei activi-

peste 3 000 de 
adunați în curtea uzinei 
Nicolae Ceaușescu luînd 
în încheierea

Ea căminele constructorilor

vizitei a

în primul rînd, să vă mul- 
călduroasă 
exprimate

vitale ale
român, cauzei socialîsmu-

voie să vă transmit dv., 
colectiv, al bcestel uzine, 

Comi- 
și să 

pentru

pe primii
Pe cele

știți, de
De fiecare

de 
de

prietenie și unitate, să 
legăturile, să se facă 
experiență în toate 
activitate îneît fiecare

căminele muncitorilor con- 
aparținînd Grupului de 

nr. 2 Petroșani al Trustu-

municipiului
Turda

Orașul în care ard zl șl noapte 
cuptoarele, orașul care trimite țării 
pîinea cea de toate zilele a construc
ției — cimentul — Turda, «nașul 
istoric și orașul nou, Turda miilor 
de constructori harnici, pulsează și 
în aceste clipe ca o singură inimă 
primindu-i în inima sa pe conducă
torii de partid și de stat în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Piața centrală a orașului 
xită de oameni, toți

(Continuare in pag. a

este ti- 
cetățenii

2-a)

slr- 
în- 
Ști- 
că 

ce-

școli din Turda 
copiilor, a tinere- 
ideilor mărețe ale 
patriotismului so-

frăției și solidarită
ții internaționaliste cu toate popoa
rele 
lism, 
pentru 
seama
tați educative în felul în care tine
retul din municipiu își manifestă 
încrederea și atașamentul față de 
partidul nostru, față de politica sa, 
știind că aceasta le asigura viitorul 
iericit. (Aplauze).

Doresc să exprim tuturor cadrelor 
didactice felicitări și să le urez noi 
succese în activitatea lor, sări feli
cit totodată și pe tineri pentru 
guința cu care învață spre a-și 
suși cele mai noi cuceriri ale 
inței, o cultură bogată, știind 
numai așa vor putea deveni buni
tățeni ai patriei noastre, capabili să 
ducă mai departe făclia dreptății, a 
libertății și progresului material și 
spiritual, să ridice România socia
listă pe culmile tot mai înalte ale 
civilizației. (Aplauze, urale).

In Turda trăiesc și muncesc 
laolaltă muncitori și intelectuali ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități. De altfel, împreună ei 
au făurit, de-a lungul veacurilor, 
tot ceea ce există pe aceste melea
guri. împreună ei au reușit să ob
țină mari succese în anii construc
ției socialiste și împreună ei înfăp
tuiesc sarcinile trasate de cel de-al 
IX-lea Congres al partidului, contri
buie ca țara noastră să devină tot 
ma.i bogată, iar viața poporului — 
tot mai îmbelșugată. In această u- 
nitate și muncă înfrățită a poporu
lui constă forța de neînvins a pa
triei noastre socialiste. (Aplauze 
puternice).

Putem să privim, pe drept cuvînt, 
cu mîndrie la ceea ce am înfăptuit 
în acești ani. Sînt lucruri care vor-

am putut simți

care se

(Aplauze,
pe care 
de partid

bucură politica 
întregului nos- 
urale).
tovarășii din 

i și de . stat le 
i oamenii mun-

ln cursul acestei luni, au fost ter
minate importante lucrări de repa
rații la 
structori

de înaltă răspundere, 'T 5anI*ere
comuniștilor de pretu- lui de construcții Deva. La căminele 

toate țările socialiste, ț d'n Petrila, Petroșani, Vulcan 
acționa pentru înlătu- Lupeni s-au executat zugrăveli 

reparații interioare, întrețineri

Și

și 
ale

instalațiilor sanitare și electrice, re
parații ale mobilierului.

Căminul din Petrila a fost înzes
trat cu 400 de paturi metalice pre
văzute cu somiere iar cel din Vul
can cu dulapuri înzidite.

In curînd, căminele constructori
lor din Vulcan, Lupeni și Petrila 

. vor primi aparate de radio.

Itinerar la sfîrșit de sâptămînâ
CULTURAL

ei. (A-

tovarăși, 
că toți 
din ln- 
ei vor

@ Sîmbătă seara, de la ora 
la Casa de cultură din Petroșani 

tineret, 
in z'.< ,'i

loc o seară de dans pentru 
Iși dă concursul formația 
ușoară „Color".

SPORTIV

2(1,
are

stadio- 
găzduiește

@ Duminică, după-amiază, 
nul Jiul din Petroșani 
intîlnirea de fotbal din cadrul eta
pei a 4-a a campionatului diviziei 
naționale A dintre Jiul și F. C. 
geș. Fotbaliștii noștri doresc 
printr-un joc bun și victorie, 
șteargă amintirea neplăcută a
frîngerii din anul trecut. Deci,'toată 
lumea pe stadion! In 
meciului vedetă, la ora 
loc înlilniiea echipelor de tineret-

rezerve Jiul Petroșani — F. C. Ar
geș.

© Mîine, la ora 11, se dă startul 
în prima etapă a campionatului ju
dețean de fotbal. In Valea Jiului 
au loc următoarele înlîlniri: Prepa- 
rația Petrila — Dacia Orăștie; Mi
nerul Vulcan — Minerul Teliuc; 
Parîngul Lonea '— Abatorul Hațeg.

© Stadionul din Lupeni va găz- 
duminică, de la ora II, meciul 

fotbal din „Cupa României" din- 
Constructorul Lupeni — Victo- 
Tg. Jiu.

@ In sala de sport a Institutului 
de mine are loc duminică, de Ia 
ora 10, meciul de baschet din ca
drul „Cupei României" dintre Știința 
Petroșani — Constructorul Arad.

© Prima etapă a campionatului 
de handbal feminin divizia B pune 
duminică de dimineață, pe terenul 
stadionului din Petroșani, față-n 
față echipele S.S. Petroșani — Con
structorul Baia Mare.

dui 
de 
tre 
ria

Ar
ca, 
să
In-

deschiderea
15, va avea
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din Turda și din împrejurimi 
adunați într-un miting de ade
ziune deplină salută : „Noi cu 
toții facefh zid, lingă tine drag 
partid". Aceste cuvinte care 
s-au scandat ca un jurămînt în 
întreaga tară, și-au găsit un 
fierbinte ecou și aici. Ca și ci
mentul de Turda, care leagă 
cărămizile construcțiilor noas
tre, hotărîrea și voința acestor 
oameni este una singură : „Ne 
legăm cu jurămînt, să apărăm 
acest pămînt".

Entuziasta primite făcută 
de elujeni, Arfo/we fermă 

și totală la politica 
P^rtiBului și statului nostru

Ne apropiem de Cluj. De 
pe dealul Feleacului, panorama 
orașului se deschide în toată 
splendoarea sa.

O impunătoare poartă de ce
tate, pe frontispiciul căreia 
strălucește steaua vechii Na
poca, marchează intrarea în 
oraș. Tulnicele vestesc sosi
rea oaspeților, în vreme ce 
mii de oameni, cu brațele în
cărcate de flori, izbucnesc în 
urale nesfîrșite. Primirea tra
dițională este subliniată de 
momentul solemn al înmînării 
cheilor orașului. Tovarășul Re
mus Bucșa, prim-secretar al 
Comitetului municipal Cluj al 
P.C.R., primarul orașului, ros
tește un cald salut de bun 
venit.

La Fabrica de pielărie și în
călțăminte „Clujeana” oaspeții 
sînt salutați de membrii colec
tivului de conducere al fabri
cii. Este de față Alexandru 
Sencovici, ministrul industriei 
ușoare.

Invitați în holul principal 
al fabricii, unde este amena
jată o expoziție cu principale
le produse, directorul gene
ral, Gheorghe Mărinceanu, fa
ce o scurtă prezentare a dez
voltării actuale și a perspecti
velor acestei unități prin lu
crările de investiții aflate în 
curs de execuție.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cercetează mache
ta fabricii pe care se văd noi
le construcții ridicate. Se vi
zitează apoi noua și moderna 
secție de confecții dotată cu 
utilaje de înaltă tehnicitate în

Un nou popas, de data a- 
ceasta îp cartierul universitar, 
al școlilor și bibliotecilor, în 
care s-au format ca oameni de 
cultură, au visat și au luptat 
pentru emanciparea poporului 
român Gheorghe Șincai și Pe
tru Maior, Barițiu și • Papiu 
Ilarian și atîția alți mari fii 
ai poporului nostru.

Universitatea ,,Babeș-Bo- 
lyai". La sosire, oaspeții sînt 
întîmpinați de acad. Ștefan 
Bălan, ministrul învățămîntului, 
cadrele de conducere ale uni
versității, de numeroși oameni 
de știință clujeni. In sala de 
ședințe a rectoratului are loc 
o scurtă consfătuire de lucru 
cu rectorii, prorectorii și de
canii institutelor de învăță- 
mînt superior din acest renu
mit centru universitar.

Acad. Constantin Daicovi- 
ciu, rectorul universității, u- 
rînd oaspeților, în numele uni
versității, al întregului centru 
de învățămînt superior clu
jean, al oamenilor de știință și 
studenților, un călduros, fierbin

Marele miting 
din centrul Clujului

Mitingul este deschis de to
varășul Aurel Duca, prim-șe- 
cretar al Comitetului județean 
Cluj al P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean.

Au luat cuvîntul acad. prof. 
Constantin Daicoviciu, rectorul 
Universității „Babeș-Bolyai”, 
prof. univ. Erpo Gali, redactor- 
șef al revistei „Korunk", Va- 
sile Chioreanu, muncitor la 
Uzina „Tehnofrig”, Aranka 
Mathe, muncitoare la întreprin
derea „Someșul”, și Tudor 
Popovici, student la Institutul 
politehnic.

Primit cu urale entuziaste, 
cu aplauze puternice, a luat 
apoi cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Stat.

Cuvîntarea a fost uimăriță 
cu viu interes și subliniată în 
repetate rînduri de puternice 
și îndelungi aplauze.

Minute în șir, mulțimea scan
dează numele drag al Partidu
lui Comunist Român, îsi expri
mă prin urale și ovații hotă

Marea adunare populară este 
deschisă de loan Vedean, prim- 
secretar al Comitetului munici
pal al P.C.R. Turda și prima
rul municipiului.

Iau apoi cuvîntul Hertl Ca
rol, directorul Fabricii de ci
ment „Victoria Socialistă", Au
rel Clamba, directorul liceului 
„Mihai Viteazu", Floarea Puiu, 
muncitoare Ia fabrica de sti
clărie. '

In aclamațiile și ovațiile în
tregii adunări, ia apoi cu
vîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvintarea a fost subli
niată în repetate rînduri 

care procesul de producție se 
desfășoară după riguroase stu
dii de psihologie a muncii.

La Fabrica de talpă artifi
cială, vizitată în continuare, u- 
nitate nouă a întreprinderii, 
intrată în funcțiune cu 72 zi
le înainte de termen, oaspeții 
se interesează de tehnologia 
aplicată, de eficienta procedee
lor folosite.

In toate secțiile, oaspeților 
li s-a făcut o primire căldu
roasă, sinceră, prin care su
tele de muncitori, români și 
maghiari care lucrează aici, 
subscriu din inimă la toate ac
țiunile conducătorilor partidu
lui și statului îndreptate spre 
continua dezvoltare și întări
re a orînduirii noastre socia
liste, la cauza unității forțelor 
progresiste din întreaga lume.

In curtea fabricii s-au 
adunat mii de oameni ai mun
cii. Adresîndu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, celorlalți 
conducători de partid și de 
stat, directorul general, Gh. 
Mărinceanu a subliniat hotărî
rea întregului colectiv al în
treprinderii de a îndeplini toa
te îndatoririle ce-i revin în o- 
pera de întărire a economiei 
patriei.

In aplauzele entuziaste ale 
tuturor celor prezenti, a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care a transmis 
tuturor un salut din partea 
Comitetului Central al parti
dului, le-a urat noi succese 
în muncă, multă fericire și 
sănătate 1

Ultjmeje cuvinte ale tovară

la Universitatea
Babeș-Bolyai ■

te „bun venit", și-a exprimat a- 
dinca mulțumire pentru vizi
ta făcută de conducătorii de 
partid și de stat în acest lă
caș de știință. El a arătat că, 
pe temeliile noii legi a învăță- 
mîntului, au Ioc pregătiri in
tense pentru deschiderea nou
lui an universitar. ,

După ce ș-a interesat de sta
diul pregătirii programelor de 
învățămînt, de problemele ce 
preocupă în momentul de fa
ță rectoratul universității, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
recomandat cadrelor didactice 
universitare clujene să depună 
toate eforturile pentru a obți
ne cît mai bune rezultate în 
formarea multilaterală a tine
retului din punct de vedere 
științific, cultural, al educației 
patriotice și socialiste.

