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Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în municipiul Cluj, 

cu prilejul deschiderii noului an 
universitar

„Sînt convins că oamenii muncii din Valea Jiului — ca 
de altfel întreaga noastră clasă muncitoare, întregul popor 
— își vor face și în viitor, ca și pînă acum, datoria cu 
mai multă fermitate, vor învinge greutățile și vor ocupa 
loc de cinste în întrecerea pentru îndeplinirea înainte 
termen a planului cincinal".

NICOLAE CEAUȘESCU

tot 
un 
de

(Din cuvîntarea la adunarea cu activul de partid 
al Văii Jiului).

Luni, 2 octombrie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist Român, președin- 
tșle Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, a făcut o vizită de lucru în municipiul Cluj.

Secretarul general al partidului a fost însoțit în a- 
ceastă vizită de tovarășii Paul Niculescu-Mizil șl Mihai 
Gere.

Primit cu aceeași caldă dragoste și ospitalitate cu 
care este întimpinat pretutindeni în țară de cel ce fău
resc bunurile materiale și spirituale, de toți cetățenii 
patriei, conducătorul partidului și statului a participat, 
în cursul dimineții, la inaugurarea noului an de învăță
mânt în marele centru universitar clujean. Prezența 
secretarului general al partidului — șl în această toam
nă — la deschiderea cursurilor universitare, la marea 
sărbătoare studențească, ilustrează, o dată în plus, înal

...Ora 9,00. Elicopterul ate
rizează pe stadionul din ora
șul Cluj, care, în această zi 
de început de toamnă, are o 
înfățișare festivă.

Secretarul general al parti
dului este întîmpinat de to
varășii Aurel Duca, prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
Cluj al P.C.R., Ștefan Peterfi, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, președintele Consiliu
lui oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară, reprezen
tanți ai organelor locale de 
partid și de stat, de persona
lități ale vieții științifice și 
culturale clujene.

De la stadion, coloana de 
mașini străbate marile ari ere 
ale municipiului.

i Conducătorii de partid și 
I de stat vizitează, la început, 
9 unități le centrului universi

tar cluj-an.
Primul popas are loc la In

stitutul de Chimie al Minis
terului Educației și Invățămîn- 
tului.

Oaspeții sini salutați de 
prof. dr. Gheorghe Marcu, 
prorector al Universității 
„Babeș-Bolyai", directorul in
stitutului, de numeroși cerce
tători și studenți care-și desă
vârșesc aici pregătirea.

Sînt de fată Mircea Malita, 
ministrul educației și învătă- 
mîntului, loan Ursu, președin
tele Consiliului National pen
tru Știință și Tehnologie, Tra
ian Ștefănescu, președintele 
Uniunii Asociațiilor Studen
țești, rectori și decani, cadre 
didactice. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este informat asu
pra preocupărilor institutului 
de a întări legătura dintre 
cercetare, practică și învăță
mînt, de a spori substanțial, 
în lumina hotărîrilor Confe-
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Mitingul

ta prețuire, grija deosebită pe care le acordă partidul 
șl statul noștri'., întregul popor școlii superioare, rolu
lui ei însemnat în opera de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

In aceeași zi, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
oaspetele colectivelor unor importante unități industriale, 
s-a întilnit cu cadre de răspundere din întreprinderi și 
instituții, cu specialiști șl oameni ai muncii, examinînd 
cu atenție și în mod nemijlocit, la fața locului, o sfe
ră largă de probleme privind înfăptuirea obiectivelor 
stabilite de Congresul al X-lea și Conferința Națională 
ale partidului, realizarea cincinalului înainte de ter
men, ridicarea continuă a nivelului de viață și a gra
dului de civilizație al poporului.

Intîlnirea cu cei ce trăiesc și lucrează pe meleaguri
le clujene a prilejuit — la rîndul el — un dialog viu,

consacrat deschiderii
Vizita tovarășului Nicolae 

Ceaușescu în centrul universi
tar Cluj se încheie în Sala 
sporturilor din localitate, unde 
are loc mitingul consacrat des
chiderii noului an de învăță
mînt.

Sosirea secretarului general 
al partidului e întâmpinată cu 
vii și entuziaste aplauze. La 
intrarea în sala de festivități, 
miile de studenți veniți să par
ticipe la miting — români, 
maghiari și de alte naționali
tăți — scandează minute în 
șir numele secretarului gene

ral. Sînt prezenți, alături de 
studenți români, și tineri din 
alte țări care studiază în am
fiteatrele Și laboratoarele in
stitutelor clujene. Este o at
mosferă sărbătorească, sublinia
tă de manifestările entuziaste 
ale tinerilor. In tribune, zeci 
de pancarte salută prezența to
varășului Nicolae Ceaușescu în 
mijlocul universitarilor clujeni. 
O mare lozincă, încadrată de 
drapelele statului și partidului 
nostru domină sala i „Partidul 
— Ceaușescu — România".

însuflețit și rodnic, purtat în spiritul practicii statorni
cite de secretarul general al partidului de a se consul
ta permanent cu masele, de a stabili împreună cu ele 
modalitățile și căile ce se impun pentru asigurarea 
progresului neîntrerupt al patriei pe calea edificării so
cietății socialiste multilateral dezvoltate. Locuitorii mu
nicipiului Cluj — români, maghiari și de alte naționa
lități — i-au prezentat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
succesele obținute în activitatea lor înfrățită, pusă în 
slujba înfloririi patriei, i-au împărtășit cu căldură din 
preocupările lor actuale și de perspectivă. Ei și-au rea
firmat unitatea de nezdruncinat în jurul partidului și 
a secretarului său general, adeziunea deplină Ia politi
ca partidului, voința lor fermă de a nu precupeți nici un 
efort pentru înfăptuirea ei, pentru ridicarea României 
pe înalte trepte de prosperitate și civilizație socialistă.

anului de învățămînt
Sînt cuvintele pe care, minute 
în șir. cei prezenți le rostesc 
într-o tumultuoasă revărsare de 
entuziasm.

Mitingul a fost deschis de 
tovarășul Aurel Duca, prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
al P.C.R, Au luat apoi cuvîntul 
Mircea Malița, ministrul edu
cației și învățămîntului, prof, 
dr. docent Ștefan Pascu, recto
rul Universității „Babeș-Bol- 
yai“, Dumitru Ciupercescu, 
președintele Consiliului Uniunii 
Asociației Studenților din Cen
trul Universitar Cluj, Ildiko

Laszlo, studentă în anul I la 
Conservatorul „Gheorghe Di
ma", Petre Simola, lăcătuș me
canic la Uzina „Carbochim", 
student la Facultatea de stu
dii economice, și Galiș Viorel, 
•student la Institutul politehnic.

Primit cu puternice ovații și 
urale, a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului a fost,.sub- 
liniată în repetate rînduri cu 
puternice aplauze.
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Ieri, am început practic un nou trimestru 
— ultimul din acest an. In contextul activită
ții entuziaste pe care o desfășoară întregul 
popor ca răspuns Ia însuflețitoarea chemare 
adresată de la tribuna Conferinței Naționale 
a partidului de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
de a realiza înainte de termen prevederile ac
tualului plan cincinal, de a înfăptui cele mai 
înalte și mobilizatoare sarcini puse de partid 
pentru accelerarea progresului economlco-so- 
cial al țării, minerii Văii Jiului depun eforturi 
susținute pentru a învinge o seamă de greu
tăți momentane, pentru a redresa producția 
de cărbune, pentru a se afirma cu realizări tn 
producție demne de frumoasele lor tradiții de 
muncă.

Condițiile în care își vor desfășura activita
tea colectivele exploatărilor miniere din Va
lea Jiului în cel de-al IV-lea trimestru sînt 
mult deosebite față de cele din trimestrele 
anterioare. Este vorba mai ales de faptul că 
pe zi ce trece se fac tot mai puternic simțite 
efectele măsurilor luate în urma vizitei de lu
cru făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
Valea Jiului, pentru îmbunătățirea condițiilor 
de muncă șl de viață ale minerilor. Una din 
aceste măsuri cu profunde semnificații econo
mice și 
a măsurii 
partidului 
din Valea
CU O ÎNSEMNATĂ CANTITATE DE CĂRBU
NE, pentru a ajuta la învingerea greutăților 
existente actualmente în Valea Jiului. Sen
sul adînc al acestei măsuri va fi mai bine în
țeles dacă se are în vedere că reducerea pla
nului pe bazinul Văii Jiului s-a făcut în 
condițiile cînd economia națională are nevoie 
de cantități cu mult sporite de cărbune cocsi- 
ficabil și energetic. In această măsură acum 
transpusă în fapt, minerii văd un gest de a- 
dîncă înțelegere față de greutățile pe care le

sociale, esle 
enunțate de 
la adunarea 
Jiului DE A

transpunerea în fapt 
secretarul general al 
cu activul de partid 

SE REDUCE PLANUL

au de înfruntat în muncă și în același timp 
un gest profund uman, de atentă și responsa
bilă grijă față de condițiile lor de viață. Nu 
încape nici cea mai mică îndoială că minerii 
vor face tot ce depinde de ei pentru a com
pensa această înțelegere si această grijă prin 
fapte concrete la locurile de muncă, spre a 
nu dezminți nici o clipă în--ederea ce li se 
acordă și spre a demonstra că partidul se poa
te bizui și în vii'or cu toată încrederea pe de 
votamentul lor.

In urma vizitei de lucru făcută de secreta 
rul general al partidului în Valea Jiului s-a 
creat un climat sănătos, de muncă responsa
bilă pentru eliminarea lipsurilor și neajunsn 
rilor existente, pentru învingerea unor greu
tăți, pentru crearea unor condiții de muncă 
și de viață corespunzătoare Incit puternicul 
detașament al minerilor să-și aduejă pe mă
sura posibilităților aportul la eforturile pe ca
re Ie depune întregul ponor în vederea dez
voltării mai rapide a României socialiste. Im 
perativul ce se pune în fața minerilor în cel 
de-al IV-lea trimestru este acela ca — în con 
dițiile favorabile create ca urmare a reduce 
rii și reașezării judicioase a sarcinilor de plan, 
a măsurilor de orqanizare mai superioară a 
producției și a muncii, aprovizionării și deser
virii mai bune a brigăzilor, do înlăturare ca- 
teqorică a unor defecțiuni care au existat pî
nă in prezent — să realizeze planul producți
ei de cărbune ritmic, la țoale exploatările.

Din dezbaterile care au avut loc cu prileiul 
prezentării noilor sarcini de plan, reașezate, 
pe trimestrul IV a rezultat CĂ EXISTĂ TOA
TE PREMISEI.F CA ACESTE SARCINI SĂ 
FIE INDEPIINITE INTEGRAI IA TOATE EX
PLOATĂRILE, IAR IA UNELE CHIAR DEPĂ
ȘIT.

La Hunedoara 
a intrat în producție

Dragi tovarăși și prieteni,

Doresc să încep prin a vă 
adresa dumneavoastră, tuturor 
cadrelor didactice, studenților 
și elevilor din Cluj, un salut 
călduros din partea Comitetului 
Central a! partidului, a Consi
liului de Stat și a Consiliului 
de Miniștri. (Aplauze puterni
ce, prelungite).

Vă rog să-mi permiteți să 
adresez, de la acest miting, un 
salut călduros tuturor locuito
rilor municipiului și județului 
Cluj. (Aplauze puternice). De
oarece întilnirea de astăzi este 
prilejuită de inaugurarea ți
nui nou an universitar și. în 
general, a unu; an nou de în
vățămînt, doresc să adresez 
calde felicitări tuturor profeso
rilor universitari și tuturor 
studenților din Cluj și din în
treaga țară, precum și corpu
lui didactic din învățămîntul 
general șl liceal, tuturor ele
vilor din patria noastră. (A- 
plauze puternice, îndelungate).

începerea noului an de învă- 
țămînt are loc la puține luni

după Conferința Națională a 
partidului, care a elaborat un 
minunat program de dezvolta
re în continuare a României 
socialiste, de înfăptuire a hotă
rîrilor Congresului al X-lea 
privind făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
ridicarea continuă a bunăstării 
materiale și spirituale a între
gului popor. (Vii aplauze). Sar
cinile trasate de Conferința Na
țională au implicații largi asu
pra tuturor laturilor vieții 
noastre economico-sociale Și — 
se înțelege — implicit asupra 
învățămîntului, care este una 
din cele maj importante acti
vități de formare a omului, a 
cadrelor necesare edificării so
cialismului.

Am vizitat astăzi laboratoa 
re ale Institutului politehnic și 
Universității din Cluj, pe care 
le cunoșteam de altfel dinain
te. Doresc să menționez că 
mi-a produs o bună impresie 
preocuparea pentru dezvoltarea 
și înzestrarea acestora Pe baza 
noilor cuceriri ale științei și 
tehnicii. Acesta trebuie con

siderat însă doar un început, 
deoarece mai este încă mult de 
făcui pentru ca învățămîntul 
superior din Cluj — ca de alt
fel întregul nostru învățămînt 
superior — să dispună de apa
ratura și mijloacele tehnice 
corespunzătoare pregătirii în 
cele mai bune condiții a vii
torilor ingineri și specialiști 
pentru toate domeniile de ac
tivitate. Doresc totuși să feli
cit conducerile celor două insti
tuții de învățămînt superior din 
Cluj pentru ceea ce au reali
zat pînă acum. Sper că și in
stitutele pe care nu le-am vizi
tat au asemenea înfăptuiri. îmi 
exprim speranța, convingerea 
că mergînd pe acest drum, vom 
reuși, într-Un timp relativ scurt, 
să asigurăm o dotare corespun
zătoare, la nivelul cerințelor 
științei și tehnicii moderne, a 
tuturor institutelor de învăță
mînt superior. (Aplauze puter
nice).

Am constatat, de asemenea, 
cu satisfacție, preocuparea spo
rită a institutelor de învăță

mînt superior 
tea științifică, 
învățămîntului

pentru activita- 
pentru legarea 
de cercetare,

pentru o mai marc apropiere 
de producție. Desigur, estc cu
noscut faptul că în Cluj exis
tă numeroase cadre cu o te
meinică pregătire științifică. In 
activitatea de cercetare din
Cluj, în multe domenii s-au 
obținut rezultate bune dintre 
care unele au fost deja aplica
te în producție, iar altele sînt 
în curs de a fj introduse. 
Folosesc acest prilej pentru a 
adresa felicitări călduroase ca
drelor didactice și cercetătorilor
pentru realizările obținute pînă 
acum și pentru preocuparea de 
a dezvolta și mai rapid activita
tea de cercetare în învățămîntul 
superior. (Aplauze prelungite).

Doresc să menționez că în ge
neral în învățămîntul româ
nesc hotărîrlle partidului șl gu
vernului, ale Congresului al 
X-lea și Conferinței Naționale 
sînt traduse cu tot mai multă
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FAPTELE
MINEREȘTI
CONFIRMĂ

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, SECRETAR GENERAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

BUCUREȘTI

Deschiderea noului an universitar are loc într-o etapă de înaltă con- 
structivitate și efervescență creatoare, în climatul efortului susținut de
pus de întregul nostru popor pentru înfăptuirea obiectivelor trasate de 
Congresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului, pentru făurirea 
societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.

In decursul celor 24 de ani de existență, institutul nostru a pregă
tit peste 3 400 de ingineri care muncesc cu abnegație și competență în 
toate sectoarele industriei miniere. Etapa de muncă începută azi în con
textul înnoirilor profunde generate de hotărîrile Conferinței Naționale a 
P.C.R. și de prețioasele indicații și îndemnuri transmise de Dumneavoas
tră în cadrul memorabilei vizite de lucru în Valea Jiului, la actuala des
chidere a anului universitar ne deschid largi perspective în formarea 
specialiștilor de înaltă calificare. Condițiile din ce în ce mai bune create 
în vederea desfășurării la un nivel superior a procesului instructiv-edu- 
cativ, asigură pregătirea optimă a viitorilor ingineri și subingineri mineri, 
pentru a stăpîni și conduce cu competență tehnica modernă, determinînd 
o înaltă eficiență economică industriei miniere. Sîntem adine recunoscă
tori partidului șl statului nostru pentru aceste condiții create, fiind ferm 
hotărîți să nu precupețim nici un efort pentru traducerea în viață a o- 
biectivelor clarvăzătoare pe care le-ați pus în fața noastră în cadrul în- 
tîlniril cu activul de partid din Valea Jiului.

Cadrele didactice, conștiente de rolul șl locul pe care îl ocupă în via
ța socială a Văii Jiului, își vor înzeci eforturile pentru a se integra stră
daniilor ce se depun pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor 
muncit ca o premisă principală pentru înfăptuirea în cele mal bune con
diții a sarcinilor mereu sporite ce stau în fața industriei noastre miniere.

Ne angajăm ca fiecare colectiv de cercetare, din cadrul institutului 
să contribuie în noul an universitar la rezolvarea cel puțin a unei pro
bleme tehnico-economice de mare actualitate pe care o impune sporirea 
producției de cărbune, creșterea eficienței economice a activității miniere 
din Valea Jiului.

Cadrele didactice și studenții institutului de mine își unesc glasurile 
lor cu cele ale oamenilor muncii din Valea Jiului, ale întregului popor, 
exprimîndu-și totala lor adeziune față de politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, politică profund pătrunsă de generoase idei 
umaniste și spirit internaționalist, de înaltă responsabilitate față de uni
tatea țărilor socialiste, față de viitorul omenirii.

In acest nou început de an universitar, corpul didactic și studenții 
Institutului de Mine Petroșani se angajează față de conducerea partidului 
nostru, față de Dumneavoastră, iubite tovarășe secretar general, să-și 
înzecească eforturile majore ce le revin în opera de dezvoltare multilate
rală a societății socialiste în scumpa noastră patrie — Republica Socialistă 
România.

CADRELE DIDACTICE ȘI STUDENȚII 
INSTITUTULUI DE MINE DIN

PETROȘANI

DESCHIDEREA ANULUI 
UNIVERSITAR LA INSTITUTUL 

DE NUNE DIN PETROȘANI

Hotărirea unanimă a mi
nerilor de a înfăptui exem
plar 
mul 
tru :

©
PRELIMINAR LA VULCAN;

® 200 VAGONETE EX
TRASE LA ZIUA PESTE 
SARCINI LA LONEA;

® 150 TONE DE CĂR
BUNE In plus pe un 
SCE1IMB LA PAROȘENI.

încărcate de semnificații 
ni s-au părut în contextul 
rezultatelor cuvintele relata
te de inginerul OVIDIU A- 
VRĂMESCU, șeful sectorului 
VI al minei Vulcan:

— Din dialogul pe care 
l-am avut noi, minerii ba
zinului, cu tovarășul secre
tar general al partidului, cu 
prilejul vizitei sale în Valea 
noastră, s-au desprins cele 
mai clare concluzii ale acti
vității de pînă acum a ex
ploatărilor miniere, dar mai 
ales ce trebuie să facem in 
continuare pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor de 
plan. Acum, după cel din
ții schimb al zilei de 2 oc
tombrie, realizările se pot 
vedea : din sectorul nostru 
s-au produs și expediat la 
suprafață, in aceste prime 6 
ore de muncă din 
trimestru al anului, 
gonete cărbune, aceasta 
prezentind cu 80 tone 
mult decit, sfertul 
zilnice.

Asemeni sectorului 
sectorul IV al minei 
situat în ultimele luni într-o 
avîntată întrecere cu celelal
te sectoare, a extras din sub
teran și expediat către su-

sarcinile încă din pri- 
schimb al noului trimes-

230 VAGONETE PESTE

Forța industrială a Hunedoarei 
s-a amplificat considerabil, prin 
punerea in funcțiune zilele aces
tea a furnalului nr. 9 de 1000 mc 
— important obiectiv al siderurgiei 
românești in actualul cincinal. Prin 
realizarea acestei premiere indus
triale, constructorii și siderurgiștii 
hunedoreni transpun în viață una 
din sarcinile majore trasate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
prilejul memorabilei vizite de lu
cru efectuate în județul nostru.

Noul obiectiv siderurgic; este o 
creație de prestigiu a gîndirii teh
nice și Industriei românești. Furna
lul a fost conceput și proiectat 
în întregime de către specialiști 
ai I.P.R.O.M.E.T. București ; con
strucțiile metalice, utilajele, insta
lațiile, și aparatura au fost reali
zate în uzinele noastre construc
toare de mașini, iar execuția a

e

fost asigurată de către experi
mentatul colectiv al întreprinderii 
de construcții siderurgice Hune
doara. Se caracterizează ca un 
agregat siderurgic modern, prin 
mecanizarea și automatizarea 
complexă a proceselor tehnologi
ce și de muncă. El este capabil 
să producă anual mai bine de o 
jumătate de milion de tone de 
fontă - de peste opt ori mai mult 
decit se realiza la Hunedoara în 
1948 - in condițiile obținerii unor 
indici de utilizare și consumuri ds 
cocs comparabili cu cei obținuți 
pe plan mondial la agregate si
milare.

Eroică și plină de abnegație a

Al. VASIU

(Continuare în pag. a 4-a)

ultimul 
280 va- 

re- 
mai 

sarcinii

VI, Și
Vulcan,

(Continuare în pag. a 4-a)

ÎN PAG. A IV-A

Reportajul deschiderii
osului an universitar la institutul 

de mine din Petroșani

Aula Institutului de mine c 
din Petroșani, cadre didacti
ce, studenți și invitați iau 
parte la festivitatea deschide
rii cursurilor universitare.

În pagina a 2-a:

O Comentariul meciului de fotbal U.T.A.—JIUL 
CLASAMENTUL

<fș Note pe portativ
i-otbal, divizia națională C.