Cuvintele secretarului gene
ral al C.C. al P.C.R. au fost 
primite cu deosebită însulle- 
țire, cu aplauze puternice de 
către cadrele didactice. To
varășii Nicolae Ceaușescu, 

rîrea unanimă de a face totul 
pentru înfăptuirea politicii mar- 
xist-leniniste, profund princi
pială, promovată de conduce
rea partidului, pentru triumful 
ideilor socialismului și păcii in 
lumea întreagă. Sînt momente 
de înflăcărat patriotism în care 
oamenii muncii, români și ma
ghiari, dau glas simțămintelor 
de mindrie justificată, pentru 
bucuria de a fi cetățeni ai unei 
patrii libere, independente, stă- 
pîne pe soarta sa, în care so
cialismul a învins deplin și 
pentru totdeauna.

In continuarea vizitei a avut 
loc o entuziastă intîlnire cu 
intelectualii din Cluj. Intîlnirea 
a constituit o vibrantă mani
festare a sentimentelor unani
me ale oamenilor de știință și 
cultură clujeni față de politica 
înțeleaptă a partidului, o ex
presie puternică a' hotărîrii lor 
de a înzeci eforturile în opera 
de edificare socialistă a Româ
niei.

(Relatarea întîlnirii o vom 
publica în numărul viitor al 
ziarului nostru). 

cu puternice aplauze, ura- 
le. Ca un singur om, mul
țimea aclamă, scandează cu
vinte de salut, numele patriei 
noastre române și al partidului 
nostru comunist. Minute în șir 
uratele nu mai contenesc, ele 
îi însoțesc pe conducătorii de 
partid și de stat pe toate itră- 
zile Turzii. Prin mii de glasuri, 
prin mii de inimi unite într-o 
singură inimă, Turda, toți lo
cuitorii ei și-au afirmat încă 
o dată hotărîrea neclintită și 
adeziunea fierbinte la politiza 
partidului, la opera de con
strucție socialistă, la măsurile 
menite să ridice și mai sus 
construcția noastră socialistă.

șului Ceaușescu au fost aco
perite de uralele și ovațiile 
mulțimii, de lozinci închinate 
unității întregului popor în 
jurul Comitetului Central al 
partidului și guvernului Româ
niei socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți conducători de 
partid și de stat vizitează apoi o 
altă mare întreprindere — 
Uzina „Unirea", producătoare 
de mașini și utilaje pentru in
dustria textilă.

La intrarea în uzină, se află 
ministrul industriei construc
țiilor de mașini, Mihai Mari
nescu, și întregul colectiv de 
conducere al uzinei.

Ing. losif Bot, directorul 
uzinei, invită pe oaspeți să 
viziteze noua hală de prelu
crări mecanice, unde se află 
și macheta uzinei ce înfățișea
ză dezvoltarea ascendentă a 
acestei unități.

Felicilind cu căldură pe 
muncitorii de la „Unirea”, to
varășul Ceaușescu și ceilalți 
conducători de partid și de 
stat au urat acestui vrednic 
colectiv realizări și mai de 
seamă în înfăptuirea sarcini
lor trasate de partid.

Coloana mașinilor oficiale se 
îndreaptă apoi spre centrul 
Clujului, parcurgînd străzi în
țesate de oameni, un coridor 
al entuziasmului nestăvilit. 
Dintr-o mașină deschisă, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și 
Gheorghe Apostol răspund cu 
prietenie aclamațiilor miilor 
de clujeni.

Gheorghe Apostol și Manea 
Mănescu au semnat apoi în 
cartea de onoare a universi
tății.

Oaspeții șînt invitați apoi să 
viziteze două grupe de labo
ratoare ale căror rezultate 
științifice au început să se 
impună atenției specialiștilor 
din lumea întreagă.

Vizita la universitate a pri
lejuit o vie și puternică ma
nifestare a atașamentului pro
fund al oamenilor de știință, 
cadre didactice și cercetători 
fată de partidul nostru comu
nist, față de guvern, care a- 
cordă o atenție plină de grijă 
dezvoltării și afirmării științei 
românești.

In timpul acesta, în Piața 
Libertății s-au adunat zeci de 
mii de clujeni pentru a lua 
parte la o mare adunare popu
lară. Apariția conducătorilor 
de partid și de stat în balco
nul clădirii Muzeului de arta 
este întîmpinată cu urale și 
îndelungi aplauze.

In clipele în care încheiem 
reportajul nostru, toată sufla
rea Clujului, străvechea cetate 
transilvăneană, freamătă. Stră
zile, bulevardele, balcoanele și 
ferestrele sint piine de lume. 
Intîlnirea cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al partidu
lui, președintele Consiliului de 
Stat al României, s-a transfor
mat într-o mare sărbăt rare 
populară, intr-un prilej de 
bucurie și mindrie pentru fie
care om de aici, indiferent de 
naționalitate, fiindcă toți ce
tățenii Clujului socialist au un 
singur ideal: idealul înalt ai 
partidului, idealul slujirii pa
triei noastre, România socia
listă.

In această atmosferă de pu
ternică unitate a întregului 
popor în jurul partidului s-a 
încheiat vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a celorlalți 
conducători de partid și de 
stat în județul Cluj.

(Agerpres)

Dragi tovarăși, cetățeni ai
Clujului,

Vă rog să-mi permiteți să 
vă adresez un salut călduros 
din partea Comitetului Central 
al partidului, a Consiliului de 
Stat și a guvernului Republi
cii Socialiste România. (Urale 
prelungite). îmi este greu să 
redau în cuvinte impresiile bo
gate ale acestei vizite și, mai 
cu seamă, emoția pe care o 
resimt privind această mare 
adunare populară de aici, din 
Piața Libertății, în care văd 
o manifestare simbolică a uni
tății întregului nostru popor, 
(Aplauze, urale).

In aceste manifestări, în cu
vintele calde, din inimă, care 
ne-au fost adresate aici, ca și 
la Cîmpia Turzii, la Turda, în 
întreprinderile clujene vizitate, 
noi vedem expresia senti
mentelor dv., ale cetățe
nilor din județul Cluj, dar în 
același timp ale întregului po
por, care știe că partidul nos
tru comunist, conducerea sa, 
îl călăuzește neabătut spre o 
viață demnă, liberă și fericită! 
(Aplauze, urale prelungite).

Vizita noastră la Cluj, în- 
tîlnirea cu dv„ ca și celelalte 
vizite și întîlniri dintre condu
cătorii de partid și de stat și 
oamenii muncii, care au avut 
și au loc în aceste zile pe în
treg cuprinsul țării, constituie 
o parte integrantă a stilului 
și metodelor de muncă ale 
partidului nostru, ale conduce
rii sale, care se sfătuiesc în
totdeauna cu poporul, se con
sultă permanent cu oamenii 
muncii, verificînd în același 
timp aprobarea de către po
por a măsurilor adoptate, a 
politicii elaborate. Noi conside
răm că numai așa, numai con- 
sultîndu-ne cu poporul și ți- 
nînd seama de părerile sale, 
putem să asigurăm conducerea 
justă a țării pe calea socialis
mului. (Vii aplauze, urale).

Sîntem acum spre sfîrșilul 
vizitei și putem afirma că 
întîlnirea de aici, de la Cluj, 
ca și celelalte ce au avut Ioc 
cu muncitorii, țăranii, intelec
tualii, români, maghiari, ger
mani, de alte naționalități, de 
pe întreg cuprinsul tării au 
relevat unanimitatea deplină 
în care poporul nostru susține 
politica partidului și guvernu
lui. (Vii aplauze, urale).

Ne-am putea pune întreba
rea : de ce oare politica parti
dului, politica sa internă, ca 
șl politica sa internațională 
care și-a găsit o nouă expresie 
în Declarația adoptată de Ma
rea Adunare Națională stîrneș- 
te un atît de puternic ecou în 
inima, în mintea și în sufletul 
poporului ? Cred că aceasta se 
datorește tocmai faptului că 
ea exprimă gîndurile fiecărui 
cetățean al patriei noastre, 
răspunde intereselor și năzu
ințelor poporului, strîns unit 
și stăpîn pe destinele sale, ho- 
tărît să asigure desăvîrșirea 
construcției socialiste în Româ
nia, să creeze condițiile pentru 
trecerea în viitor la făurirea 
societății comuniste. (Aplau
ze, urale îndelungate).

Sub conducerea partidului 
comuniștilor, poporul nostru 
a obținut mari victorii, a în
vins multe greutăți. In anii 
grei ai ilegalității, partidul co
munist a știut să unească tot 
ce are mai bun poporul nos
tru, toate forțele oamenilor 
muncii — cînd vorbesc de 
oamenii muncii ii înțeleg și 
pe muncitori, și pe țărani, și 
pe intelectuali, fără deosebire 
de naționalitate — să-i con
ducă strîns uniți în lupta îm
potriva regimului burghezo- 
moșieresc, în lupta împo
triva dictaturii militare și 
a războiului fascist, pen
tru eliberarea patriei. (A- 
plauze, urale). In focul a- 
cestei lupte s-a întărit și s-a 
pus o bază trainică prieteniei 
dintre poporul român și cele
lalte popoare care au luptat 
împreună împotriva fascismu
lui. Aici, în Cluj, se găsește 
Monumentul care amintește de 
lupta comună a Armatei Româ
ne și Armatei Sovietice împo
triva fascismului'! nu depar-. 
te, la Debrețin, se găsește Mo
numentul ostașilor români, ca
re vorbește de jertfele aduse 
de aceștia pentru eliberarea 
poporului frate maghiar ; în 
Cehoslovacia se găsesc, de a- 
semenea, monumente ale osta
șilor români care și-au dat 
viața pentru eliberarea po
poarelor frățești ale Ceho
slovaciei. Sîngele vărsat în 
lupta comună, dusă împotriva 
fascismului, împreună cu (iii 
poporului sovietic, cu oamenii 
muncii din Ungaria, cu oame
nii muncii din Cehoslovacia, 
a cimentat pe veci prietenia 
dintre popoarele noastre, a- 
lianța lor frățească, solidarita
tea lor pe drumul făuririi so
cialismului și comunismului. 
(Vii aplauze, urale).

Noi considerăm că purtăm 
răspunderea față de cel ce 
și-au dat viața în această luptă, 
de a nu admite nimic care să 
dăuneze prieteniei dintre po
poarele noastre, relațiilor din
tre țările socialiste, de a acțio
na neobosit și a face totul pen
tru întărirea unității țărilor so
cialiste. Aceasta este nu numai 
o datorie față de jertfele trecu

la marea adunare populară din orașul Cluj
tului, ci și chezășia luptei pen
tru victoria cauzei socialis
mului, a păcii în lume. (Aplau
ze. urale).

După cum vedeți, ne leagă 
vechi relații de unitate și prie
tenie cu popoarele multor țări 
socialiste, cu partidele comu
niste și muncitoreșh din aceste 
țări. Partidul nostru, poporul 
român consideră că oamenii 
care conduc destinele țărilor 
socialiste au răspundere față 
de popoarele lor și față de miș
carea comunistă internațională, 
de a face totul pentru întări
rea prieteniei frățești dintre 
statele socialiste, de a împie
dica adîncirea divergențelor, 
de a acționa perseverent pen
tru unitatea țărilor lor și a 
întregii mișcări comuniste și 
muncitorești internaționale. (A- 
plauze puternice).

Principiile care călăuzesc 
partidul și statul nostru în dez
voltarea relațiilor cu celelalte 
țări socialiste, cu partidele co
muniste și muncitorești din în
treaga lume sînt principiile ve
rificate, atotbiruitoare, ale mar- 
xism-Ieninismului, principii ca
re pornesc de la egalitatea de
plină a drepturilor între na
țiuni, între partide, de la res
pectul independentei și suve
ranității naționale, de la soli
daritatea în lupta comună, de 
la manifestarea activă a in
ternaționalismului proletar. (A- 
plauze însuflețite).

Știți, tovarăși, că în aceste 
zile au avut loc grave eveni
mente pe arena internaționa
lă, care au pus în discuție 
multe aspecte ale relațiilor în- ' 
tre țările socialiste, au ridicat 
multe probleme, au făcut pe 
mulți comuniști să-și pună în
trebarea : Oare este inevitabil 
ca în relațiile dintre țări socia
liste, dintre comuniști, să se a- 
jungă Ia asemenea manifestări 
de încordare ? Oare nu este po
sibil să se împiedice adîncirea 
divergențelor și înrăutățirea 
relațiilor, oare au fost epui
zate toate mijloacele comune 
pe care le avem pentru a găsi 
soluții constructive probleme
lor actuale? Răspunsul nostru 
este „nu“ — nu s-au epuizat 
aceste mijloace 1 Avem con
vingerea că există încă multi
ple și largi posibilități ca‘ —. 
acționînd cu chibzuință și per
severență, în spiritul responsa
bilității față de popoarele noas
tre, față de mișcarea comunistă 
internațională, față de întreaga 
omenire — să dovedim supe
rioritatea ideologiei noastre, 
posibilitatea de a rezolva pe 
baza principiilor marxist-leni- 
niste orice problemă divergen
tă dintre noi, de a asigura uni
tatea în lupta noastră comună 
și mersul înainte victorios al 
cauzei socialismului! (Aplauze, 
urale).