Minerul Lupcni — C.F.R. Simeria 1—0
Știința Petroșani — Metalul Oțelul Roșu 
1—0
Handbal : Jiul Petroșani — Sparta Mediaș 

8—9
Scurte știri sportive
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(despre care am vcr- 
adaugă, pe parcursul 
altele, mult mai e- 

Jiul are de partea sa 
elanul, pregătirea fi-

...tonifiante, 
ca atare, în consecin- 
dez.involt, fără reți- 

convingerea că vlcto- 
măcar „egalul") vor

tehnic

10— 7

ETAPA VIITOARE 8 OCTOMBRIE
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FOTBAL, DIVIZIA NAȚIONALA C

— Petrolul ; 
» C.F.R. Cluj

Dimensiunile unei victorii
Senzațională, această victorie 

a Jiului la Arad ! Senzațională, 
pe deplin meritată și, totodată, 
promițătoare de alte mari re
zultate în viitor. Care au fost 
alu-urile Jiului, premergătoare 
meciului (stimulatoare de am
biții în neputință de a fi în- 
frinle 1) și în ce a constat ar
senalul de virtuți 
a modificat, de o 
fuziastă, raportul 
teren ? Să Ie luăm 
fru a afla, în același 
«tensiunile adevărate 
mai strălucite victorii 
din ultimii ani...

De Ia început, trebuie să re
levăm faptul că pregătirea psi- 
bologlco-teoretică a meciului 
{„imprimată" echipei de antre
norul Ștefan Coidum) a lost în 
așa măsură adecvată conjunc
turii actuale a echipei adverse, 
Sncît din mai toate declarațiile 
jucătorilor, prealabile 
lăzbătea un optimism 
deplină încredere în 
nei echipe tinere, în 
eensiune, fără a neglija total
mente faptul că U.T.A. mai 
re încă... renume. Jiul a mers

jiuliste, care 
manieră en- 

de 
pe

iorțe din 
rlnd, pen- 
timp, di
ate celei 

i jiuliste

meciului, 
robust, o 

forțele u- 
plină as-

a-

Se cuvine, credem, 
cit victoria Jiului la 
depășește așteptările

înt-ru-
Arad 

cele 
mai entuziaste, să facem o 
succintă trecere în revistă a 
evoluției celor 12 ,,victorioși", 
de pe poziția celui care i-a 
urmărit cu sufletul la gură 
timp de 90 de minute și ca
re, in momentul de față, nu 
mai dispune de prea multe 
...superlative spre a ilustra 
valențele senzaționalei „sur
prize" de. la Arad.

O precizare se impune, 
chiar de la început : întrea
ga echipă a jucat aproape 
„ca la carte", cum de foarte 
mult timp nu i-am văzut pe 
„băieții noștri", lăsîndu-ne 
In final cu impresia că sta
dionul din Petroșani, dacă 
Jiul va „curge" în laontinua- 
re la fel de vijelios, se va 
dovedi în curînd neîncăpător.

Să remarcăm pe cineva în 
mod deosebit i Nu. N-o fa
cem. Să încercăm doar o„.

s

asupra

relrospecție asupra a ceea 
ce au dovedit jiuliștii, fie
care in parte, la Arad.

ION GABRIEL a fost ma
gistral. A apărat tot ce a 
fost „greu", a primit două 
goluri de care nu se face 
absolut deloc vinovat.

GEORGESCU, sobru 
calm, a jucat fără greșeală.

TONCA, mai sigur ca ari
cind. n-a lăsat nici... pasă
rea cerului să se apropie de 
poartă. Nota maximă!

ȘTOCKER. cu excepția li
nei erori, a fost de netrecut.

NAIRIN a acționat ca un 
veritabil fundaș, prompt, de
cis, anihilîndu-l complet pe 
Axente.

NAGHl, din nou o „vioa
ră" de primă rezonanță, 
l-au reușit toate, dar abso
lut toate acțiunile!

LIBARD1, un coordonator 
de marcă, un luptător de 
maximă exigență. Al lui a 
fost mijlocul terenului!

STAN un „spiriduș" om
niprezent. Putea fi totuși mai 
insistent și, dacă n-ar fi ra
tat marea sa ocazie...

MULȚESCU, e cel mai ma
re fotbalist pe care l-a avut 
Jiul In ultimii 10 ani!

ROZSNAI s-a „bătut 
tru gol, cit 7! Va < 
categoric un golgeter 
mut.

STOIAN, insistent, 
mobil, arțăgos, in sensul bun 
al cuvintului...

SZABADOS, marea „spe
ranță albă", confirmă entu- 
ziasmant toate așteptările.

fi

.“ pen- 
ajunge 
de te-

foarte

HANDBAL

Ia Arad spre a nu pierde, in 
nici un caz, partida. înarmați 
psihologic șl împotriva even
tualității ca adversarul să tra
teze cu maximă seriozitate în- 
tilnirea (avînd în vedere înce
putul de „rostogolire pe tobo
gan" in care se află), jucătorlî 
Jiului au mizat, pentru început 
(pînă Ia scurgerea perioadei de 
tatonare) pe o apărare fermă, 
foarte decisă. hotărîtă să nu 
cedeze nici un moment pasul. 
Beneficiind și de o avantajoa
să „primire", din partea unui 
public mai mult decît „supă
rat" pe foștii campioni ai țării, 
care în ultima lună se tîrăsc 
într-un anonimat exasperant, e- 
chipierii Jiului nu puteau, prac
tic. refuza atîtea 
acționînd 
ță, adică 
neri, cu 
ria (sau 
ii de partea lor.

Și au mai fost încă două con
siderente care — au declanșat 
marea „supapă" a dorinței de 
victorie: U.T.A. era unul din
tre puținii adversari asupra că
ruia. în ultimii ani, Jiul nu a 
reușit să cîștige. Și acest lucru 
se impunea I Mai ales că, în 
tabăra adversă, a U.T.A.-el, se 
înfiripase și o părere eronată 
(că Jiul ar fi „ajutat", în fina
lul capionatului trecut, F.C. Ar
geșul) care trebuia să fie spul
berată. ...In aceste condiții a 
început meciul. In tribune, 
spectatori mai puțini ca nicio
dată. Majoritatea acestora e de 
partea lui... Mulțescu și ceilalți, 
admonestîndu-și de la Început 
favorițll, pentru rezultatele sub
mediocre înregistrate. Atu-urile

jiuliștilor 
bit) li se 
întîlnirii, 
locvente. 
tinerețea,
zică excelentă, sporul de teh
nicitate care dă culoare jocu
lui și face deliciul tribunelor 
— are totul. Și, dacă primele 
două goluri au darul justifica
tiv (pentru arădani) de a fi 
considerate oarecum intimplă- 
toare, în continuare cei care 
nu au de gînd să cedeze iniția
tiva, forțind limitele unei vic
torii surprinzătoare, sînt jucă
torii de la Jiul. Se naște, firesc, 
in legătură cu acest meci, în
trebarea : a „prins" U.T.A. o zi 
„proastă" și, ca atare. Jiul a 
cîștigat fără să... vrea, sau 
Jiul a „prins" o zi mare, de- 
teriorind principii și precepte 
„logice", cîștigfnd ca urmare a 
unei evidente diferențe de joc î 
Dimensiunile adevărate ale a- 
ceste! victorii trebuie căutate... 
între aceste două ipoteze: Jiul 
a cîștigat la Arad pentru că a 
dorit să cîștige, pentru că a 
jucat indiscutabil mult mai bi
ne decît LLT.A., pentru că. deși 
a avut în față un adversar ca
re și-a utilizat toate potențele 
spre a nu pierde, a știut să 
contracareze totul și să-și ad
judece victoria, de o manieră 
care putea fi șl mai categorică.

Felicitări antrenorului Ștefan 
Coidum, felicitări sincere din 
partea miilor de suporteri, ju
cătorilor Jiului, care s-au dă
ruit total luptei, care ne-au 
furnizat cea mai plăcută surpri
ză (ca joc și ca rezultat) a ul
timilor ani de evoluție in di
vizia A 1

REZULTATE TEHNICE

U.T.A. — JIUL PETROȘANI 2—4
„U" CLUJ — S.C. BACĂU 2—1
RAPID BUCUREȘTI — C.F.R. CLUJ 0—1
A.S.A. TG. MUREȘ — „U" CRAIOVA 2—3 
DINAMO — F.C. ARGEȘ 3—1
C.S.M. REȘIȚA — SPORTUL STUDENȚESC 5—2 
FARUL CONSTANȚA
PETROLUL

STEAUA 1—0
PLOIEȘTI — STEAGUL ROȘU 1—0

CLASAMENTUL
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Meciul începe în forță, 
bordant, fără menajamente. Re
marcăm încă din primele minu
te, intervențiile prompte, foarte 
hotărîte în apărare ale lui Ton
ca și Naidin. Georgescu, cu calm 
și siguranță, spulberă falsa ilu
zie a arădanilor că-șf pot per
mite să se apropie prea mult șl 
facil de poarta lui Ion Gabriel.

In min. 5, Stoian pornește 
ca o avalanșă, pasează excelent 
la Rozsnai dar Popovici are o 
Intervenție salutară.

In min. 6, Libardl execută 
o lovitură liberă, din 
foarte dificil, puternic, 
in... brațele portarului Nagy, ca
re vădește timiditate.

In min. 10, Mulțescu îșl 
„probează" forța șutului punîn- 
du-1 în vădită dificultate 
Nagy.

Oaspeții insistă, gazdele 
par hotărîte să cîștige, ies 
evidentă în jocul lor carențe 
peste carențe...

O In min. 14, AI. Naghi ia o 
minge din 
o pasează, 
I.ereter șl 
care, după 
înscrie cu

In min. 20, același AL Na
ghi îl deschide lung pe Rosz- 
nal care, în careu, e faultat clsr 
de portarul arădean și arbitrul 
Gelu Popovici nu ezită: penal
ty 1 Execută Mulțescu șl 
]a 2—0!

„Bombă" semnată 
mlde (min. 21) dar Ion 
e imbatabil.

♦ In min. 24 iar scapă Rozs
nai în careu, Iar e faultat dar

unqhl 
direct

Pe

nu
in

adlncime, urcă cu ea, 
In culoarul dintre 

Pojonl, la Mulțescu 
un „schimb" cu Stan, 
finețe. E 1—0 !

e... de-

de Do- 
Gabrlel

arbitrul mai... vede. Ar II
fost prea de tot 1

In min. 25, Kun reduce din 
handicap, la o bîlbîială In careu, 
de Ia... 1 m 1

❖ Ion Gobriel salvează for
midabil la picioarele lui Petes- 
cu.

In min. 39, Stan scapă sin
gur singurel pe 'poartă, dar se 
pripește și șutează de la distan
ță. Putea fi 3—1 1

In repriza secundă, atacul 
Jiului e de nestăvilit. Șutează 
spre poarta U.T.A.-ei, Libârdi, 
Stoian și Rosznai.

In min. 55 Mulțescu recur
ge la un dribling lung, reușit 
totalmente, pasează in final „o- 
mului de lingă el" și Rosznai 
Înscrie plasat : 3- 1

In min. 61, Stocker are o 
intervenție neispirald și Kun, 
de la o jumătate de melru, re
duce

❖ 
(fără 
lărli. 
ca, Naidin.

In min. 
„plimbă" ca 
servește magistral 
linie șl Rosznai pe 
rul final: 4—2.

<3> Ultimele 5 minute — jiu
liștii „ascund" mingea, publicul 
îi aplaudă cu simpatie. „K.O. 
tehnic"! Groggy în 
In ultimele secunde, 
are modificarea scorului in bo
canc dar,... singur șutează peste 
poartă I

@ Pentru „cel mai mare 
meci jucat vreodată în istoria 
competiției" (e vorba de fi
nala „Cupei Davis"), tenlsma- 
nii americani deplasează la 
București cea mai bună echipă 
— declară directorul executiv 
al federației americane de te
nis © Șahlstele românce s-au 
calificat in turneul final al 
Olimpiadei feminine @ Ar
gentina Menls intenționează 
să doboare șl actualul record 
mondial, care-1 aparține @ 
A început sezonul intern ofi
cial de hochei 1 @ „Naționa
la" de rugbl a României, 
vîndu-1 la cîrma sa pe Theo
dor Rădulescu, 
Steaua, înaintea turneului din

a-

a surclasat

scorul : 3—2.
Trei „rezolvări" 
exagerare 1) 
Autorii i

b «
nti

Ion

80 
pe

eroice
se opun ega- 
Gabriel, Ton-

Mulțescu se 
bulevard Ișl 

partenerul de 
cetluieșle sco-

picioare I
Mulțescu

V. TEODORESCU

În meciul echipelor de tineret —rezerve

O. T. A,

des-
ca- 

cele

Deși nu s-a ridicat la un 
apreciabil nivel tehnico-specta- 
cular, meciul echipelor de ti- 
neret-rezerve U.T.A. șl Jiul a 
plăcut spectatorilor din tribu
ne, datorită... facturij sale 
chise, datorită dîrzeniei cu 
re și-au disputat șansele 
două formații.

Gazdele, mai incisive în
zele de atac, au cîștigat însă 
datorită unei flagrante greșeli 
de apărare (Catona I a ieșit 
inoportun, greșind intervenția 
la balon!), la care se pot adău
ga erorile de arbitraj, prea e- 
vidente ca să le putem ignora. 
In min. 40, Muscă înscrie, pri
mind o pasă de la... adversar, 
dar arbitrul anulează punctul 
pe motiv de ofsaid. In repriza

Jiul Petroșani
Sparta Mediaș 8-9

Nici partida de duminică, în 
care reprezentantele handbalului 
feminin din Petroșani au primit 
replica colegelor lor de la Sparta 
Mediaș, nu a reușit să aducă 
vreo satisfacție suporterilor lo
calnici, Iată că, și de această 
dală, „elevele" lui Sandu Mileti 
nu s-au străduit să evolueze în 
afara granițelor mediocrității, 
pierzînd la limită această înlîl- 
nire. Meciul a debutai însă sub 
auspicii favorabile jucătoarelor 
jiuliste. Astfel, in min. 
primei reprize, tabela de 
caj înregistra un avantaj 
goluri pentru gazde ! Se 
vedea, cu puțin optimism, 
zarea primei victorii a Jiului din 
acest campionat. Dar lucrurile 
au luat o cu totul altă întorsă
tură. Oaspetele, dovedind că 
formează o echipă mai omogenă 
mai tehnică, se apără bine, ani- 
hțlînd șuturile expediate de Ma
ier și Iacob, contraatacă vertigi
nos și reușesc să reducă din

10 al 
mar- 
de 6 

între- 
realf-

handicap, 
vine 6—4 
Lipsa de 
expediate 
cei Tudor — singura jucătoare
care încerca să imprime un 
ritm mai cursiv jocului — rata
rea unor lovituri de la 7 metri, 
face ca soarta partidei să fie 
hotărîtă de către jucătoarele 
din Mediaș. Ele reușesc să do
mine total în teren, combină 
dezinvolt și înscriu cu ușurință 
încă cinci goluri. Astfel că, în 
final, scorul devine 9—8 In fa
voarea lor. Jucătoarele de la 
Jiul (care din min. 10 pînă la 
sfîrșitul meciului reușesc „per
formanța" de a înscrie numai 
2 (!?) goluri), sînt pe punctul de 
a egala In ultimul minut de joc 
dar șutul expediat de Andrei 
este deviat cu ușurință de por
tarul oaspete.

A arbitrat bine — Francfsd 
Szoboszlay (Jut?-. Timif).

“—»*— l r.’ j

sl

Anglia. Printre cei mai buni : 
țpetroșănenii pinu și Bărgău- 
naș @ Echipa braziliană de 
fotbal Guarani din Campinas 
va juca în România @ A a- 
părut nr. 18 al revistei ilus
trate „Sport". Din sumarul a- 
cestul interesant număr spi
cuim : Ilie Năstase șl Ion Ți- 
rlac lansează atacul decisiv 
pentru cucerirea „Cupei Da
vis" ; Fotbal — Despre dile
mele echipei naționale — Post 
scriptum 
Voinea : 
din nou 
(«5 !) ® 
sosească 
tase 1 @
apărut cartea de „însemnări" 
a lui Teodor Mazilu „Fotbalul 
n-a fost creat de diavol" @ 
Gogu Tonca a împlinit ieri, 
25 de ani ! @ Cristian Făgaș 
e suspendat ® In ziarul 
„Sportul" apar — în serial — 
interesante „Povestiri ale SA- 
LATIEREI" @ Excelent, ulti
mul articol al Iul Belphegor 
din „Sportul" 1 @ Un apel la 
publicul local: VEN1ȚI CU
TOȚII, DUMINICĂ, LA 
CIUL JIUL — DINAMO.

Floreafinlandez ;
„Stnt fericit că joc 

intr-o echipă mare" 
Azi, e așteptat să 
în Capitală Iile Năs- 
In Editura Stadion a

JIUL 1-0
secundă, Șereanu, după 
depășește fundașul, inserie 
arbitrul anulează și acest 
valabil...

Jiul (tineret — 
aliniat următorul 
I — CATUȚ - 
RUNCUTEANU, 
na II — MIHAI 
RAMALIS -
Fabik (BOLOȘ).

rezerve)

e-și 
clar 
gol

a
„11" : Catona 
Munteanu, A- 
Gruber, 
MARIAN, 

Peronescu, Muscă,

ME-
Va 

fi un spectacol de neuitat. Vă 
garantează Întreaga echipă a 
iui Ștefan Coidum I

Minerul Lupeni

Petrohil
Dinamo 
Farul 
Steagul 
S.C.

5
5

3
3

2
1

0

roșu
Bacău

6. C.F.R. Cluj 
Jiul
Steaua
„U" Craiova
„U" Cluj 
F.C. Argeș 
A.S.A. 
C.S.M.
Sportul
U.T.A.
Rapid

Tg. Mureș 
Reșița 
stud.

5
5
5
5
5
5

2
2
2
1
2

2
1
1
1
2
0

1
2
2
2
2
3

Sportul studențesc — U.T.A, ; F.C. Argeș 
Jiul — Dinamo București | S.C. Bacău — Farul 
— A.S.A. Tg. Mureș ; „U" Craiova — „U“ Cluj ; Steaua — 
C.S.M. Reșița ; Steagul roșu — Rapid.

C.F.R. Simeria 1-0
ia... I ucu-

mar-
Ivănescu să respingă 
ța și acesta, din apropiere, 
chează aducînd o meritată vic
torie a lupenenilor.

Finalul meciului îi găsește ne 
oaspeți în atac 
mai poate fi 
că Șarpe e la 
puțin... noroc.

Brigada de 
din A, Tudor
tru, P. Sotir și A. Matei la luș8 
a condus excelent un meci dina
mic dar desfășurat îritr-o depli
nă sportivitate.

Minerul a
Șarpe 8 — 
Burdanqiu 
Cristache 8, Polgar 7 ■— Voicst 
7. Lucuța 9, 
van 4 (Turbatu 5).

chiar mai puțin Insistențl ca al
tă dată.

Lipsindu-i 
„Șoc", 
halache l-a 
„vîrf", iar din 
extremă, 
a fost cel 
lupenean.

După ce 
23, 31, 40, 
Cotroază, 
Cristache 
bile, este 
minutele 
Ivănescu 
uă splendide 
Sinqurul gol al partidei a 
marcat în min. 65, oind Crista
che 11 deschide în sdincime 
Cotroază care, de la 8—9 ni, 
tează puternic obligîndu-1

fost 
în 

portarul 
spațiului

că, la sfîrșitul 
cînd la ieșirea 
arenă, spectato- 
făceau nu pen- 
gazdelor ci 
că au fost 
puncte în

Simeria...
fost de loc 
optimismul

Cu siguranță 
partidei, atunci 
fotbaliștilor din 
rii aplaudau, o 
tru jocul bun al 
și simplu pentru 
tigate cele 
ceferiștilor

Oaspeții 
presionați 
care era privită partida de la 
Lupeni și au adoptat tactica e- 
chipelor care joacă în deplasa
re : o apărare sobră, 
tă, agresivă și arma 
cuiul, pe care I.iurca 
troșăneanul Bălăneanu 
destul de bine, astfel 
meni dintre cei peste 2000 de 
spectatori frezenți nu i-ar fi mi
rat o 
un meci nul, fiindcă

două 
din f 
n-au 
de

pur 
cîș- 
fațn

im-
cu

aglomera- 
contraata- 
și ex-pe- 
o cunosc 
că pe ni-

victorie a oaspeților sau 
cea mal

mijlocul 
a cîș-

mare ocazie a meciului a 
ratată de simerianul Liurca, 
min. 45 cînd, singur cu 
Șarpe, a șutat în afara 
porții.

Lupenenii au .cedat
terenului din dorința de 
liga la un scor concludent și 
chiar dacă au declanșat contra
atacuri rapide și periculoase, e- 
le au rămas fără rezultat pentru 
că, în ultimă instanță, portarul 
oaspeților, Ivănescu, a fost... 
mai bun de pe teren, 
în momentele 
chip ei sale a 
picior greșit. Gazdele au păcă
tuit însă 
înalte în 
lo unde 
netrecut 
calnici, de statură mai mică șl

, chiar 
cînd defensiva 
fost surprinsă

cel 
șl
e-
|>e

mult, aruneînd mingi 
careul oaspeților, aco- 

Demnicluc a fost de 
în fața atacanților Io-

Știința Petroșani
nuScorul final de 1-0 

flectă întrutotul situația 
de pe teren. Știința a cîștigat, 
dar rezultatul este oarecum în
găduitor față de aspectul ge
neral al jocului. Dacă, la în
ceput, oaspeții au sperat într-un 
punct, lucru ușor de sesizat 
prin aglomerarea spațiului din 
fața porții și mlzînd pe contra
atac, în final nu i-a mai preo
cupat decît evitarea 
scorului, în fața unei 
dezlănțuite.

Echipa antrenată de 
Gheorghe Irimie, dornică 
reabilitare după eșecul suferit 
în etapa trecută, atacă de la 
început reușind faze frumoase. 
...Din păcate, tn prima repriză, 
atît din cauza terenului desfun
dat cit și din cauza precipitării 
atacanților în fazele de finali-

re- 
reală

măririi 
echipe

prof, 
de

„omul de gol" și de 
antrenorul Theodor Mi

trecut pe Lucuța 
Voicu a făcut 

Luci 
periculos ataci

Și intr-adevăr, 
mai

o
uța
:ant

12,minutele 10,
59, rlnd pe rînd, 

Moldovan

dar scorul nu 
modificat pentru 

post și mai are și

în
58,

Lticuța,
ratează ocazii favorn- 

rîndul lui Voicu, 
60 și 82, să-l facă 
să se remarce, la 

șuturi din void, 
fost

și

in 
pe 

do-

te 
șu-
pe

zare, scorul rămîne alb. Notăm 
ratările lui Nădășan (min. 21 și 
42), Grizea (min. 27), Gruia 
(min. 38). In minutul 26, asis
tăm la una din cele mai fru
moase faze. Grizea demarează 
pe stingă, după o cursă de 30 
de metri îl deschide 
șan, în fața careului 
rîndul lui, îl pune 
de gol pe Ștefan și 
tează de puțin intercepția.