In situația grea ce s-a creat, 
noi considerăm că trebuie să 
se acționeze cu hotărîre pen
tru a se înfăptui acordul sta
bilit la Moscova la convorbi
rile sovieto-cehoslovace, pen
tru reluarea activității norma
le a organelor legale de partid 
și de stat și crearea condiții
lor ca partidul comunist, po
porul cehoslovac, cu forțele 
unite în jurul conducerii sale, 
să-și poată consacra eforturile 
rezolvării sarcinilor complexe 
ce-i stau în față, asigurînd 
mersul înainte al construcției 
socialiste în Cehoslovacia. 
Dorim poporului frate ceho
slovac, dorim partidului frate 
comunist cehoslovac succes 
deplin în activitatea pentru 
dezvoltarea societății socialis
te în Cehoslovacia I (Aplauze, 
urale puternice).

De asemenea, considerăm că 
este necesar să se ajungă la 
retragerea din Cehoslovacia, în 
cel mai scurt timp, a trupelor 
celor cinci țări socialiste, asi- 
gurîndu-se poporului ceho
slovac posibilitatea de a-și e- 
xercita pe deplin prerogativele 
suveranității și independenței 
naționale, de a-și rezolva sin
gur problemele, în interesul 
cauzei socialismului, al resta
bilirii climatului de încredere 
si prietenie dintre țările socia
liste, al consolidării și întăririi 
unității lor. (Aplauze, urale).

Noi apreciem ca o datorie 
a comuniștilor din toată lumea 
—- din țările socialiste, ca și 
din țările capitaliste — unirea 
eforturilo, pentru a se depăși 
acest moment greu, pentru a 
se asigura trecerea mai depar
te la sarcinile luptei comune, 
pentru a se asigura coeziunea 
tuturor forțelor antiimperialis- 
te și a împiedica imperialis
mul să pună în primejdie pa
cea și libertatea popoarelor. 
(Aplauze).

Partidul și guvernul, între
gul nostru popor nu-și vor 
precupeți eforturile și vor ac
ționa în acest spirit, pe baza 
Declarației adoptate de Ma
rea Adunare Națională, pe ba
za hotărîrilor C '.'etului Cen
tral al partidului, pentru a-și 
aduce neprecupețit întreaga 
contribuție la cauza unității, 
la întărirea frontului antiim- 
perialist. (Aplauze, urale).

O deosebită atenție acordăm 
realizării în cele mai bune 
condiții a sarcinilor mari care 
stau în fața noastră în con
strucția socialismului, știind 
că forța sistemului mondial 
socialist stă în forța și tăria 
fiecărei țări socialiste. Cu cit

fiecare din aceste țări obține 
■ rezultate mai bune în făurirea 
orînduirii noi, cu cît se dez
voltă din punct de vedere e- 
conoi cultural, ș : ■ 'i<-. < ti
cît își asigură capacitatea de 
apărare, într-un cuvînt cu cît 
socialismul își afirmă supe
rioritatea mai multilateral în 
fiecare tară socialistă, cu atît 
devin mai puternice forța si 
influența socialismului în >‘n- 
treaga lume. (Aplauze, urale).

In acest sens, atît interesele 
fundamentale ale poporului 
român, cît și îndatoririle sale 
internaționale ne determină să 
ne mobilizăm toate eforturile 
pentru îndeplinirea programu
lui de desăvîrșire a construc
ției socialiste, elaborat de 
Congresul al IX-lea al partidu
lui. Este adevărat tovarăși, 
că bilanțul primilor doi uni și 
jumătate ai cincinalului este 
îmbucurător. Sarcinile de dez
voltare a economiei, științei, 
culturii, de ridicare a nivelu
lui de trai al poporului au fost 
pe deplin îndeplinite, existînd 
toate garanțiile că vom reuși 
să realizăm în întregime direc
tivele programului elaborat.

In mod deosebit, ne strădu
im să ridicăm continuu nive
lul industriei patriei noastre, 
pentru că știm că fără o pu
ternică industrie nu se poate 
construi socialismul, nu poate 
fi asigurată fericirea și inde
pendența poporului tru.
(Aplauze, urale).

Facem eforturi susținute 
pentru modernizarea agricul
turii socialiste, care și-a do
vedit superioritatea chiar și 
în acest an de secetă. Mă re
fer la superioritatea pe planul 
producției, care este întregită 
de superioritatea din punct de 
vedere social, căci agricultura 
socialistă a unit milioanele de 
țărani, pe care îi educă în 
munca comună în spiritul so
cialismului, asigurînd lichida
rea, așa cum spunea Lenin, a 
oricărei baze de renaștere a 
capitalismului. Vă amintiți ce 
spunea Lenin că acolo unde e- 
ixistă mica producție de măr
furi se naște capitalism zi de 
zi, ceas de ceas, spon.tan și în 
proporție de masă.' Noi de 
mult am'lichidat'această posi
bilitate în România. Socialis
mul a învins pentru totdeauna 
în țara noastră. (Aplauze, 
urale).

Agricultura noastră socialis
tă asigură condiții pentru dez
voltarea continuă a unei pu
ternice producții agro-alimen- 
tare, care să satisfacă din plin 
nevoile întregului popor. Tot
odată, țărănimea nouă, coope
ratistă. în strînsă unitate cu 
clasa muncitoare constituie o 
forță de granit a orînduirii 
noastre socialiste. (Aplauze, 
urale entuziaste).

Partidul nostru a obținut 
succese mari în îndeplinirea 
programului de dezvoltare a 
învățămîntului, științei, cultu
rii și depune în continuare e- 
forturi pentru a ridica popo
rul nostru pe trepte superioare 
de educație și cultură, deoa
rece, după cum se știe, socia
lismul presupune însușirea, 
sintetizarea a tot ceea ce a 
creat mai bun omenirea în 
domeniul cunoașterii științifice. 
Numai pe baza științei și cul
turii celei mai înaintate se 
poate făuri cea mai dreaptă 
și mai umană societate din is
torie, societatea comunistă. 
(Aplauze vii, urale).

An de an se înfăptuiesc pre
vederile Congresului al IX-lea 
al P.C.R. privind creșterea ni
velului de viață al poporului 
— țelul suprem al întreqii 
noastre activități. întreaga po
litică de partid și de stat, lot 
ceea ce făurim pe plan mate
rial și spiritual este închinat 
omului, fericirii sale. Facem 
și vom face totul pentru ca 
bunăstarea și fericirea celor ce 
muncesc din țara noastră să 
crească necontenit. (Aplauze, 
urale).

Este știut, tovarăși, tn acti
vitatea noastră de-a lungul ani
lor a trebuit să învingem mul
te greutăți, au existat și lip
suri, au fost comise și abuzuri. 
Partidul nostru a lua! pozi
ție hotărîtă față de asemenea 
stări de lucruri pe care noi 
nu le privim ca fenomene ine
vitabile, ci, dimpotrivă, ca as
pecte negative, ca exoresii ale 
influențelor vechiului, ale prac
ticilor moștenite de la burghe
zie și moșierime, ca manifes
tări care n-au ce căuta în so
cialism. Tocmai de aceea, Co
mitetul Central al partidului a 
demascat cu hotărîre aceste 
practici și a luat măsuri pen
tru excluderea lor definitivă 
din viața societății noastre so
cialiste. Noi considerăm, to
varăși, că societatea socialis
tă, așa cum au gîndit-o făuri
torii comunismului științific, 
așa cum ne-am reprezentat-o 
cînd am intrat în rîndurile 
mișcării comuniste, așa cum o 
concepe fiecare comunist și în
tregul nostru popor, e o socie
tate în care omul este stăpîn 
pe mijloacele, de producție, pe 
toate bogățiile tării sale, în 
care tot ceea ce se înfăptu
iește slujește omului, în care 
nu este admis nimic care -ă 
lovească în omul muncii. (A- 
plauze, urale entuziaste).

Iată de ce noi acționăm cu 
fermitate pentru întărirea le
galității socialiste, pentru res
pectul legilor țării, chemăm 
organele puterii de stat, ale 
puterii muncitorilor, țăranilor 
și intelectualilor să apere nea
bătut interesele celor ce mun
cesc, să acționeze numai și nu
mai în folosul oamenilor 
muncii, lovind, atunci cînd 
este cazul, numai șl nu
mai în aceia care tncearcă să 
se opună . construcției socialis
te, care se pun în slujba cer
curilor reacționare, imperialis
te, în aceia care trădează cau
za socialismului, cauza po
porului.

Este de la sine înțeles că or
ganele statului nostru răspund 
în fața poporului, a Marii A- 
dunări Naționale, a guvernu
lui, în fata întregii noastre so
cietăți, căreia ele trebuie să-i 
dea socoteală asupra felului 
cum își îndeplinesc îndatori
rile. Aceasta este legea pe care 
se întemeiază puterea muncito- 
rească-țărănească din România. 
(Vii aplauze, urale).

In ce ne privește, noi sîn
tem hotărîți să acționăm nea
bătut pentru lărgirea continuă 
a democrației socialiste, asi- 
gurînd cadrul organizatoric ne
cesar ca oamenii muncii din 
toate domeniile de activitate, 
din toate colțurile tării să poa
tă participa cu întreaga lor 
pricepere la făurirea destine
lor patriei. In aceasta vedem o 
trăsătură fundamentală a ideii 
marxism-leninismului că în so
cialism poporul își făurește în 
mod conștient propria sa is
torie. (Vii aplauze).

Am avut prilejul, acum trei 
zile, vizitînd județele Brașov, 
Covasna și Harghita, să vor
besc mai pe larq despre pro
blema națională. Partidul nos
tru a rezolvat în mod marxist- 
leninist, o dată pentru totdeau
na, această problemă în țara 
noastră. Toți cetățenii Româ
niei, fără deosebire de națio
nalitate, români, maghiari, ger
mani, de alte . naționalități, se 
bucură „do drepturi egale și 
poartă o răspundere comună, 
făurind împreună, în strînsă 
unire, viitorul fericit al patriei 
socialiste. (Aplauze prelungite, 
urale).

Cuvîntul „libertate" te poate 
rosti în mai multe limbi, dar 
are același înțeles pentru toți 
oamenii ; de asemenea, despre 
egalitatea între oameni, ca și 
între națiuni, se poate orbi 
în mai multe limbi, dar înțe
lesul este același Oamenii tre
buie să beneficieze de posi
bilități egale, nestingherite, de 
a-și valorifica aptitudinile, de 
a-și manifesta capacitățile crea
toare, să aibă dreptul de a-și 
promova interesele legitime, de 
a-și spune părerea și a parti
cipa în raport cu priceperea 
și cu cunoștințele la întreaga 
activitate socială In aceasta 
vedem noi expresia egalității 
în drepturi, expresia libertății 
oamenilor, ca de altfel și a 
națiunilor. (Aplauze, urale).

Nu numai că este înțeles, 
dar s-a și înfăptuit sensul a- 
cestor cuvinte în țara noastră. 
In rîndurile poporului nostru 
există o deplină unitate, toc
mai pentru că el este convins 
că întreaga politică a parti
dului și guvernului României 
corespunde intereselor tuturor 
cetățenilor României. (Aplau
ze, urale).

Discutînd despre felul în ca
re concepem activitatea noas
tră de viitor, afirmîndu-se cu 
hotărîre voința de a fi o na
țiune suverană în rîndul na
țiunilor socialiste. în rîndul 
națiunilor întregii lumi, do
resc să arăt că noi, Partidul 
Comunist Român, oamenii 
muncii din România vedem 
viitorul în strînsă legătură cu 
viitorul tuturor țărilor socia
liste. Privim de aceea spre 
toți prietenii noștri din țările 
socialiste, spre popoarele fră
țești ale acestor țări, cărora le 
strîngem mina prietenește, to- 
vărășește, de la egal la egal. 
(Aplauze puternice).

Vom face totul pentru dez
voltarea acestor relații, cu a- 
devărat frățești, cu convinge
rea că nimic nu poate sta în 
calea prieteniei dintre popoa
rele noastre, care se călăuzesc 
după învățătura marxist-leni- 
nistă, care făuresc aceeași o- 
rînduire — socialismul și co
munismul. (Aplauze, urale).