Echipa antrenată de Sfîrlogea, 
fostul jucător al Universității 
Craiova, are posibilitatea de a 
înscrie prin Lalu (min. 21) și 
Schneider (min. 43), cînd min
gea șutată puternic, din lovitu
ră liberă de la 18 metri, este 
apărată sigur de Bogheanu.

Schimbările suferite la pauză 
în formația Știința sînt de bun 
augur. Nădășan, trecut în linia

pe Nădă- 
care, Ia 

în poziție 
acesta ra

de mijloc, alături de Grizea, 
duce o „muncă" laborioasă, pu- 
nlnd alacanții în situații din ce
le mai favorabile, iar Gudel se 
dovedește mai inspirat decît 
Ștefan în fazele de poartă. Go- 

aspectul 
77. 
la 

ba
de

după
în minutul 
puternic de 
respinge în

Iul, inevitabil 
jocului, „vine" 
Grizea șutează 
16 m, portarul 
ră, mingea revine în teren 
unde Gudel atent pe fază, reia 
în plasă.

După gol, presiunea la poar
ta oaspeților crește. Notăm o- 
cazii dintre cele mai favorabile 
precum și o 
directă din 
nefinalizate.

Meciul 
meritată a Științei.

Știința a jucat în 
alcătuire : Bogheanu

lovitură liberă in- 
careu, clin păcate

se încheie

arbitri comf usă 
din -Sibiu la cen

alinia! formația i 
Rus 7, Kelemen ft, 
8. Serafim 9+ —

Cotroază 6, Mohîo-

Vasile MOLODFJ

Roșu i-O
6, Zăvălaș 9, Rusu 6 
Sandu 7), Bara 7 — 
Nădășan 9 — Gruia 
5 (min. 52 Gudel 7), 
David 7.

A arbitrat bine o brigadă din 
Timișoara, avînd la centru p« 
Ovldiu Miclăuș.

(min. 45
Grizea ®, 
6. Ștelaft
Bîtea 7,

loan POPESCU

POPICE

0

La pauză, scorul de- 
în favoarea gazdelor... 
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PARIS 2 (Agerpres). — Timp.
> două zile pe terenurile cele-

15
au

București, cu
României.

S. BĂLO1

ISTANBUL 2 (Agerpres). — 
Pentru prima oară în istoria bo-

oricare altă 
din Valea 
Întrecerea a 
de echilibra-

încheiat cu scorul de 
puncte în favoarea gaz-

victorie!

Palermo, întîlnirea de 
dintre selecționatele

ROMA 2 (Agerpres). — Desfă
șurată Ia 
atletism
masculine ale Bulgariei și Itali
ei s-a 
130—82 
delor.

PRAGA 2 (Agerpres). — Ter- 
minînd la egalitate: 3—3 cu e- 
chipa Cehoslovaciei, în meciul 
disputat la Praga, selecționata 
profesionistă de hochei pe ghea
ță a Canadei și-a încheiat tur
neul de șafte jocuri In Europa. 
In cursul turneului, echipa ca
nadiană a obținut patru victorii, 
la Moscova și Stockholm, In fa
ța formațiilor U.R.S.S. șl, res
pectiv, Suediei, două partide 
le-a terminat la egalitate, iar un 
joc l-a pierdut la Moscova (scor

PRAGA 2 (Agerpres). 
cadrul turneului internațional 
masculin de baschet de Ia 
Brno, echipa locală Slavia a în
trecut cu scorul de 99—H9 (47— 
40) formația poloneză Gwardia 
Wroclaw.

xului profesionist, pugilist
turc, Cemal Kamaci, a reușit să 
devină campion european în ur
ma victoriei obținută la puncte 
în 15 reprize în fața deținătoru
lui centurii, francezul Roger 
Zami. Acest meci, contînd pen
tru titlul continental la catego
ria superușoară, a fost urmărit 
de 25 000 de spectatori.

TELEX
brei arene pariziene „Roland 
Garros" s-a desfășurat întilni- 
rea internațională ami< ală de 
tenis dintre echipele S.U.A. șl 
Franței, prilej pentru jucători! 
americani de a-și verifica forma 
pe terenuri de zgură înaintea 
finalei „Cupei Davis", pe care 
urmează să o susțină între 13 și 
15 octombrie la 
reprezentativa

Din cele 
americanii 
pierdut 3.

Comentînd rezultatele acestui 
meci test, corespondentul spor
tiv al agenției France Presse

scrie între altele i „Stan Smith, 
cîștigătorul ultimului turneu de 
la Wimbledon, a arătat o bună 
condiție de joc, comparabilă cu 
cea demonstrată în meciul de la 
Barcelona contra echipei Spani
ei, în semifinala interzonală. 
Totuși jucătorul din Pasadena 
poale li vulnerabil pe un teren 
de zgură așa cum s-a văzut pe 
„courlurile" de la Roland Gar
ros”. Oricum Smith, jucător de 
mare clasă, angajat în probele 
de simplu șl în cea de dublu, 
rămîne principalul atu al forma
ției americane. La Paris el l-n 
învins cu 3—6, 6—4, 6—4 pe 
Patrick Proisy. Semnul de între
bare continuă să fie cel de-al 
doilea jucător. Potrivit opiniei 
comentatorului francez nici u- 
nul din „secundanții" iul Smith 
nu se apropie de valoarea aces
tuia. Van Dillen a fost învins 
de N'Goc’rella. Salomon a pier
dut la Jauffrel. O formă mai bu
nă a demonstrat Tom Gorman 
învingător în lața lui Domingu
ez. Antrenorul Dennis Ralston
— notează comentatorul francez
— are desigur probleme, dar 
‘•noră -ă le rezolve în timpul ce 
a mai rămas pînă la marea fi
nală de Ia București, care, de 
pe acum suscită un enorm inte
res in lumea „sportului alb".

■K■

In cadrul celei de a doua e- 
tape a campionatului diviziei 
A la popice (seria vest), Jiul 
Petrila s-a deplasat Ia Lugoj, 
unde, în zilele de 30 septem
brie și 
intîlnit 
ța.

Deși 
policarii petrileni nu au vrui 
să țină seama de acest ob
stacol. considerîndu-se ca și 
cînd ar juca pe 
arenă cunoscută 
Jiului. De aceea, 
fost cft se poate 
fă, dar cei care reușesc să a- 

imuleze avantaj nu sînt ju
cătorii antrenați de maestrul 
emerit al sportului Ion Mico- 
roiu. ci cei conduși la acest 
joc de către instructorul Ion 
Cherecheș. Astfel, la sfîrșitul 
evoluției ultimei perechi, ar
bitrul întîlnirii anunță urmă
toarele rezultate : Voința Lu
goj, 4 907 p.d. — Jiul Petrila, 
4 974 p.d. Deci, victorie a 
oaspeților, la o diferență de 
67 p.d. La obținerea acestei 
victorii un aport și l-an adus 
t'ți jucătorii, in mod deosebit 
evidențlindu-se Mihai Tlirtik 
cu 869 p.d., Bela Schuler 860 
și Iosif Balogh 859 p.d. de la 
Jiul Petrila. iar din partea e- 
chipei gazdă, veteranul 
Micoroiu cu 896 p.d.

In etapa a treia, care 
disputa în zilele de 7 
octombrie, Jiul va juca 
cu C.F.R. Timișoara.
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fermitate în viață. Se obțin re
zultate bune în direcția legării 
mai strinse a învățămîntului de 
cercetare, de producție, în ridi
carea nivelului științific al ac- 
tivității didactice. Cu toate a- 
cestea, acum, Ia începutul nou
lui an școlar, nu pot să nu mă 
refer la faptul că mai sînt încă 
multe de făcut pentru realizarea 
în întregime a Directivelor tra
sate de partid și guvern. Există 
începuturi bune, dar este încă 
mult de muncit pentru lichida
rea neajunsurilor din trecut. 
Trebuie îndepărtate și unele 
tendințe conservatoare — ca să 
ie spun așa — din concepția u- 
nor cadre ale noastre privitor 
Ia modul de organizare și func
ționare a învățămîntului.

Este necesar ca acum, cînd 
începem noul an de învățămînt 
în lumina Directivelor Conferin
ței Naționale a partidului, care, 
după cum știți, s-a preocupat de 
îmbunătățirea conducerii între
gii activități economico-sociale. 
să vorbim atît de ceea ce este 
bun, cit și de neajunsuri, de 
ceea ce avem de făcut pentru 
perfecționarea conducerii invă- 
țămîniului, a întregii activități 
de instrucție și cercetare.

Sarcinile trasate de Conferin
ța Națională pentru acest cinci
nal sînt foarte mari. Multe co
lective de oameni ai muncii 
și-au luat angajamentul de a În
deplini planul în 4 ani și ju
mătate. Mă așteptam să-1 aud 
pe tovarășul Duca spunînd că 
și Clujul se înscrie în această 
mișcare de masă, în acest entu
ziasm general — dar probabil o 
va face în încheiere. (Animație ! 
aplauze). Desigur, realizarea cin
cinalului înainte de termen cere 
eforturi serioase din partea în
treprinderilor industriale, agri
cole, comerciale, precum și din 
partea cercetării științifice. Așa 
rum am menționat la Conferin
ța Națională vrem ca realizarea 
cincinalului într-un timp mal 
scurt să se obțină nu prin spo
rirea efortului fizic, ci, dacă se 
poate spune așa, a efortului In
telectual, adică pe calea introdu
cerii rapide în producție a cu
ceririlor științei și tehnicii con
temporane, pe baza mecanizării 
și automatizării, a modernizării 
întregii producții de bunuri ma
teriale. (Aplauze prelungite).

Este de la sine înțeles că pen
tru a asigura buna funcționare 
a instalațiilor de înaltă tehnici
tate cu care sini dotate între
prinderile românești, a aparate
lor de automatizare, a mașinilor 
de calcul electronice și a altor 
nlilaje moderne pe care le vom 
introduce în producție, avem 
nevoie de cadre de înaltă pre
gătire științifică și tehnică. A- 
vem nevoie de muncitori cali
ficați, de tehnicieni, de maiștri, 
de ingineri, matematicieni, chi- 
mîști, fizicieni, biologi, ca și de 
alți speciiiliști atît din industrie, 
cit șt din agricultură, din dome
nii cum sînt asistența medicală, 
științele sociale și altele. învă
țământul trebuie să se încadre
ze în orientarea dată de Confe
rința Națională, făcînd totul 
pentru a asigura pregătirea ca
drelor necesare în toate aceste 
sectoare de activitate economi
co socială. (Aplauze puternice). 
Mai mnlt chiar, învățămîntul 
trebuie să dea o contribuție în
semnată Ia activitatea de per
fecționare, de reciclare — cum 
am numit-o mai general — a 
tuturor cadrelor existente, a spe
cialiștilor cu studii superioare, 
a cadrelor medii, a muncitorilor 
calificați.