Ne îndeamnă Ia această po
litică nu numai ’’deologia 
marxist-leninistă, ci și, parcă 
din depărtările istoriei, stră
moșii noștri — Mircea, Matei 
Corvin, Mihai Viteazu, Ștefan 
cel Mare, Ioan de Hunedoara, 
Mușatinii, Basarabii și atîția 
alții care și-au închinat viața 
înălțării națiunii noastre. Ei 
ne îndeamnă să găsim căile 
cele mai bune pentru întări
rea și dezvoltarea relațiilor 
de prietenie cu popoarele ve
cine, pentru că nu o dată po
poarele noastre au luptat îm
preună împotriva dușmanilor 
sau asupritorilor comuni. (A- 
plauze, uraie). Ne îndeamnă la 
aceasta Doja, Hori-a, Cloșca și 
Crișan. Avram Iancu, Petofi și 
Coșbuc. Eminescu și Ad.v En- 
dre, și atîția alții care au nă
zuit la înfrățirea popoarelor

so- 
bu- 
în- 
co-

în lupta pentru dițeptate 
cială, pentru o viață mai 
nă. (Aplauze, urale). Ne 
dearnnă la aceasta jertfele 
muniștilor care au luptat u-
mâr la umăr și și-au vărsat 
sîngele în lupta împotriva 
claselor exploatatoare, pentru, 
eliberarea de sub jugul fascist, 
pentru idealurile mărețe ale 
socialismului. Să facem de a- 
ceea totul pentru a fi vrednici 
de această moștenire, pentru a 
nu ne rușina de strămoșii 
noștri, de înaintașii noștri I 
(Aplauze prelungite).

De la făuritorii marxism-le
ninismului, ca și de la pre
mergătorii noștri am învățat 
că un popor poate fi liber nu
mai atunci cînd respectă li
bertatea celorlalte popoare. 
Noi vrem să fim liberi și sîn
tem hotărîți să respectăm în
totdeauna libertatea tuturor 
popoarelor. (Aplauze, urale).

Dragi tovarăși, am reamin
tit toate acestea pentru a sub
linia că sîntem purtătorii u- 
nor glorioase tradiții, că pen
tru noi viața și robia nu pot 
sta împreună, că noi dorim să 
trăim liberi. (Aplauze, urale). 
De aceea, ne preocupăm conti
nuu de întărirea capacității de 
apărare a patriei noastre. Știm 
că, atît timp cit va mai exista 
imperialismul, vor exista și 
pericole pentru țările socia
liste, va exista pericolul qnuj 
nou război mondial. De aceea 

■ avem sarcina plină de răspun
dere față de popor, față de 
destinele și de viitorul său, de 
a ne îngriji de întărirea [ca
pacității de apărare a patriei, 
de a întări alianța cu celelâlte 
țări socialiste, de a ne îndepli
ni. așa cum se arată în Decla
rația adoptată de Marea Adu
nare Națională, obligațiile a- 
sumate de România prin tra
tate cu țările socialiste, pentru 
a fi oricînd gata ca în comun 
să dăm riposta cuvenită ori
cărei agresiuni imperialiste. 
(Aplauze, urale).

Dorim cu toții să acționăm 
în așa fel îneît să împiedicăm 
imperialismul să arunce ome
nirea într-un nou război mon
dial. De aceea considerăm' că 

veste deosebit de important să 
„ne întărimjvicjllența în fața 

activității agresive a imperia
lismului și, în același timp, 
să întărim unitatea țărilor so
cialiste, să ducem o poli ică 
de dezvoltare a relațiilor de 
prietenie cu toate popoarele 
lumii, pentru asigurarea se
curității în Europa, pentru 
unirea tuturor forțelor a[n!i- 
imperialiste. Sîntem convinși 
că popoarele, unindu-și forțe
le, pot apăra pacea în întrea
ga lume, și noi dorim să ne 
aducem întreaga contribuție la 
această cauză nobilă I (Aplau
ze, urale).

In aplauzele dv. văd apro
barea acestei politici a parti
dului nostru. Doresc încă o 
dală să exprim mulțumirile vii 
ale conducerii de partid și de 
stat pentru încrederea pe care 
dv., ca și întregul nostru po
por, ne-o acordați și vă făgă
duim solemn că vom face to
tul pentru a răspunde acestei 
încrederi. (Aplauze, urale).

In cursul acestei întîlniri, 
ca și cu alte prilejuri, am 
fost adînc mișcat, emoționat, 
de cuvintele și manifestările 
calde la adresa mea. Doresc 
să arăt că eu le consider a- 
dresate în primul rînd parti
dului nostru comunist. Țin să 
declar, în fata dv., că de cînd 
arn intrat în rîndurile mișcă
rii muncitorești, de la vîrsta 
de 14 ani, nu am avut nimic 
mai scump decît interesele po
porului din 
parte. Am 
pentru o 
am înțeles 
pentru a putea să-și îndepli
nească îndatoririle față de 
pope», față de clasa din ca
re face parte,Mâță de socia
lism trebuie să se călăuzeas
că permanent după 
toarea ................
ninistă, 
spre viitor întregii 
(Aplauze, urale).

Partidul,' poporul ne-au 
credințat sarcini de mare răs
pundere. Ceea ce facem 
nu este legat numai de i 
vitatea unei persoane sau 
unui grup de oameni. Este le
gat de activitatea 
popor, de muuca și 
le sale, iar dorința 
este ca tot ceea ce 
răspundă intereselor 
lui. (Aplauze prelungite).

Vreau să declar aici, în Pia
ța Libertății din Cluj, că 
întreaga mea activitate 
voi conduce după interesele 
poporului, că voi munci fără 
odihnă, cît timp va bate ini
ma în mine, pentru înflorirea 
României socialiste, pentru 
cauza comunismului, voi fi 
alături de popor! (Ovații, 
urale, aplauze puternice și 
îndelungate).

Dați-mi voie, în încheiere, să 
vă urez din toată inima multe 
și multe succese în activitatea 
dv.
lui 
lui.
te, 

rîndul căruia fac 
înțeles să luptăm 
cauză nemuritoare, 
că un comunist,

atotbirui-
învățătură- marxist-le- 

care arată drumul 
omeniri.

in-

noi 
acti- 

i a

întregului 
năzuințe- 

noastră 
facem să 

poporu-

în
mă

închinată fericirii poporu- 
nostru, cauzei socialismu- 
Vă doresc multă sănăta- 

fericire dv., tuturor, și fa
miliilor dv. (Urale prelungite, 
aplauze puternice, ovații).
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Sentimentul

datoriei împlinite
Drumul unei scrisori poale li lung 

de sute ?/ chiar mii de kilometri. 
Sosirea la timp a scrisorilor la des
tinație depinde in ultimă instanță 
de conștiința unui om cunoscut de 
loji — poștașul.

De două ori pe zi, prin fa/a fie
cărui bloc, a fiecărei case, zărești 
irecind un om cu tolba veșnic plină 
de noutătl, de ziare și reviste proas
păt sosite. Are o muncă modestă 
dar deosebit de utilă. De luminarea 
la limp a corespondentei poale de
pinde rezolvarea unei probleme im
portante. Tot de el depinde dacă 
vestea așteptată sosește cu un ceas 
mai devreme, dacă ziarele și revis
tele ajung la timp la cititori. Deși 
/actorul poștal nu cunoaște tainele 
ce te poartă in geantă, bucuria ci
tită pe fetele celor ce primesc scri
sori sau vederi ii face să aibă cer
titudinea că ci adus vești bune, fapt 
ce-i răsplătește pe deplin, străduința, 
ii face să se simtă satisfăcut șt 
mindru de munca Iul.

Cei doisprezece factori poștali din 
cadrul oficiului P-T.T.R. Petroșani stră

bat in flecare dimineață străzile ora
șului, indrepiindu-so fiecare spre 
sectorul său de muncă. Atit Petra 
Dumitru, Afrim Paul, Stelescu Petru, 
Stelescu Constantin, Pocșan Constan
tin cil și ceilalți iși îndeplinesc eu 
conștiinciozitate îndatoririle,

Zărindu-i de departe copiii dau 
de știre j

— Mămică, a venit poștașul t
E drept că nu Întotdeauna aceștia 

pot potoli nerăbdarea celor care-i 
așteaptă.

— Eu n-am scrisoare?
— Nu, tovarășe!
Citindu-le pe chip amărăciunea, 

poștașul adaugă încurajator:
— Nu-i nimic. Fără îndoială că 

mline o să primiți și dumneavoas
tră.

Șl ieri, ca un făcut, aproape tot! 
locatarii eare focuiesa cu mine in 
același bloa au primii scrisori și 
vederi. Inmintndu-Ie, chipul poștașu
lui exprima o satisfacție adlncă.

IOAN CHIRAȘ 
muncitor tipograf

„Din toată inima44
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Marioara Tănase.

« Premiat cu Ordinul Muncii clasa 
p-a, cu Meritul Cultural clasa I-a, 
par în Sicilia cu premiul „Templul 

de aur", Ansamblul artistic al Uniu- 
■ nii Generate a Sindicatelor din Ro
mânia, după o serie de turnee stră
lucite în Tunisia, Algeria, Sicilia, 
și Republica Araba Unită, va pre
zenta, în curind în Valea Jiului, o 
serie de reprezentații cu spectacolul 
„Din toată inima".

1 Ideea generală a spectacolului, 
axată pe lupta pentru libertate și 
progres dusa de poporul român din 
cete mal vechi timpuri, face din a- 
cest spectacol, mai ales din 
de vedere al valorii artistice, 
unitar.

Spectacolul începe cu un
ment din poemul vocal simfonic 
„Grivița" (autor compozitorul Flo
rin Comișel), după care urmează 
două tablouri distincte (muzică 
ușoară și muzică populară), înche- 
fndu-se cu apoteoticul „Dans al flo
rilor".

Programul de muzică ușoară va fi 
Interpretat de cunoscuții soliști 
Mariana Dumitrescu, Cristina Pon- 
gratz, Ana Petria, Afanasie Lambru 
și Nicolae Coman. Momentele ve
sele sînt semnate de actorii Nae 
Lăzărescu, Realini Lupșa, Constan
tin. Rotaru și Victor Imoșeanu.

Pe paleta muzicii populare se ali- 
,. niază binecunoscuții șl îndrăgiți!

! interpret! Marioara Tănase, Elisa- 
. beta Ticuță, Elena Merișoreanu, Fe
licia Laurențiu, Constantin Cocriș 
și Radu Neguț.

Coregrafia aparține Floriei Ca.p- 
sali, maestră emerită a artei, lui 
Milită Dumitrescu, artist emerit, lui 
Sandu Feyer, Ștefan 
Sultanei Tismanarti.
Paiu Ganea. Diriijiril 
sînt Victor Popescu, 
Nicolae Cocoș șl Paraschiv Oprea.

Spectacolul va
dionul „Jiul" din Petroșani duminică 
8 septembrie, for la Lupenl în ziua 
de 9 septembrie, ora 19,

Gheorghe șl 
Scenografia: 
orchestrelor 

artist emerit,

avea Ioc pe sta-
.i

pricind 
nu pot 
noastră 
tuturor,
perma-

trecutului. Ne întrebăm

In relațiile fler diurne, ca membri 
ai unei societăți profund umaniste, 
oamenii noștri își acordă 
reciprocul ajutor. Pentru că 
altfel. Pentru că orînduirea 
— socialismul —- ne cere 
pentru progresul națiunii, un
nent efort, un efort unit, al tutu
ror. Cuvîntul partidului dă astăzi 
aripi uriașe tuturor spiritelor vii, 
înnoitoare. Tendinței generale de re
generate a oricăror țesuturi îi sînt 
opuse însă deseori multe incomode 
concepții — rămășița ale conserva
torismului
astfel, de ce în unele climaturi se 
mențin și se perpetuează atitea de
fecțiuni vădite, de ce sînt oblăduiți 
inși înțepeniți în loc și timp, care 
se opun mersului nostru înainte ? 
Unul din răspunsul acestei întrebări 
poate fi găsit in existența omului 
cu „bune intenții". De la început o 
precizare : să nu fie confundat omul 
investit cu toate însemnele sociale 
de a-și pune forțele-n slujba colec
tivității cu tainuitorul, acoperitorul 
greșelilor semenilor, cel care arun
că peste o parte a celor din jur 
pelerina protectoare sub motiv că 
„are și lipsuri, dar e băiat bun, 
capabil". Despre această ultimă ca
tegorie am dori să spunem aici ci
teva lucruri. Am răsfoit în urmă cu 
citeva zile, la . judecătoria Petroșani, 
un dosar recent: Colda Sorin — 
Traian, abuz de serviciu. Interesant, 
nu numai în aparență, cazul revi
zorului — gestiune de la I.E.C. Pa- 
roșeni determină reflecții ce merită 
a 11 reținute. Pe scurt, ce infrac
țiune a comis învinuitul? In ziua 
de 1 iunie, în baza unei dispozițiunl 
n>:n!steriale, Colda Sorin-Traian a 
fost trimis în delegație la Galați, 
pentru a participa, din partpa în- 
'•enrinderii, la o consfătuire și un 
’"-fructei; Cu ordinul de deplasare și 
r'O lei ridicați de la casierie, Colda 
Serin a plecat ia București. Aici a 
schimbat macazul trenului și-a luat-o

spre însoritul litoral. O dată expi
rată perioada „instructajului", șe 
înapoiază în 8 iunie în Vale. O se
sizare telefonică din partea M.E.E. 
din București pune conducerea în
treprinderii în căutarea celui care 
a prejudiciat-o cu 550 lei, lipsmdu-i 
totodată de posibilitatea de a fi Ia 
curent cu cele discutate la Galați. 
Colda e găsit acasă, recunoaște se
nin că „și așa aveam de gînd să 
plec din localitate". S-a achitat o- 
mui apoi de datorii și, desfăcîndu-i- 
se contractul de muncă, așteaptă a- 
cum hotărîrea instanței.

Fapta sa, pedepsibilă pentru abu
zul (doar în. aparență inexplicabil) 
de serviciu, își va primi răsplata. 
Revizorul va fi obligat de lege 
să-și.., revizuiască concepțiile des
pre viață și societate! Dar, dincolo 
de greșeala personală, nu conside
rați că se mai ascunde una colec
tivă, la fel de intolerabilă ? Care 
sînt condițiile care au favorizat, la 
acest om de 29 de ani, repetabili
tatea greșelilor? Din dosar reiese 
cȘ nu în toate cazurile atribuțiuni- 
lor de serviciu de pînă acum Colda 
a dovedit atașament, interes și stă
ruință în rezolvarea problemelor. Și, 
cu toate acestea, el și nu altul a 
fost trimis la Galați I De ce ? Pen
tru că „din punct de vedere profe
sional a dovedit capacitate și pri
cepere" ~ după cum se afirmă în 
caracterizarea făcută de șeful birou
lui personal de Ia termocentrala, 
Măieraș Grigore. Pentru că, avînd 
„buna intenție" de a-1 menține în 
post fiindcăv „oricum, se descurcă" 
(deși ș greșit în repetate rînduri), 
conducerea întreprinderii s-a mulțu
mit în a-1 trage la răspundere, bi
ciuind astfel, după cum spunea un
deva Dumitru Popescu, un „cal su
combat deja". Din caracterizarea a- 
mintită am mai aflat că, deși la o 
vîrstă matură, căsătorit de mai mult 
timp (actualmente însă... 
Colda Sorin „cînd este

în divorț), 
la încurcă-

® In colec|ia de aventuri șfiin- 
țifico-fanfastice a Editurii tineretu
lui, ultimele trei volume oferă citi
torilor o reîntiiniro cu scriitorii 
Sergiu Fărcțișan („Mașina de rupt 
prieteniile), Radu Theodoru (Taina 
recifului) șl Edgar Allan Poe (Mal- 
lomata taula).

® In seria „Romane de ieri și de 
azi" a apărui a doua ediție (prima 
apărută în 1946) a romanului lui 
Mihai Șerban, Fete bătrîne (revăzu
tă și adăugită de autor).

© Romanul Eisei Morante Insula 
lui Artur, recent apărut, cucerește 
opinia publică prin echilibrul per-

VĂ RECOMANDĂM

fect între fantezie și sentimentul 
realității. Autoarea este una dintre 
cele mai mari talente scriitoricești 
ale contemporaneității.

© Noua reeditare a Povestirilor 
lut Mihail Sadoveanu cuprinde 
scrierile Inserate cîndva in volumele 
„Țara de dincolo de negură" și 
„împărăția apelor".

® Poetic sau psihologic, tributar 
impresionismului . sau unei viziuni 
simbolice, romanul Virginie! Woolf 
Doamna Dalloway se înscrie în se
ria unor ilustre încercări, hotăritoa- 
ro pentru dezvoltarea literaturii 
mondiale.

PEECRANE

Nebunul
(CINEMA „REPUBLICA", 

PETROȘANI)
Producție a studiourilor franceze, 

parodie a filmelor de spionaj, „Ne
bunul din laboratorul nr. 4" este o 
peliculă interesant concepută și rea
lizată. Pe generic apar o seamă de 
binecunoscuti actori ai ecranului 
francez: Jean Lefebvre, Bernard 
Biter, Pierre Brasseur, Marie La
tour.

In citeva cuvinte — conținutul 
filmului: Cercetătorul științific Eu
gene Ballanchbu descoperă din în- 
timplare secretul unui gaz euforic. 
Directorul său intenționează să uti
lizeze această invenție în profitul 
apărării naționale, pentru a anihila 
tendințele ofensive ale inamicului 
în caz de război. Descoperirea atra
ge atenția unei organizații de spio
naj industrial, care încearcă să pu
nă mîna pe invenție. Șeful acestei 
organizații, Besuchard, se folosește 
de serviciile frumoasei sale colabo
ratoare Regine pentru a-I atrage în 
cursa pe naivul savant. Dar acesta, 
descoperind intențiile fetei, și-o face 
aliată. După acest prim eșec, Beau- 
chard uzează de o armă mai violen
tă’ împotriva lui Ballanchou tăpi- 
rea. Simulînd sinuciderea, Ballan
chou reușește să scape și de astă 
dată. O răpire colectivă este pusă 
la cale de membrii bandei, captura 
fiind directorul lui Ballanchou, ta
tăl savantului și Regine, care sînt 
sechestrați. Sînt eliberați de aici 
de însuși Ballanchou. După urmăriri

din laboratorul sur. 4
cu diligenta și încăierări, bandiții 
sînt arestați iar Ballanchou se căsă
torește cu Regine.

■A
La cinematograful „7 Noiembrie', 

Petroșani, în zilele de 31 august și

1. septembrie, rulează o suită de 9 
filme de desene animate, eroii că
rora sînt. ptsicuța Tom și șoricelul 
Jerry. Filmul „Tom și Jerry" este 
o producție color, de lung metraj, 
a studiourilor americane

Condiții noi, sortimente 
multe si de calitate 

«J

Printre secțiile întreprinderii in
dustrială de stat „Jiul" se numără 
și unitatea nr. 4 din Petroșani, con
dusă de Cibu Nicolae. In fiecare 
zi, de la această secție pleacă spre 
unitățile de desfaceri? a produselor 
de panificație peste 2 000 kg. de co
zonaci. covrigi, franzeluțe, cornuri 
etc. Aici se produc de altfel peste 
18 sortimente de produse de panifi
cație, toate de bună calitate. Acest 
lucru se datorește personalului a- 
cestei secții și în primul rind bri
gadierilor Mazilii loan, Tuhuț
mion, cocăforilor Floroiu Ilie, Cis- 
mașu Gabor cît și a condițiilor de 
muncă optime create în ultimul 
timp.

Instalarea unei pompe șl conduc
te pentru alimentarea cuptoarelor 
cu mntnr’nă, repararea celor patru

citeva din mă- 
ultimul timp 
condițiilor de 

reparate și zu-

malaxoare sînt doar 
șurile întreprinse în 
pentru îmbunătățirea 
muncă. Au mai fost
grăvite toate încăperile unității. Se 
face însă simțită lipsa unei încăperi 
pentru păstrarea covrigilor la rece 
spre a frîna dospitul lor mai _ mult 
decît e necesar.

Si NOTĂ

---- ®

Preocupări 
gospodărești

Zonele verzi, rondurile din jur cu 
flori, saloanele, strălucind de cu» 
rățenie ale Spitalului unificat din 
Vulcan, dovedesc că aici domnește 
un spirit gospodăresc colectiv. Pre
ocupat în permanență de înfrumu
sețarea incintei spitalului, adminis
tratorul Dascălii Constantin inițiază 
.acțiuni gospodărești la care parti
cipă majoritatea salariatilor acestei 
unități sanitare din Vulcan. La ame
najarea de ronduri, plantarea flori
lor, menajarea ateilor și celelalte 
acțiuni de înfrumusețare participă 
cu 'regularitate Enculescu Alexan
dru, Tălpelea Andrei, Oidea Aure
lia și ceilalți salariați al spitalului.

■tură îl descurcă părinții". „Puișorul" 
este ajutat, deci, încă șă reușească 
în viață ! Nici nu-și dau seama bă- 
trînii (săracii1) ce-au crescut, că au 
recomandat societății, pentru un post 
călduț dar nemeritat, uri „copil" 
căruia-i lipsesc aripile pentru a se 
înălța singur ! încă cîteva dovezi în 
sprijinul afirmației de mai sus, că 
acest om a fost oblojit printr-o 
„iertare a păcatelor" perpetuă pen
tru că avea „cap". Citam: „Cu oca- 
zAa verificărilor anumitor gestiuni a 
dovedit o buna pregătire, neadml- 
țind compromisul (!) Suferea însă 
de acea patimă de a nu fl siăpîn 
pe sine (!) Și în special in cazurile 
cînd se îndrăgostea, fiind foarte 
sentimental". "Aflăm in continuare 
(neostoitul paradox!) că „în afara 
serviciului duce . o viață rezervată, 
stînd mai mult acasă (oare, cînd se 
mai îndrăgostea?). Citea cărți mul
te. Părinții îl țineau din scurt pen
tru că îl iubeau mult" (probabil că-1 
alintă și-n prezent). Oare șeful ca
drelor de Ia I.E.C. Paroșeni, care a- 
firmă că pe „snsnumitul nit se poa
te conta fiind foarte tînăr la min
te" (!) a sesizat conducerea între
prinderii să-l scutească pe „copi
landru" de misiuni grele? Sau. du
pă război...

Societatea noastră nu acordă dis
pensă — tovarăși de Ia I.E.C. Paro- 
șeriii și de altundeva — pentru ti
nerețe, incapacitate, prostie. Asigu
rând în continuare un culcuș comod 
celor care se încapățînează în a e- 
fectua treburile tot mai i 
sînt menajați, într-adevar, 
intenții" anumit! inși, dar < 
teresele societății. Pentru 
despre un hoț începător 
că „cine fură azi un ou...
pre greșelile repetate se spune că 
se umflă, se amplifică, cresc și... 
dăunează din ce în ce mai mult!

defectuos, 
cu „bune 
suferă în
că, dacă 
se spune 

." și des-

.Viorel TEODORESCU

masuri de lichidare a gestiu- 
din sarcina celor două remi- 
care au deservit acea unitate, 
lucrurile s-au desfășurat cu to-

servi» 
comercial — le-a pus la dispo- 
un camion pentru transporta- 
mărfurilor la domiciliul pro» 
al acestora.
urma acestei „măsuri", deși de.

două luni, cele 
păstrează încă 
în valoare de

Cine plătește ?
Lucrările de sistematizare a străzii 

Republicii în porțiunea din jurul 
podului peste Maleia au impus de
molarea chioșcului de tutun ce a 
funcționat in dreptul Școlii generale 
nr. 4 Petroșani.

Normal ar fi fost ca în urma fl- 
cestei necesități de ordin urbanistic, 
O.C.L. Produse industriale șă ia din 
timp 
nilor 
ziere

Or
tul altfel. Remizierelor li s-a indi
cat un termen scurt de ambalare a 
mărfurilor din gestiune, după care 
O.C.L. Produse industriale 
ciul 
ziție 
.rea 
priu

In
la desființarea debitului în cauză se 
împlinesc azi, mîîne, 
două remiziere mai 
la domiciliu mărfuri 
cîte 15-^20 mii tei.

Cei care au sesizat ziarului cele 
de mâi sus ne întreabă: „Cine va 
suporta pagubele prilejuite de faptul 
că mărfuri în valoare de 30—35 mii 
tei sint scoase din circuitul econo
mic și dacă conducerea O.C.L, Prt- 
duse industriale are cunoștință de 
situația ilegală și cu totul neobiș
nuită că mărfurile stau imobilizate 
la domiciliul remizierelor? Sînt în
trebări la care așteptăm răspuns, o 
dată cit comunicarea măsurilor pe 
care O.C.L. Produse industriale te 
va lua pentru rezolvarea problemei.

D. T.

POSTA 

REDACȚIE?
Unui grup de muncitori din 

Aninoasa. Sesizarea dv. cu pri
vire la- atitudinea necorespun
zătoare, față de cumpărători, 
a vînzătoarei Felea Ana, de 
la magazinul alimentar nr. 41 
din Aninoasa, a fost cerceta
tă de către conducerea O.C.L. 
Alimentara Petroșani care, gă
sind întemeiate cele cuprinse 
în sesizare a luat măsuri 
sancționare a susnuniitei 
mustrare scrisă.

de
cu

Pe-Cornea Mihai (Mihăiiă). 
froșani. Vă rugăm ca într-una 
din zilele următoare să tre
ceți pe Ia redacție pentru a 
furniza amănunte în legătura 
cu scrisoarea ce ne-ați adre
sat-o în ziua de 29 august a.c.

Laufer Anlon. Inpeni. Am 
primit scrisoarea dv. Urmează 
să facem o cercetare supli
mentară privind cele semna
late.