După cum știți. Conferința 
Națională a schițat direcțiile 
dezvoltării României pînă în 
anij 1990-2000. In această per
spectivă, activitatea de cerce
tare și invățămintul dispun de 
un cadru larg, pot privi cu 
îndrăzneală înainte, își pot pro
pune soluționarea unor proble
me fundamentale. Este Ioc pen
tru o activitate rodnică a tutu
ror acelora care vor să rezol
ve probleme de fond, probleme 
fundamentale ale științei și 
tehnicii, slujind desigur necesi
tățile societății, ridicării nive
lului general de bunăstare 8 
oamenilor muncii din patria 
noastră. Oricît de fundamenta
lă — ca să zic așa — ar fi 
cercetarea, ea poate fi consi
derată o activitate utilă numai 
în măsura în care răspunde ce
rințelor societății omenești. De 
eltfel, aceasta a constituit în
totdeauna criteriul suprem de 
verificare a valorii oricărei 
activități de cercetare, în orice 
domeniu. (Aplauze puternice). 
Este de asemenea, loc pentru 
elaborarea unui program de 
perspectivă în cercetarea apli
cativă, pentru cercetarea în ve
derea soluționării unor proble
me vitale, imediate ale dezvol
tării societății noastre. In ca
drul acestei perspective gene
rale, învățămîntul poate bene
ficia de o concepție clară. A- 
ecasta nu trebuie schimbată de 
la un an la altul, nici chiar 
de la un cincinal la altul, de
oarece pregătirea cadrelor nu 
poate da rezultate decît într-o 
viziune de largă perspectivă, 
fneadrîndu-se în concepția uni
tară a dezvoltării societății 
noastre socialiste.

Iată de ce problemele dez
bătute Ia Conferința Națională, 
direcțiile stabilite de Conferin
ță pentru dezvoltarea viitoare 
fi României socialiste constituie 
in același timp jaloane impor
tante pentru dezvoltarea între
gului învățămînt și creează o 
bază minunată pentru realiza 
rea integrării reale, organice 
e învățămîntului cu cercetarea 
și producția, în așa fel îneît 
școala să devină un factor tot 
mai puternic al progresului ge
neral al Românie; pe calea so
cialismului și comunismului. 
(Aplauze puternice). Vorbind 
de această integrare, trebuie 
să spun că ceea ce am realizat 
pînă acum nu ne poate mul
țumi. Mă refer nu numai la 
Cluj, ci în general. Avem cen
tre care au obținut rezultate 

mai bune, dar sînt și unele cu 
rezultate slabe. Nu aș dori ca 
acum, Ia Cluj, să arăt care 
centre au rezultate mai bune 
și care mai slabe. Nu fac a- 
ceasta poate Și din consideren
tul să n-aș putea afirma că 
Clujul se află printre primele. 
(Animație I aplauze). In orice 
caz, este necesar să ne clarifi
căm bine asupra ceea ce tre
buie înțeles prin integrarea în
vățămîntului cu cercetarea Ș> 
producția, asupra modului de 
a realiza aceasta. Dacă nu se 
vor clarifica bine lucrurile, nici 
măsurile ce se iau nu vor da 
rezultatele corespunzătoare. S-a 
vorbit aici de o serie de înce-* 
puțuri, de unele inițiative în 
această privință. Am constatat 
insă că în concepția despre a- 
ceastă integrare există o de
fecțiune de bază. M-aș referi 
Ia Institutul politehnic. Tova
rășii au spus: „Vrem să ne 
integrăm**. Dar cum ? In par
tea de nord-vest a orașului es
te centrul industrial, acolo se 
dezvoltă puternic noi întreprin
deri industriale. Tovarășii s-au 
gîndit însă să așeze politehni
ca pe Dealul Feleaculuj — poa
te pentru 8 avea o privire de 
ansamblu asupra industriei de 
sus în jos. (Aplauze, animație). 
Desigur, este și aceasta un fel 
de integrare. De pe Dealul Fe- 
leacului se vede bine tot Clu
jul, Inclusiv zona industrială. 
Dar nu este oare mai bine ca 
politehnica. facultățile să fie 
construite lingă întreprinderi, 
ca studentul să vadă fabricile 
nu de pe Dealul Feleacului, ci 
aflindu-se zilnic în mijlocul a- 
cestor fabrici ? (Aplauze pu
ternice, prelungite). Aceasta 
este valabil și pentru profe
sori. Noi concepem ca în vii
tor șeful de producție să fie 
și profesor. Șeful de produc
ție din fabrică, tehnologul șef 
trebuie să predea în univer
sitate. El poate să predea stu
denților nu lucruri învățate a- 
cuni 20 de ani, sau chiar nu
mai acum 10 ani, care nu mai au 
nimic comun cu noua tehnolo
gie din fabrică, cu tehnologia 
anului respectiv. Dumneavoas
tră știți bine că dacă vrem 
să ținem pasul cu dezvoltarea 
științei și tehnicii pe plan 
mondial, la doi-trei ani, maxi
mum Ia cinci ani, trebuie să 
înlocuim tehnologiile întreprin
derilor. (Aplauze puternice). 
Iată de ce vrem o asemenea 
integrare a învățămîntului cu 
producția. (Aplauze prelungite).

Realizarea acestei integrări 
presupune schimbarea generală 
a concepției în învățămînt, 
realizarea prezenței nemijloci
te a specialiștilor din producție 
în învățămint și totodată a ca
drelor din învățămînt în pro
ducție. Laboratorul de cerceta
re din învățămint trebuie să 
fie și laboratorul de cercetare 
al fabricii. Acolo să se e- 
laborez.e tehnologia Ce urmea
ză a fi introdusă în fabrică. 
Nu trebuie să avem un labo
rator al fabricii, un laborator 
al institutului de cercetare ?i 
unul al facultății sau al cate
drei. O asemenea mentalitate 
trebuie lichidată cu desăvîrșire. 
In fond, este necesar să ajun
gem la o unificare a învăță
mîntului cu cercetarea și pro
ducția. Atuncj vom face cu a- 
devărat treabă bună I (Aplau
ze puternice).

Este necesar ca asupra aces
tei probleme să aducem mai 
multă claritate. Aș dori ca Mi
nisterul Invățămintulu; să fie 
mai exigent și mai perseve
rent în clarificarea acestor 
probleme, în trasarea unui pro
gram unic al învățămîntului 
care să fie realizat într-o anu
mită etapă dată. Nu vom pu
tea, desigur, realiza acest pro
gram într-un an sau doi. dar 
va trebui să mergem ferm 
în această direcție și tot ceea 
ce facem să țină seama de a- 
ceastă orientare generală. In 
acest fel în învățămîntul din 
România se va putea realiza o 
transformare calitativă reală, 
care ii va permite să Joace un 
rol tot ma; important în dez
voltarea societății noastre so
cialiste.

Același lucru este valabil, in
tr-un anumit sens, și pentru în
vățămîntul general și pentru în
vățămîntul liceal. Măsurile pe 
care le-am luat acum un an în 
acest domeniu au început să 
dea rezultate. S-au creat mii de 
aleliere, elevii au început să 
lucreze. Există din partea ele
vilor dorința de a-și însuși cu
noștințe cit mai temeinice într-o 
profesie sau alța. Desigur, nu 
ne-am așteptat ca această pro
blemă. de o mare amploare, să 
fie soluționată într-un an de zi
le. Și în acesl domeniu trebuie 
să mai învingem însă unele ten
dințe conservatoare, unele con
cepții învechite și aceasta nu a- 
tît la părinți și Ia elevi, cit mai 
ales Ia cadrele didactice, poate 
chiar și la Ministerul învăță
mîntului. (Animație, aplauze). 
Am fost la Bistrița, vin de aco
lo. Ml-au povestit tovarășii că 
pentru a recruta muncitori la 
cele trei întreprinderi noi care 
vor intra anul acesta — sau la 
începutul anului viitor — In 
funcțiune, s-au aflat in situa
ția de a încălca legea, fn sensul 
că a trebuit să primească nu
mai absolvenți de liceu pentru 
toate posturile de muncitori ca
lificați. Există o înclinație certă 
a tineretului de a se încadra fn 
producție. Dar se pune proble
ma cum fi pregătim ? Ce facem 
pentru a da tinerilor cunoștin
țele corespunzătoare ca, după 
absolvirea liceului, să nu mai 
trebuiască să urmeze încă un 
an sau doi ani școala profesio
nală pentru a putea ocupa pos
turi de muncitori calificați. în
vățămîntul trebuie să asigure o 
asemenea pregătire incit, după 
absolvirea liceului, tînărul să se 
poată încadra muncitor calificat 
în ramura pentru care s-a pregă
tit. (Aplauze). In felul acesta 
vom soluționa multe probleme 
sociale, creînd tineretului o per
spectivă clară de viață. Trebuie 
să înțelegem că vechiul liceu 

leorellc, așa cum era cunoscut 
fn trecut, nu mai corespunde 
cerințelor actuale. Așa-zisele 
licee teoretice care vor rămîne 
vor trebui să sufere transfor
mări fn organizarea și concep
ția lor. Iar ponderea — și aceas
ta înseamnă peste 7 la sută — 
va trebui să o albă liceele teh
nice, economice șl de alte spe
cialități. (Vii aplauze). Se va 
crea astfel o bază bună și pen
tru recrutarea studenților Ia In
stitutele de învățămint superior. 
Elevul din liceul tehnic va veni 
cu cunoștințe aprofundate în do
meniul respectiv de specialitate 
și nu va mai fi necesar să se 
piardă 2 ani, cum se face acum, 
pentru a i se preda cunoștințe 
generale. Atunci vom nutea 
face fntr-adevăr din fnvățăniin- 
tul superior o bază puternică 
de formare a cadrelor cu largi 
cunoștințe în specialitatea res
pectivă. vom putea scoate buni 
ingineri, buni specialiști fn toa
te domeniile de care societatea 
are nevoie. (Aplauze puternice).

Desigur, însuși învățămîntul 
general de 10 ani va trebui să 
asigure într-o măsură mai mare 
pregătirea tineretului pentru 
viață, pentru producție. Se pre
vede ca în ultimii doi ani — 
clasele 9 și 10 — să se predea 
și anumite cunoștințe profesio
nale. Din păcate, multe din ceea 
ce am prevăzut au rămas pe 
hîrlie, nu s-au introdus cu fer
mitate fn viață. Iată de ce este 
necesar ca acum, la începutul 
noului an de învățămint, să a- 
runcăm o privire critică asupra 
ceea ce am făcut pînă acum și 
să ne gîndim cu toată seriozita
tea Ia ceea ce avem de făcut 
pentru a realiza fn bune condi
ții sarcinile trasate de partid șl 
guvern. Avem toate condițiile 
pentru a obține o îmbunătățire 
radicală a întregului învățămînt, 
atît în ce privește ridicarea ni
velului teoretic — șl cind spun 
teoretic mă refer la predarea 
cunoștințelor generale științi
fice — cit și fn ce privește le
garea mai strfnsă, mai rapidă 
a Învățămîntului de producție, 
de cercetare. In acest iei vom 
răspunde cerințelor de astăzi și 
de mîlne ale societății noastre, 
vom pregăti cadre la nivelul 
celor mai noi și înaintate cuce
riri ale științei universale.