Lupeneanu T. Lupenl. Unul 
din materialele expediate re
dacției, la data de 25 august, 
este nepublicabil. Al doiilea, 
cu privire la ședința comite
tului de bloc, va apare în- 
tr-un număr viitor al ziarului.

IN CLIȘEU: O secvență din filmul „Nebunul din laboratorul nr. 4".

17.30 Pentru cel mi ol: Lanterna 
magică.

18,00 Stadion — emisiune de actua
litate sportivă.

18.30 „Mult e dulce și frumoasă" — 
emisiune de limbă română,

19,00 Pentru școlari. Balade și le
gende : „Mihal Vodă și moș
nenii din Ploiești".

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. Publi

citate.

20,00 Tele-encictepedia.
21,00 „Te laud te apăr șl te cînt" 

—■ poezie contemporană româ
nească.

21,10 Film serial „Campionii".
22,00 Tele-metrouom,
22,45 Parada vedetelor.
23,00 Telejurnalul de noapte.'
23,15 închiderea emisiunii.

Avancronică fotbalistică
A

RINDUL JIULUI...1

încep această avancronică cu cî
teva constatări Impuse de o privire 
fugară asupra clasamentului divi
ziei A, după trei etape.

„U" Craiova și Farul, ocupantele 
lacurilor 1 și 2, încă n-au cunoscut 
infrîngerea (poate o cunosc mline 
cînd ambele -joacă în deplasare).

— patru echipe — Jiul, Rapid, 
Petrolul, Crișul — n-au cunoscut,., 
victoria (poate o tunosc tot mîine 
cînd toate joacă acasă).

— Petrolul este singura echipă 
care n-a înscris .nici un gol pînă 
acum.

— Uțu (Farul) și Sucii) (Steaua) 
au scos doar cîte o dată mingea din 
plasa propriilor portL în timp ce 
Ghijă (Dinamo Bacău) a scos-o de 
6 ori.

— șefia clasamentului o deține 
„U" Craiova cu 5 puncte, iar lan
terna —- Crișul cu un punct.

Ce va fi după etapa a patra ? Ră- 
mîne de văzut...

Rămîne de văzut dacă în derbiul 
bucureștean Steaua — Dinamo, pri
mii vor putea șterge impresiile a- 
mare. lăsate sîmbătă spectatorilor, 
în urma meciului cu U.T-A. Dacă 
vor reuși acest lucru, el ar reveni 
în fruntea clasamentului, glndindu- 
ne că pe Someș șl pe Mureș gaz
dele nu-i vor... ferici pe oaspeți. 
Par, este greu de crezut că învin
gătorii de luni ai echipei F. C. Bo
logna, pe pămînt italian, vor con
tinua să Tămînă doar cu două punc
te în clasament. Cred că va fi un 
meci faimos, echilibrat, în care pri
ma șansă o au dinamoviștil.

O partidă cel puțin Ia fel de pa
sionantă, i-aș zice chiar derbi (derbi 
studențesc), are loc pe stadionul 
Central din Cluj. Personal, cred că 
universitarii craioveni vor gusta 
pe malul Șomeșulul, pentru prima 
dată în acest campionat, din cupa 
cu pelin. Cineva scria elogios de 
noul val al oltenilor. Da, dar ce e 
val.... Apoi, Ia ei acasă, clujenii joa
ca întotdeauna sub îndemnul fru
mosului lor imn sludentesc care-1 a- 
juta, parcă, să răspundă cu „da" 
tuturor Întrebărilor de pe gazon. Și 
asta face mult.

In pragul aniversării a 10 ani de 
activitate, sub denumirea Petrolul, 
formația plo-ieșteană primește acasă 
replica revelației etapei de dumini
că, U.T'.A. Fără îndoială că local
nicii vor face fotul pentru ca la un 
deceniu de activitate să înscrie în 
palmares o victorie. Ar fi prima din 
acest campionat. Cred că, în aceas

tă etapă, petroliștii nu vor arde... 
gazul degeaba, ca în etapele ante
rioare. Chiar dacă U.T.A. îl va a- 
vea în formație pe Sfirlogea, per
mutat de la Craiova.

Rapid joacă iarăși acasă. Da
că duminică, Racsi și compania 
„le-au dat" un punct pe 23 August, 
mîine giuleștenii au ocazia să ia 
două puncte Progresului. Numai să 
nu ajungă aceast'ă ocazie în picioa
rele Iui Neagil...

Dinamoviștil băcăuani se depla
sează la Tg. Mureș. Cred în victo
ria localnicilor. Se pare că-s în for
mă bună.

„Vagonarij" arădanl primesc din 
■ nou oaspeți. De data aceasta pe 
fotbaliștii de la Farul. Duminică, 
jucătorii de la Vagonul i-au între
cut greu pe cei de la Progresul. 
Nici mîine nu te va fi ușor, Nu-l 
exclus ca marinarii să aibă vînt 
prielnic și să mai ducă un punct 
din deplasare.

Noile promovate, Crișul și Poli
tehnica, se întîlnesc la Oradea în- 
tr»un meci care, cred, va da cîștig 
de.,cauză localnicii or.

Pe stadionul din Petroșani îi a- 
vem oaspeți pe elevii drumeților

prin Valea Jiului. Ion Bălănescu șl 
Eugen Mladin. Vicecampionii, a că
ror carte de vizită este recunoscu
tă, vin la Petroșani cu Dobrin în 
formație. In urma cu doi ani, pe o 
vreme ploioasă, jiuliștii au adminis
trat argeșenilor patru goluri fără 
să primească vreunul. Peste un an, 
tot sub căderea ploii, piteștenil au 
plecat cu ambele puncte de la Pe
troșani prin golul lui Dobrin. Anul 
acesta (exceptăm timpul, noi 
vrea să fie frumos) este din nou rîn- 
dul Jiului la victorie. Comportarea 
bună a jluliștilor de duminica tre
cută Ia Bacău trebuie continuată
mline, la scară mărită, șl materia
lizată într-o victorie, atit de mult 
așteptată. Totul este ca atacantU 
să... atace și să tragă mult pe spa
țiul porții. La rîndul său, apărarea 
sa nu scape nici o clipă de sub’ 
control pe rapizii Radu, Kraus jșl 
Jercan și, mai ales, pe subtilul ] sl 
întreprinzătorul Dobrin. Fie ca ro
cada de portari Ion Vasile — St'an
sa ne avantajeze, mîine.

Ce va fl după etapa a IV-a ? 
mîne de văzut...

Ră-

D. GHEONEA

1.R.E.H DEVA
Secfia distribuire 
a energiei electrice 

petroșani
anunță

In ziua de I septembrie 1968, între orele 
8™16, se va întrerupe furnizarea 
nergâei electrice în vederea unor lucrări 
de reparații pe străzile «Ir. Fetru Gre* 
za, Ștefan Iosif, Ilarie Kendi, 6 Aut 
gust, Institutului, Muncii, Ilie Pinti- 
iie, Ștefan cel Mare și Gh, Lazăr, 

din Petroșani.

Selecjiuni din programul
DUMINICĂ 1 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL 1 :

6,00 Buletin de știri; 6,05 Concer
tul dimineții; 7,00 Satule, vatră fru
moasă — cîntece și jocuri; 7,50 Pa
gini orchestrale din operele; 8,00 
Radiojurnal. Sumarul presei. Bule
tin meteo-rutier; 8,15 ilustrate mu
zicale; 9,00 Radiomagazinul femei
lor; 9,30 Cîntă corul de copii al 
Radioteleviziuniii dirijat do Elena 
Vicică; 9,45 Soliști și orchestre; 
10,00 Ora satului; 10,40 Cîntece de 
Mircea Neagu; 11,00 Buletin de știri; 
11,11 Noi înregistrări de muzică 
populară; 11,30 Succese ale muzicii 
ușoare; 12,00 De toate pentru toți; 
12,55 Cinci minute cu poezia. Ver
suri de Ion Brad; 13,00 Estrada du
minicală; 14,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic; 15,00 Concurs cu pu
blic. Balade populare românești; 
16,00 Buletin de știrii 16,30 Sport 
și muzică. In pauză : Buletin de știri; 
19,30 lntilnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 20,00 Radio
jurnal; 21,10 Melodii mat puțin cu
noscute; 20,25 Din înregistrările Ma
niei Tănase; 20,40 Teatru radiofonic: 
„Intîlnlrea e la ora 10”, scenariu 
radiofonic de Ion Cojan; 21,24 Nou
tăți de muzică ușoară cu Pierre 
Odar; 22,00 Radiojurnal, Buletin me
teorologic. Sport; 22,20 Cîntă Sergiu 
Gio,iu; 22,30 Moment poetic, 22,42 
Simfonietla a IV-a în Mi bemol ma

jor de Mihail Andricu; 23,02 In 
ritm de dans; 24,00 Buletin de știri; 
0,05—5,00 Estrada nocturnă. Buleti
ne de știri și meteo-rutiiere la ore
le 1.00; 2,00 și 4,00.

PROGRAMUL II:

6,00 Drag ml-e cîniecul și jocul; 
(5,30 Buletin de știri; 6,35 Divertis
ment pentru fanfară; 7,00 Muzică 
din operete; 7,15 Sub steagul glo
riosului1 partid — cîntece) 7,30 Me
lodii de curînd lansate; 7,45 Buletin 
de știri. Buletin meleo-rutier; 7,54 
Cîntă chitara; 8,00 Melodii populare; 
8,10 Teatru radiofonic pentru copii: 
„Făt frumos din lacrimă" de Mihai 
Emiarescu; 9,00 Itinerar folcloric 
muzical; 9,30 Buletin de știri; 9,33 
Piese instrumentale de virtuozitate; 
10,00 Cîntă Corina Bărbulescu — 
arii din operete; 10,15 Melodii de 
Richard Bartzer și Site D.inicu) 10,45 
A 7-a artă; 11,00 Concertul capodo
perelor; 12,40 Arii de mare popu
laritate din opere; 13,00 Radiojur
nal. Buletin meteorologic; 13,10 Or
chestra de muzică populară a Radio- 
televiziunii; 13,35 Concert de prînz; 
14,30 Gala umorului. Comici vestiți 
al microfopuiui: Ion Finteșteanu; 
14,50 Uvertura la opereta „Liliacul" 
de Johann Strauss; 15,00 Muzica u» 
șoară; 15,15 Din tezaurul nostru 
folclorici 15,30 Caleidoscop muzical; 
16,00 Muzică ușoară; 16,30 Cîntece 
șl jocuri populare; 17,00 Buletin de

de radio
știri; 17,05 Trei piese pentru pian 
de Grieg; 17,15 O cunoașteți pe in
terpreta spaniolă Salomde?; 17,30 
Revista literară radio; 18,00 Suită 
din baletul „Cînd strugurii se coc" 
de Mihail Jora; 18,22 Muzică ușoa
ră; 18,40 Melodii populare; 19,00 
Buletin de știrii 19,05 Interferențe 
lirice; 20,30 Dans pentru bunici și 
nepoți; 21,00 Radiojurnal. Sport; 
21,10 Metronom '68 (reluare); 22,10 
Romanțe și amintiri; 22,30 Ritmurile 
dv. preferate; 23,00 Radiojurnal; 23,07 
Laureați ai concursului internațional 
de interpretare pianistică „Regina 
Elisabeta a Belgiei" — 1968; 0,11 
Muzică de dans; 0,30 Jazzj 0,55— 
1,00 Buletin de știri. Buletin meteo
rul! er.

F I L M
DUMINICĂ 1 SEPTEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Tom 
și Jerry; Stadion: Bocceluța; Repu
blica : Nebunul din laboratorul nr. 
4; PETR1LA: Oscar; LONEA — Mi
nerul : Sfidarea; ANINOASA: Răpi
rea fecioarelor; VULCAN: Escroc 
fără voie; PAROȘENI: Cînd tu np 
ești; LUPENI —■ Cultural: Ape lim
pezii Muncitoresc: Prostănacul; U- 
RICANI: Cu bărbații e o altă po
veste.
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Conferînfa sfafelor nepose
discuțiein

și transmiterea concomitentă a patru 
în Europa, Africa și America Latină, 
pe orbite terestre „staționare"; unul 
în apropierea coastelor Braziliei, al

IwwSIl

COMUNICATUL 
GUVERNULUI CEHOSLOVAC

PRAGA 30 (Agerpres). —
Postul de radio Cehia cen

trală a emis în seara de 29 au
gust, orele 22,00, comunicatul 
guvernului cehoslovac, în care 
se spune :

Guvernul cehoslovac a pri
mit încredințarea din partea 
reprezentanților trupelor aliate 
ale Tratatului de la Varșovia 
că în Cehia centrală și la Pra-

ga nu există nici o piedică în 
desfășurarea normală a vieții. 
Locuitorii pot ieși din casele 
lor și să se întoarcă la orice 
oră vor. Pot în același timp să 
meargă nestingheriți la ser- 
vici și, în special, pot ajunge 
normal în schimburile de noap
te. Guvernul este convins că 
cetățenii vor înțelege și vor da 
dovadă de hotărîre în acțiunea

de refacere a producției 
male în întreprinderile 
Praga și Cehia centrală, 
vernul cere cetățenilor de 
să împiedice eventualele 
vocări, prin toate mijloacele 
posibile. Guvernul informează 
pe toți cetățenii care se află 
momentan în afara granițelor 
patriei că a obținut încredin
țarea că pot trece nestînjeniți 
frontiera pentru a intra în țară.

Sateliți pentru transmisiunile 
în direct" ale Jocurilor

Olimpice din Mexic

ROMA 30, Corespondentul 
Agerpres, N. Puicea, transmi
te : Comitetul Central și Co
misia centrală de control apro
bă raportul și concluziile to
varășului Longo și confirmă 
linia și pozițiile adoptate de 
Biroul Politic și de Direcțiu
nea partidului în legătură cu 
evenimentele din Cehoslova
cia.

In rezoluția Comitetului 
Central al P.C. Italian se ex
primă dorința ca poporul și 
comuniștii cehoslovaci, cu toa
te condițiile grele în care sînt 
obligați acum să acționeze, să 
poată duce înainte — o dată 
cu deplina redobîndire a in
dependenței și libertății lor de 
acțiune, procesul de reînnoire 
democratică și consolidare a 
societății socialiste inițiat prin 
hotărîrile Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Ce-

hoslovacia din ianuarie 1968. 
Această linie va putea fi apă
rată împotriva oricărei încer
cări a unor forțe antisocialiste 
și prin confirmarea precisă a 
valabilității și semnificației de 
opțiune în favoarea socialismu
lui și a idealurilor lui prove
nită din marea dovadă de res
ponsabilitate pe care au dat-o 
clasa muncitoare și poporul 
cehoslovac în situația grea 
creată de intervenția militară. 
Ele s-au unit într-un ferm con
sens în jurul partidului co
munist, recunoscîndu-1 ca re
prezentant și călăuză a între
gii națiuni.

Se exprimă, de asemenea, 
încrederea că toate partidele 
și guvernele care au interve
nit în Cehoslovacia vor face, 
așa cum e necesar, tot posi
bilul pentru ca — o dată cu 
retragerea trupelor

la o situație 
. A- 
astăzi 

de 
ca raporturile 

socialiste să poa- 
baza egalității și 

independentei și 
fiecărui stat, la o 
a colaborării în

revină rapid 
normală în Cehoslovacia, 
cesta este pasul care < 
trebuie înfăptuit înainte 
orice pentru 
dintre țările 
tă duce, pe 
respectării 
suveranității 
îmbunătățire 
toate domeniile și la o reală 
întărire a unității.

C.C. și C.C.C. consideră că 
evenimentele din Cehoslovacia 
și pozițiile contrastante pe ca
re le-au determinat impun ce
rința ca din partea tuturor să 
devină mai profundă și mai 
deschisă angajarea spre găsi
rea căilor unității mișcării 
muncitorești și comuniste și 
ale solidarității tuturor for
țelor democratice și progresis
te în lupta împotriva imperia
lismului și pentru pace.

La Seul
regională a unor țări 
și bazinul Oceanului Pacific (A.S.P.A.C.), 
cărei scopuri declarate erau „Promova- 
colaborării economice" între statele mem- 
în al cărei act de naștere nu figura sem-

1966, o organiia- 
din Asia de sud-ție 

est 
ale 
rea 
bre 
nătura S.U.A. cu toate că sursa ei se afla în 
politica americană de dominare în Extremul 
Orient. Un alt țel al acestei organizații, care 
urmează să înlocuiască pactele militare fali
mentare S.E.A.T.O. și A.N.Z.U.S. este înăbu
șirea mișcărilor de eliberare națională si so
cială, sub pretextul „luptei împotriva infiltră
rii comuniste". O a treia conferință ministe
rială a acestei organizații care a avut Ioc 
recent la Canberra, Australia, care s-a des-

fășurat cu ușile închise,
diverse încercări de a înjgheba o nouă alian
ță agresivă în Asia de sud-est. Acest fapt a 
nemulțumit profund populația țărilor respec
tive (Australia, Noua Zeelandă, Japonia, Thai
landa, Malaezia, Coreea de sud, Vietnamul 
de sud, Filipine și Taivan}, lărgind cercul ce
lor care se pronunță împotriva blocurilor mi
litare, pentru o politică proprie, conformă in
tereselor naționale.

In fotografie : Aspect de la o recentă de
monstrație care a avut loc la intrarea pe ae
roportul Haneda din Tokio împotriva trimi
terii de către guvernul Sato a ministrului de 
externe Takeo Miki pentru a lua parte la con
ferința A.S.P.A.C. de la Canberra.

CAPE KENNEDY 30 (Agerpres). — La centrul de lansări 
spațiale de la Cape Kennedy (Florida), se iac pregătiri pen
tru i crearea unei noi relele de comunicații prin intermediul 
sateliților, care va ii folosită și Ia transmisiunile „în direct" 
ale Jocurilor Olimpice din Mexic. Potrivit specialiștilor 
N.A.S.A., este vorba de o serie de patru sateliți, care după 
lansarea în spațiu vor permite realizarea simultană a 1.200 
convorbiri telefonice 
canale de televiziune 
Sateliții vor fi lansați 
deasupra Atlanticului, 
doilea deasupra Pacificului, un altul tot deasupra Atlanticu
lui însă în apropierea continentului european, iar al patru
lea deasupra Oceanului. Indian. Timpul lor de funcționare 
ar urma să fie de cinci ani. Fiecare satelit lansat din seria de
numită „Intelsat-3"; va costa țările membre ale Organizației 
„Comsat" 4,5 milioane dolari.

In prezent, se află în funcțiune patru sateliți de comu
nicații — doi deasupra Atlanticului și doi deasupra Pacifi
cului — care sînt folosiți îndeosebi pentru transmiterea in
formațiilor cu caracter comercial.

soare de arme nucleare

BIAFRA: Sute de mii de
oameni rătăcesc

R.A. YEMEN: Eșuarea încercării
de lovitură de stat

PARIS 30 (Agerpres). —
Cu toată situația tragică în 

care se află, în Biafra nu e- 
xistă nici un fel de dezordini 
în țară, a declarat joi seara 
doctorița Colette Boely, re
întoarsă la aeroportul Bour
get din Paris, după ce a pe
trecut patru zile în Biafra, 
din însărcinarea Crucii Roșii 
Franceze și a Comitetului fran
cez împotriva foametei.

„Prima mea impresie, a a- 
dăugat doctorița, a fost aceea 
că biafrezii suportă totul fără 
să se plîngă. In Biafra se pe
trec însă lucruri inadmisibile. 
1.450.000 de oameni rătăcesc 
fără nici o țintă pe drumuri, 
fără alimente și fără apă. E- 
xislă desigur și tabere pentru 
populație, aproximativ 
mai ales pentru copii, 
lipsește îmbrăcămintea și hra
na. Am văzut copii zăcînd 
fără cunoștință, răpuși de boli 
sau de foame chinuitoare.

Pentru populația Biafrei, 
primul lucru necesar îl repre-

pe drumuri...
zintă acum hrana și îmbrăcă
mintea. Cea de a doua pro
blemă o reprezintă situația 
din spitale. La Aba sînt trei 
bolnavi într-un pat, deși a- 
cestea au fost înghesuite 
peste tot, pe culoare și chiar

GENEVA 30. — Corespon
dentul Agerpres, H. Liman, 
transmite : In ședința de vineri 
a Conferinței statelor nepose- 
soare de arme nucleare a fost 
adoptat regulamentul interior 
și au fost alese organele con
ducătoare. Au fost aleși 12 vi
cepreședinți : reprezentanții
României-și Iugoslaviei pentru 
Europa răsăriteană ; Austria, 
Italia și Spania pentru Eu
ropa occidentală ; Ghana, 
Tanzania și R.A.U. pentru Afri
ca ; India și Japonia pentru

Asia; Ecuador și Columbia 
pentru America Latină.

Ca președinte al Comisiei de 
dezarmare și securitate a fost 
ales reprezentantul Kenyei, iar 
la președinția Comisiei de uti
lizare pașnică a energiei nu
cleare, reprezentantul Urugua- 
yului.

Au fost aleși 15 
Biroului conferinței.

Vineri dimineață, 
țărilor participante 
rință s-a ridicat la

membri ai

numărul 
la confe- 

92.

700, 
dar

Aba, 
mina 

ultima
foi

în curți. Iar medicamente nu 
mai există de loc".

Doctorița a precizat, tot
odată, că acest oraș, 
continuă să se afle în 
biafrezilor, după ce
ofensivă a federalilor a fost 
respinsă la începutul acestei 
săptămîni. De asemenea, ea 
a menționat că aeroportul 
Crucii Roșii Internaționale, 
bombardat recent de aviația 
federală, va putea fi din nou 
utilizat.

arestări
Indonezia

Guvernul cambodgian se pronunță 
împotriva organizațiilor 
regionale din Asia de sud-est

Obuze forfeîor federale 
biblii biafrezilorȘI-

LONDRA 30 (Agerpres). — 
Joi a părăsit portul Lon

drei, cu destinația Tilbury, 
Nigeria, un . carg.Q.bot. brita
nic încărcat cu obuze de arti
lerie pentru forțele armate 
nigeriene și cu... biblii pen-

tru biafrezi. Cele 170 tone de 
obuze au fost vîndute auto
rităților federale nigeriene de 
către guvernul britanic, iar 

au fost 
către 

Anglia.

cele 10 tone de biblii 
dăruite biatrezilor de 
Asociația creștină din

DJAKARTA 30 (Ager
pres). După cum trans
mite agenția U.P.I., cinci 
ofițeri superiori indone
zieni din Djakarta au 
fost arestați sub acuza
ția de complicitate la e- 
venimentele din 1965 — 
a anunțat comandantul 
garnizoanei Djakarta, 
generalul Amir Mach- 
mud. El a declarat, , de 
asemenea, că... a.r,estărj]e 
în rîndul cadrelor din 
armata indoneziana vor 
continua.

PENH 30 (Agerpres). 
Penh a fost dală pu- 
o declarație în care 
cambodgian își rea-

Edmynd Myskîe candidat 
democrat h

PNOM 
La Pnom 
blicitătii 
guvernul 
firmă politica de neutralitate 
și de neangajare, pronunțîn- 
du-se totodată împotriva orga
nizațiilor polilico-militare re
gionale din Asia de sud-est.

..Cambodgia, se arată în de
clarație, a subliniat în repe
tate rînduri că este exclusă 
absolut, orice participare a sa 
la vreo organizație militaristă 
care reunește statele asiatice, 
dependentă de S.U.A. sau afla
tă sub controlul lor militar sau

politic". In declarație se ara
tă că orice organizație s-ar 
crea în Asia de sud-est aceas
ta n-ar putea contribui. în 
condițiile actuale, la dezvolta
rea economică și socială a a- 
cestei regiuni".

Condiții favorabile i 
colaborarea statelor din 
de sud-est, se subliniază 
declarație, s-ar putea contura 

" numai după încetarea agresiu
nii S.U.A. în Vietnam și: a 
diverselor forme de penetra
ție ale acestora în altei sta
te din această regiune.

pentru 
i Asia 

în

arai

CAIRO 30 (Agerpres). In 
rîndul forțelor armate republi
cane yemenite a izbucnit o 
răscoală, relatează agenția 
France Presse, citind zvonuri 
din Cairo. Lupte violente ar 
fi avut loc la Sanaa între uni
tățile rebele și trupele fidele 
guvernului condus de genera
lul Hassan El Amry. Potrivit 
acelorași informații neconfir
mate de la Cairo, agenția 
menționează că o serie de mi
niștri și personalități oficiale 
ar fi căzut în mîinile răscu- 
latilor, iar capitala yemenită 
ar fi fost bombardată.

Mișcarea de rebeliune este 
condusă de colonelul Abdallah

Abdel Rakib, fost șef de stat 
major al armatei yemenite, re
cent îndepărtat de către ge
neralul Amry.

■A-
CAIRO 30 (Agerpres). —
Agenția France Presse, citind 

postul de radio Sanaa, anunța 
că încercarea de lovitură de 
stat, organizată de un grup de 
ofițeri și avînd drept scop răs
turnarea guvernului Republicii 
Arabe Yemen, a eșuat. Același 
post de radio menționează că 
a fost creat un comitet mili
tar, sub conducerea primului 
ministru El Amry, în vederea 
reorganizării armatei republi
cane yemenite, în urma acestei 
încercări de lovitură de stat.

Patrioții 
sud-vietnamezi 
continuă ofensiva

n ® £

KUALA LUMPUR 30 (Ager
pres).