Este necesar ca profesorii, ca
drele didactice să depună, in a- 
ceastă direcție, eforturi mai 
mari. Apreciem în mod deose
bit felul în care corpul didactic 
universitar își îndeplinește a- 
tribuțiile. In același timp, consi
derăm că celor peste 12 000 de 
cadre didactice din învățămîn- 
iul superior Ie revin răspunderi 
sporite fn înfăptuirea directive
lor trasate de partid și guvern. 
Trebuie trecut cu mai multă ho- 
tărîre la integrarea învățămîn- 
tukli superior cu cercetarea și 
producția. Este necesar să pu
nem un mal mare accent pe îm
bunătățirea procesului de invă
țămînt, pe perfecționarea cursu
rilor șl manualelor, asigurînd 
introducerea rapidă a noilor cu
ceriri științifice din domeniul 
respectiv de activitate. Dacă 
am analiza unele cursuri — șl 
cred că va trebui să facem a- 
ceasta — am constata că unele 
nu ar mai trebui să se găsească 
în circulație. Ar putea să se a- 
fle poate fn muzeele Institute
lor respective, dar nu în labo
ratoare, nu în sălile de curs. A 
ține pasul cu știința și tehnica 
mondială înseamnă a fnnoi pe
riodic cursurile și manualele. 
Dacă în fabrică, in uzină, un 
produs trebuie înnoit la 3—4 
ani, cursul trebuie innoit anual. 
Am avut ocazia să văd cursuri 
rămase cu 10 ani in urmă. Nu 
mă refer numai la conținut, erau 
pur și simplu scrise acum 10 
ani. Ce fel de cursuri mai pot 
ii acestea ?. Și aceasta nu e va
labil numai pentru științele teh
nice, pentru matematică, chimie, 
biologie, medicină — este vala
bil in egală măsură șl pentru 
științele sociale. ȘI în acest do
meniu, dacă nu se ține seama 
de problemele noi pe care le 
ridică viața socială, înseamnă a 
ocupa timpul studenților cu 
chestiuni care nu mai au decît 
cel mult valoarea documentară 
sau istorică. Iată de ce consider 
că profesorilor, cadrelor didac
tice le revin sarcini deosebit 
de mari în perfecționarea ma
nualelor, a întregului proces de 
predare. Avem forțe capabile, 
avem oameni de Înaltă valoare 
fn cadrul corpului profesoral u- 
niversitar. Avem oameni de re
nume național și internațional. 
Este necesar să unim aceste 
forțe, să le dirijăm într-o direc
ție clară — și vom obține re
zultate rapide fn modernizarea, 
în perfecționarea generală a in 
vățămîntului nostru. Sînt con
vins că vom reuși să facem a- 
cest lucru, că anul 1972/1973 va 
fi un an de cotitură I Trebuie 
să facem ca acest an să marche
ze cu adevărat o cotitură în a- 
cest important domeniu de ac
tivitate 1 (Aplauze puternice. U- 
raie. Se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R.").

Avem Un corp bun de profe
sor; și în școlile generale și li
ceale, avem învățători cu o 
temeinică pregătire, cu o bo
gată experiență. Sînt convins 
că și în acest domeniu cadrele 
didactice vor acționa cu mai 
multă fermitate pentru soluțio
narea marilor probleme pe 
care ie ridică modernizarea în
vățămîntului. Există premise 
pentru a putea spune că sar
cinile trasate de Conferința 
Națională pot fi realizate în 
bune condițiuni în învățămîn
tul de toate gradele, că și în 
acest sector hotăririle Confe
rinței se află în mîin; bune și 
vor fi duse cu succes la înde
plinire. (Aplauze puternice).

Am spus că Se constată o 
serioasă preocupare din partea 
tineretului pentru însușirea 
de cunoștințe practice spre a 
se putea încadra cît mai repe
de in producție. Referindu-mă 
Ia studenți, aș putea spune că 
sînt deosebit de receptivi Ia 
însușirea a ceea ce este nou. 

Ei se preocupă și aduc o con
tribuție prețioasă Ia moderni
zarea cil mai rapidă 8 invăță- 
mîntului nostru superior. A- 
cesta este un lucru bun, un 
factor de mare importanță pen
tru progresul învățămintului 
nostru. De altfel întotdeauna 
tineretul s-a aflat în primele 
rîndutî ale luptei pentru nou, 
împotriva vechiului, pentru 
transformarea revoluționară a 
societății, pentru transforma
rea revoluționară a omului. Ia
tă de ce partidul dă o înaltă 
apreciere tineretului universi
tar, studenților, preocupărilor 
lor de a-și însuși cele mai noi 
și înaintate cuceriri ale știin
ței și culturi; naționale și uni
versale. Sînd convins că și în 
viitor studențimea noastră va 
păși în primele rindurî ale 
luptei pentru dezvoltarea rapi
dă a societății socialiste, se va 
pregăti astfel incit să poală 
participa activ, în toate dome
niile, la înfăptuirea programu
lui c'aborat de Congresul ai 
X-Iea, de Conferința Națională, 
la făurirea viitorului luminos 
al patriei noastre socialiste — 
societatea socialistă multilate
ral dezvoltată, societatea comu
nistă. (Aplauze puternice, pre
lungite).

De asemenea, elevii din șco
lile de toate categoriile obțin 
rezultate bune. Ej participă 
activ Ia modernizarea învăță
mîntului, fac eforturi pentru o 
pregătire profesională cit mai 
concretă. Deoarece ne-am pro
pus să inaugurăm și învăță
mîntul general cu acest prilej, 
aș dori să menționez Ia aceas
tă întîlnire aprecierea deosebi
tă Pe care o dăm elevilor din 
întregul învățămînt de cultură 
generală și liceală. Doresc să 
urez studenților și elevilor suc
cese tot mai mari, rezultate 
cit mai bune în studiu, spre 
a deveni buni constructori ai 
socialismului, buni cetățeni ai 
patriei noastre socialiste. (A- 
■plauze puternice, prelungite).

Nu am vorbit despre pro
blemele educației generale, de
spre problemele formării po
litice, cetățenești a tineretului 
studios. Consider insa că din 
ceea ce am spus pînă acum 
se înțelege că pentru a forma 
un bun specialist, un bun ce
tățean, constructor al socialis
mului, este necesar ca, o dată 
cu preocuparea pentru însuși
rea cunoștințelor de specialita
te, să acordăm o aten
ție permanentă educării gene
rale a tinerilor, ridicării nive
lului lor de cunoștințe cultu
rale, politice. Numa; așa tine
retul nostru va putea duce 
miine pe umerii săi marile 
sarcini ale dezvoltării patriei. 
Avem datoria să pregătim tî- 
năra generație atîf din punct 
de vedere al cunoștințelor de 
specialitate, cit și din punct 
de vedere politic, ideologic, ast
fel ea tînărul de miine, noua 
generație, să poată duce în 
mod sigur înainte cuceririle î- 
naintașilor, să ridice pe noi 
culmi civilizația socialistă, să 
asigure viitorul luminos al pa
triei noastre. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Drag; tovarăși,

Cunoașteți preocupările ge
nerale ale partidului, ale gu
vernului, hotărirea de a face 
totul pentru ca, odată cu dez
voltarea generală a societății 
noastre socialiste, cu creșterea 
producției industriale și agri
cole, să ridicăm continuu bu
năstarea materială și spiritua
lă a întregului popor. întreaga 
noastră activitate, tot ceea ce 
facem este menit să slujească 
omul cu preocupările și nevoi
le lui materiale care după cum 
Știți, nu sînt printre cele din 
urmă, cu preocupările și nece
sitățile Iui spirituale. Facem 
totul pentru a crea condiții cît 
mai bune de viață din toate 
punctele de vedere. Ne preo
cupăm de a asigura creșterea 
nivelului de trai m8i rapid de- 
cit am prevăzut în cincinal, pe 
măsură ce și cincinalul se va 
realiza mai devreme. De alt
fel, începind din septembrie 
am și trecut la majorarea sa
lariilor mici, iar zilele trecute 
am luat o nouă hotărîre de 
ajutorare a familiilor cu copii 
mulți. Vom continua în anii 
1973 și 1974 generalizarea ma
jorării salariilor și uplicarea 
altor măsuri sociale — con
strucția de locuințe, asistența 
sanitară etc., — care vor crea 
omului societății noastre o via
ță cît mai bună. Trebuie să ne 
preocupăm și mai mult de îm
bunătățirea aprovizionării. Or
ganele noastre de partid, con
siliile populare trebuie să a- 
corde mai multă atenție proble
melor de zi cu zi ale oameni
lor muncii, în așa fel îneît, pe 
măsura rezultatelor pe care Ie 
obținem în dezvoltarea socie
tății, să crească bunăstarea și 
fericirea fiecărei familii in 
parte. Pină la urmă, numai in 
măsura în care vom vedea a- 
ceastă problemă nu în general 
— nu în cifre medii pe țară — 
ci concret, în viața fiecărui 
om, a fiecărei familii, ne vom 
îndeplini rolu; în ridicarea bu
năstării întregului popor. (A- 
plauze puternice, se scandează i 
„Ceaușescu și poporul**).

In Cluj își desfășoară activi
tatea un mare număr de între
prinderi. Ele au un rol impor
tant in economia României. Nu 
am vizitat astăzi încă nici o 
întreprindere, am în program 
asemenea vizite după-amiază. 
Dar aș dori să exprim aici câ
teva considerente. Cunosc în
treprinderile din Cluj, știu ce 
se construiește, știu și rezulta
tele în producție. Sînt bune, 
dar pot fi încă și mai bune. 
Vom discuta, desigur, concret 
aceasta, în „ întreprinderile pe 
care le voi vizita astăzi. Dar 
aș dori să mă adresez activului 
de partid și, desigur, și cadre
lor din învățămint, precum și 
tuturor oamenilor muncii, ce- 
rîndu-Ie să acorde mai multă 
atenție perfecționării activității 
din întreprinderi. Sînt încă 

rezerve mari în ce privește fo
losirea capacităților, a dotării 
tehnice, in Ce privește buna 
organizare. întreprinderile tre
buie ajutate să se încadreze 
într-un ritm mai rapid >n pre
ocupările generale ale județelor 
•Și întreprinderilor din România 
de a realiza cincinalul înainte 
de termen. Nu doresc să mă 
refer la chemarea Capitalei de 
a realiza planul in 4 ani și ju
mătate. Desigur. Capitala are 
forța necesară. Și-a apreciat-o. 
Alte județe au analizat chema
rea și au stabilit in cîți ani Ș> 
in cite luni pot realiza planul. 
Clujul va hotărî, de asemenea, 
aceasta — poate fi și în 4 ani 
și jumătate, și în 4 ani și 8 
luni, și în 4 ani și 4 luni, nu 
este nici o piedică în acest 
sens. (Aplauze). Dar esențialul 
este să ne preocupăm de a 
folosi mai bine mijloacele <Ie 
care dispunem, să obținem cu 
investițiile realizate pină a- 
cum — și în Cluj am investit 
mulf — o producție sporită. A- 
ceasta este calea pentru ca și 
oamenii muncii din Cluj să 
contribuie la sporirea rapidă 
a bunăstării materiale și spiri
tuale a întregului popor și deci 
Și a lor înșiși. Sint convins că 
clasa muncitoare din Cluj își 
va face datoria, că — la fel ca 
și în trecut — oamenii mun
cii din Cluj, fără deosebire de 
naționalitate, nu vor rămîne 
in urma celor din București. 
Eu aș fi printre cei care ar 
trebui sg înmineze decorația 
Pc care am anunțat-o la Con
ferința Națională județului ca
re se va plasa pe locul I — și 
nu aș avea nimic împotrivă să 
vin la Cluj să fac aceasta. De
pinde de dumneavoastră 1 (A- 
plauze puternice).