La Kuala Lumpur și-a înce-

a 
vir- 
am- 
po-

KINSHASA 30 (A-
gerpres). Postul de ra
dio Kinshasa a anunțat 
că generalul Mobutu, 
președintele Republicii 
Democrate Congo, 
semnat un decret în 
tutea căruia vor fi 
nistiați toți deținuții
litici. Postul de radio nu 
a precizat numărul și 
lamiliile persoanelor ca
re vor beneficia de a- 
ceastă amnistiere, sub
liniind doar că hotărîrea 
respectivă are drept scop 
consolidarea unității na
ționale.

put joi lucrările conferința in
ternațională 
lui Ia care 
oameni de 
liști din 30 
Participants 
va dura 9 zile, vor examina o 
sferă largă de probleme teh
nice și științifice legate de 
producția cauciucului natural 
și sintetic.

Acest forum a fost convocat 
la inițiativa Institutului mala- 
iezian pentru cercetări științi
fice în domeniul cauciucului. 
In cei opt ani care au trecut 
de la prima conferință interna
țională, colaboratorii acestui 
institut au la activul lor rea
lizări remarcabile în domeniul 
obținerii cauciucului natural 
de înaltă calitate.

In producția de cauciuc na
tural Malaiezia ocupă primul 
loc în lume. In anul 1967 pro
ducția de cauciuc natural s-a 
ridicat la peste un milion de 
tone, ceea ce reprezintă 40 la 
sută din producția mondială.

asupra cauciucu- 
participă 450 de 

știință și specia- 
de țări ale lumii, 
la conferință, caro

SAIGON 30 (Agerpres). In 
noaptea de joi spre vineri, 
patrioții sud-vietnamezi au 
continuat acțiunile ofensive i- 
nițiate împotriva unor obiec
tive militare americane. Joi 
seara, scrie corespondentul a- 
genției France Presse, 35 de 
obuze au fost lansate asupra 
aerodromului de la Tra 
care deservește capitala 
vincială Can Tho, cea 
importantă localitate din 
fluviului Mekong. După 
a precizat un purtător de cu- 
vînt militar de la Saigon, bom
bardamentul n-ar fi (provocat 
victime, dar pagubele materia
le au fost apreciate ca impor
tante : două elicoptere 
ricane de transport au 
complet, distruse, și alte 
mai mult sau mai puțin 
riate.

In aceeași noapte a 
bombardat centrul de 
nament' militar al forțelor gu
vernamentale, situat tot în 
Delta Mekongului, în apropie
re de Vinh Long. 26 de per
soane au fost ucise și rănite, 
a anunțat purtătorul de cuvînt. 
Iar în zorii zilei de vineri 
peste 40 de obuze au fost lan
sate asupra clădirii comanda
mentului american de la 
Quang Duc, situată la poalele 
platourilor înalte.

Noc, 
pro- 
mai 

Delta 
cum

ame- 
fost 

12 
ava-

fost 
antre-

Apelul Consiliului 
al revolufiei din 1

BRAZZAVILLE 80 
pres). — La Brazzaville 
difuzat un apel al Consiliului 
național al revoluției din Con
go (B), adresat populației. In 
acest document se subliniază 
că formarea consiliului repre
zintă o expresie a „năzuinței 
permanente spre unitate națio
nală și progres" și nu o „uzur
pare a puterii sau dictatură", 
după cum se afirmă în unele 
cercuri.

(Ager- 
a fost

i nafional 
Congo (B)

Apelul îndeamnă poporul
„dea dovadă de fermitate față 
de încercările de subminare și 
să izoleze pe acei care din con
siderente egoiste, încearcă 
sădească disensiuni și nu 
țeleg că răbdarea de care 
dovadă Consiliul național 
revoluției nu este un rezultat 
al slăbiciunii sale, ci ai năzuin
ței spre unitate națională și 
pace".

să

să 
1n- 
dă 
al

vscepreședinfîa
CHICAGO 30 (Agerpres). —
Convenția Partidului demo

crat de la Chicago a desemnat 
oficial joi seara pe candidatul 
acestui partid la vicepreședin- 
ția Statelor Unite în persoana 
senatorului Edmund Muskie 
(statul Maine). Vicepreședinte
le Humphrey și-a manifestat 
intenția ca, în cazul în care 
va obține victoria la alegerile 
prezidențiale din toamnă, să-i 
încredințeze lui Edmund Mus
kie „importante responsabili
tăți în domeniul politicii inter
ne". Tot cu același prilej can
didatul prezidențial al Partidu
lui democrat a afirmat că „va 
acorda prioritate preocupărilor 
pentru găsirea unei soluții în 
vederea încetării rapide a răz
boiului din Vietnam, de natu
ră să satisfacă interesele Sta
telor Unite".

S.U.A.
In timp ce Convenția Parti

dului democrat își ținea ulti
ma ședință, în fața hotelului 
„Hilton", sediul convenției, mii 
de demonstranți cereau înce
tarea războiului din Vietnam 
și protestau împotriva repre
siunilor poliției și ale Gărzii 
naționale din zilele preceden
te. O coloană de aproximativ 
1.500 de persoane, avînd în 
frunte pe cunoscutul actor de 
culoare, Dick Gregory și alți 
lideri ai mișcării 'pacifiste din 
S.U.A., a încercat să pătrundă 
î:i amfiteatrul unde aveau loc 
lucrările convenției. Importan
te forțe de poliție și ale Gărzii 
naționale le-au barat însă ca
lea, făcînd uz de grenade cu 
gaze lacrimogene și operînd 
restări.

Intre cei arestați se aflau și 
mai mulți delegați, care s-au 
alăturat manifestanților.

a-

Proteste împotriva acfinnîlor

CHICAGO 30 (Agerpres) — 
Incidentele violente care au 

avut loc în ultimele zile la 
Chicago și mai ales reprima
rea extrem de brutală de către 
poliție și armată a participan- 
ților la demonstrațiile de pro
test împotriva politicii S.U.A. 
în Vietnam au făcut ca aten
ția observatorilor politici și 
chiar a opiniei publice ameri
cane să nu mai fie îndreptată 
asupra lucrărilor Convenției 
naționale a Partidului demo-

„Yanhci, plccafi acasă ’u

Turcia nu este Vietnam11
(Agerpres). — 
în portul Iz- 
grup de nave, 
a 6-a ameri-

ISTANBUL 30
La 29 august 

mir a ancorat un 
aparținînd flotei
cană din Marea Mediterană. In 
semn de protest împotriva a- 
cestei vizite în oraș a început 
o campanie de rezistentă pa
sivă.

In piețele centrale și pe stră
zile Izmirului au apărut pan
carte pe care sînt înscrise ur
mătoarele lozinci: „Yankei 
câți acasă I" — „Turcia nu 
Vietnam".

Poliția din Izmir a luat 
suri excepționale în vederea 
preîntîmpinării unor incidente. 
In acest scop în oraș au sosit

ple- 
este

mă-

detașamente speciale din Istan
bul.

Joi seara la inițiativa Fede
rației Naționale a tineretului, 
la care s-au alăturat șl orga
nizațiile studențești, a avut loc 
un miting de protest împotriva 
ancorării în portul Izmir a na
velor militare americane. La 
acest miting, care s-a desfășu
rat sub lozinca „pentru o in
dependență deplină a Turciei", 
au participat reprezentanți ai 
studenților și ai altor organi
zații de tineret atît din Izmir, 
cît și din Istanbul și Ankara. 
Mitingul s-a încheiat cu o de
monstrație la care au participat 
peste 2.000 de persoane.

crat desfășurate în acest oraș. 
Represiunile poliției au căpătat 
un caracter extrem de violent 
în special în seara zilei de 
miercuri, cînd peste 3.000 de 
manifestanți au fost bătuți cu 
o brutalitate rar întîlnită. Ac
țiunile poliției din Chicago au 
fost condamnate de președin
tele Johnson și de vicepreșe
dintele Humphrey, desemnat 
candidat al Partidului demo
crat la alegerile prezidenția
le. Humphrey a deplorat într-o 
declarație „tacticile proprii 
formațiunilor SS" ale poliției, 
după ce s-a aflat că în cursul 
ciocnirilor peste 800 de mani- 
festanți au fost răniți și alți 
267 au fost arestați.

Potrivit agenției UPI, parti
cipants la Convenția Partidu
lui democrat au condamnat pe 
primarul orașului Chicago, Ri
chard Daley, pe care l-au făcut 
răspunzător de ceea ce au nu
mit „teroarea instaurată de 
poliția statului". Senatorul 
McGovern a deplîns „sîngele 
care a curs pe străzile orașu
lui", în timp ce, în semn de 
protest față de represiunile po
lițienești, un grup de 500 de 
delegați la Convenție au pără
sit sala de ședințe și s-au a- 
lăturat manifestanților.

In ciuda acestor acțiuni și 
proteste, șeful politiei din Chi
cago, James Conlisk, a dat pu,- 
blicității o declarație în care 
a arătat că „poliția a avut o 
sarcină foarte dificilă pe stră
zile orașului și a dus-o în con
diții optime la bun sfîrșît".

CURIER • CURIER • CURIER
La sediul Organizației Na

țiunilor Unite din New York 
s-a anunțat că între 2 și 23 
septembrie va avea loc la Mos
cova Seminarul O.N.U. in pro
blemele construcției de locuin
țe. Seminarul va avea ca te
mă : „Sistematizarea și con
strucția orașelor noi". Vor par
ticipa specialiști din 30 de 
țări, printre care și Republica 
Socialistă România.
©@@

La șantierul primei centrale 
electrice sovietice car.- va fo
losi energia mareelor, a înce
put realizarea uneia din eta
pele cele mai important- — 
remorcarea clădirii acestei sta
ții spre locul unde va fi fixa
tă. Clădirea centralei, repre- 
zentînd un paralelipiped pluti
tor cu înălțimea de 15 metri 
și cu o greutate de peste 5.000 
de tone, trebuie remorcat la 
distanța de 100 de kilometri 
pe Marea Barents, pînă la in
trarea în golful Kislîi, unde se 
construiește centrala.
999

In orașul brazilian Sao Paulo 
au avut loc o serie de mani
festații studențești în semn de 
protest față de hotărîrea gu
vernului privind interzicerea de
monstrațiilor. La aceste mani
festații au participat peste 
1 000 de studenți și elevi. Ei 
au fost atacați de detașa
mente ale poliției călare, care 
ou folosit arme și cîini dresați. 
Peste 60 de studenți au fost 
arestați. In orașul Curitiba — 
capitala statului Parana — au 
fost arestați mai mulți studenți, 
sub acuzația de a fi răspindit 
manifeste.
999

La exploatările carbonifere 
„Maurice Thorez" din Ungaria, 
în apropierea munților Matra, 
s-au încheiat lucrările pregă
titoare de deschidere a stra
turilor de cărbune. Aceste lu
crări au durat patru ani, și în 
timpul lor au fost dislocate 
15 milioane de metri cubi de 
rocă sterilă. In acest fel, s-a 
trecut la stadiul de pregătire 
a extracției cărbunelui propriu- 
zis, care va începe, potrivit 
planului, în luna februarie 
1969.
999

Sute de studenți de la Fa
cultatea de medicină a Uni
versității din Tokio s-au ba
ricadat în clădirea facultății. 
De cîteva luni, aulele acestei 
facultăți, una din cele mai

instituții de învățămint din Ja
ponia, sînt pustii, datorită gre
vei declarate de studenți. In 
urma acestor acțiuni au avut 
loc tratative între reprezentan
ții studenților și ai conducerii 
trerupte, întrucît revendicările 
studenților nu 
ta te.

au fost accep-

@9©
După două 

calm absolut, 
guayeni au manifestat din nou 
în fața Universității din Monte
video pentru a protesta împo
triva măsurilor excepționale de 
securitate în vigoare și împo
triva intenției guvernului de a 
dizolva Consiliul central al 
Universității. Manifestanții au 
întrerupt circulația pe princi
palele artere ale capitalei.

săptămîni de 
studenții uru-

Comisia federală pentru e- 
nergia atomică a S.U.A. a co
municat joi seara că pe poli
gonul din Nevada s-a proce
dat la o nouă explozie nuclea
ră subterană. Este cea de-a 
18-a experiență nucleară sub
terană efectuată de S.U.A. de 
la începutul acestui an în sco
puri militare, anunță comuni
catul.

.
In ultimii zece ani in R.D. 

Germană, producția de mașini 
electronice de calcul si de a- 
parate electronice pentru te
lecomunicații a crescut de 
trei ori. Creșterea producției de 
mașini electronice de calcul și 
de altă aparatură electronică 
a permis introducerea ei în 
industrie, pentru automatizare 
și pentru îmbunătățirea orga
nizării producției.

R. P. POLONĂ. — O elevă din Sczecin a descoperit pe 
malul riului Regalica acest vas a cărui vechime atinge circa 
2.500 de ani ; piesa a fost achiziționată de Muzeul regional po- 
meranian în cadrul perioadei culturii lujaciene.
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