Dragi tovarăși,

Soluționarea problemelor pe 
care le-am discutat astăzi ce
re o activitate sporită din Par
tea organizațiilor de partid 
din instituțiile de învățămint, 
din toate școlile, din toate 
întreprinderile, cere îmbunătă
țirea și intensificarea activită
ții organizației de partid, a 
comitetului municipal și, desi
gur, a comitetului județean 
Cluj. Trebuie să menționez și 
cu acest prilej că noi apreciem 
munca desfășurată de organi
zațiile de partid din Cluj, de 
organizația municipală și de 
comitetul județean dc partid 
Cluj. Sperăm că sc vor lua 
măsurile necesare în vederea 
lichidării unor neajunsuri ca
re mai persistă într-un șir de 
domenii pentru a ridica întrea
ga muncă de partid la nivelul 
cerințelor trasate de Conferin
ța Națională.,

îndeplinirea rolului con
ducător al partidului nu este 
o lozincă cu caracter general. 
Această cerință trebuie concre
tizată prin munca fiecărei or
ganizații de partid, a fiecărui 
membru de partid. Numai în 
măsura în care fiecare comu
nist. fiecare organizație de 
partid, fiecare comitet orășe
nesc, fiecare comitet județean 
își vor face datoria, vor face 
totul pentru a uni eforturile 
colectivelor în cadrul cărora 
își desfășoară activitatea. se 
vor preocupa permanent ca 
fiecare colectiv să devină un 
puternic centru de activitate 
pentru dezvoltarea patriei — 
numai în această măsură parti
dul nostru își va îndeplini ro
lul de conducător în societate. 
(Aplauze puternice).

Doresc să urez organizației 
de partid Cluj — tuturor or
ganizațiilor care o alcătuiesc, 
tuturor comuniștilor. întregului 
activ — succese tot mai mari 1 
Să faceți în așa fel incit toate 
sarcinile trasate de Conferința 
Națională, de partid și guvern 
să fie realizate în cele mai 
bune condiții ! Am convingerea 
că organizația din Cluj va ob
ține rezultate bune în această 
direcție, dovedindu-se, ca și 
pînă acum, una din organizați

Mitingul consacrat deschiderii anului de învățămint
(Urmare din pag. 1)

In încheierea mitingului a 
luat cuvîntul tovarășul Aurel 
Duca, prim-secretar al Comite
tului județean al P.C.R.

Mitingul a luat sfîrșit într-o 
atmosferă de vibrant și fier
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în municipiul Cluj, cu prilejui deschiderii noului an universitar

(Urmare din pag. 1) 

rinței Naționale a partidului, 
contribuția la dezvoltarea eco
nomică a țării, la rezolvarea 
unor probleme de interes ma
jor din industrie, și agricultură.

Secretarul general al partidu
lui subliniază că activilatea de 
cercetare nu trebuie să aibă un 
scop în sine, ci să vizeze ela
borarea de soluții solicitate de 
producție, obținerea de tehnolo
gi' eficiente pentru a se ajunge 
la o integrare completă a învă- 
țămîntului, cercetării și produc
ției. Ca atare, stațiile pilot tre
buie să dispună de o capacita
te mai mare de producție. In a- 
cest context, tn legătură cu in
formarea prezentată de gazde 
privind profilul activității didac
tice și științifice, secretarul ge
neral al partidului recomandă 
ca pe prim planul preocupărilor 
să fie situată obținerea de re
zultate concrete, cu aplicarea 
imediată în producție, să lie 
scurtate termenele de introduce
re în producție a rezultatelor 
obținute.

Vizita continuă la Institutul 
de izotopi stabili.

Directorul institutului, prof, 
dr. Victor Mercea, informează 

ile puternice ale partidului 
nostru. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Vorbind dc partid, am vor
bit și de organizațiile obștești, 
inclusiv de organizația de tine
ret. Totuși nu aș putea să nu 
spun cîteva cuvinte despre ac
tivitatea U.T.C.-uIui și a aso
ciațiilor studențești. Desigur, 
ne bucură ceea ce a spus aici 
președintele asociațiilor stu
dențești din Cluj in legătură 
cu rezultatele obținute, eu 
preocupările asociațiilor pentru 
soluționarea problemelor pri
vind învățămîntul munca stu
denților, participarea lor Ia 
viața socială Este însă nece
sar ca organizațiile tineretului, 
inclusiv asociațiile studențești 
să fie mai active, să se preo
cupe mai mull de problemele 
educative și, mai cu seamă, să 
înțeleagă bine că trebuie să-și 
desfășoare nemijlocit activilatea 
în mijlocul tineretului. N-aș 
putea spune că toate organi
zațiile reușesc, intr-adevăr, să 
răspundă cerințelor tinerilor, 
să organizeze viața tineretului 
din școli, din institutele de 
învățămînt corespunzător a- 
cestor cerințe. Sînt multe nea
junsuri în această privință.

Organizația de partid din 
oraș și din județ, comitetul 
municipal și comitetul județean 
trebuie să analizeze și să ia 
masuri pentru îmbunătățirea 
muncii organizațiilor noastre 
«le tineret. Acolo, în cadru) or
ganizației sale, tineretul tre
buie să găsească soluționarea 
problemelor care îl preocupă. 
Trebuie dată mai multă aten
ție combaterii unor mentalități 
înapoiate, retrograde, a unor 
concepții antiștiințifice, a unor 
idei mistice. In statul nostru 
există libertatea credinței — 
dar noi sîntem comuniști. Voi 
studenții sînteți viitori inte
lectuali comuniști și e greu de 
presupus că un om de știință, 
un viitor om de știință, un 
om cu un orizont larg de cu
noaștere poate crede că ploaia 
vine de la o forță supranatu
rală. Tocma; astăzi, Ia deschi
derea anului universitar a 
plouat. (Animație 1 aplauze). 
Este necesar să ne preocupam 
dc 8 da răspunsuri Științifice 
la un șir de probleme pc care 
Ie ridică permanent viața, so
cietatea. In această privință or
ganizațiile de tineret trebuie 
să facă mai mult, să-i ajute 
Pe tinerj să înțeleagă in mod 
științific, in lumina filozofiei 
materialist-dialectice și istorice, 
a noilor cuceriri ale cunoaște
rii umane, fenomenele naturii, 
legile obiective, tendințele dez
voltării societății.

Tineretul vrea să și danseze. 
Și noi am fost odată tineri, 
nici acum nu sîntem bătrîni. 
(Animație ! aplauze). Trebuie 
să spun că pe atunci, organi
zația comunistă de tineret nu 
neglija să organizeze și dan
suri, și distracții. Nu se poate 
concepe o organizație dc tine
ret care să nu sc preocupe de 
problemele tineretului, de or
ganizarea vieții sale. Altfel în
cetează de a mai fi o organi
zație a tineretului. Iată de ce, 
știind că aici sînt îndeosebi ca
dre ale organizației tineretului, 
doresc să spun că în activita
tea U.T.C.-ului, a asociațiilor 
studențești trebuie să intervină 
o schimbare radicală în stilul 
de muncă. Trebuie desfășurată 
o astfel de activitate îneît fie
care tînăr să simtă că în or
ganizație găsește soluții la 
toate problemele care il preo
cupă. Inclusiv în cadrul orga
nizației să se poată căsători, 
să poată face nunta. (Aplauze 
puternice). Care pot fi cei mai 
buni prieteni, cej mai buni co
legi care să participe la aceas
tă mare bucurie a tinerilor, 
decît colegii de facultate, de 
organizație, ce; alături de ca
re trăiesc zilnic ? Credeți că 
există vreo incompatibilitate 
între a fi tînăr comunist și 8 
organiza o asemenea căsătorie ?

binte entuziasm, în ovațiile 
prelungite ale asistenței.

Aplauzele și uralele care au 
salutat cuvîntarea secretarului 
genera] al partidului, întreaga 
atmosferă în care s-a desfășu
rat mitingul au constituit o 
elocventă expresie a profundu

cu satisfacție pe secretarul ge
neral al partidului că îndrumă
rile privind pregătirea practică 
a studenților sînt aplicate cu 
roade bune.

Un alt obiectiv înscris în pro
gramul vizitei — Institutul Po
litehnic, care, deși înființat cu 
numai două decenii în urmă, se 
prezintă astăzi cu un bilanț bo
gat. Politehnica clujeană a pre
gătit, in acest răstimp, aproape 
2 500 ingineri constructori, elec- 
troniști, mecanici, care lucrează 
cu competență pe marile șanti
ere și în fabricile tării.

O primă discuție are ioc Ia 
laboratorul de mașini-unelte, 
unde gazdele informează pe oas
peți că aici a fost realizată o 
gamă largă de utilaje noi, scule 
și dispozitive, cu caracteristici 
funcționale superioare, au fost 
elaborate noi tehnologii, care-și 
confirmă eficiența economică în 
producția industrială.

In cadrul dialogului cu specia
liștii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu subliniază că este ne
cesar ca,, în organizarea labora
toarelor, unităților de cercetare 
și a atelierelor din învățămînt, 
să existe o concepție unică, 
pentru ca ele să fie mai slrîns 

Este necesar ca organizația 
să se preocupe de felul cum 
este organizată viața personală 
a tinerilor. După cum știți, 
Conferința Națională a emis 
previziunea că pină în 1990 
vom ajunge Ia o populație de 
25 milioane în România. U.T.C.- 
ul, partidul nostru trebuie 
să se preocupe de această 
perspectivă (Vii aplauze). 
Fiecare trebuie să înțeleagă că 
are răspunderi față de societa
te, inclusiv răspunderea de a 
lăsa urmași. Nu este o proble
mă față de care să închidem o- 
chii. Tineretul trebuie crescut 
intr-un spirit sănătos, de răs
pundere față de societate, față 
de familie. Numai atunci vom 
crea intr-adevăr o societate so
cialistă dezvoltată din toate 
punctele de vedere. Nu ne poa
te lăsa indiferenți ceea ce se în- 
timplă in familie, felul cum se 
căsătoresc sau cum se dcscăsă- 
toresc unii fineri pe consideren
tul că aceasta este viața im
personală. Desigur este viața lor 
personală, dar societatea întot
deauna s-a ocupat și trebuie să 
se ocupe și de viața personală 
a oamenilor. Faptul că ne preo
cupăm de a asigura locuințe, a- 
jutoare pentru copii, pentru fa
milii, — nu arată grijă pentru 
familie, pentru om ? Preocupa
rea pentru viața omului nu este 
ceva abstract, ci grija atît pen
tru satisfacerea cerințelor ma
teriale, cît și pentru nivelul 
moral, spiritual ai existenței ce
tățenilor și în mod deosebit a 
tineretului. Nici o organizație 
de partid sau de U.T.C. nu poa
te fi indiferentă la ceea ce se 
întîmplă în viața oamenilor. 
(Aplauze). Este necesar să înțe
legem că preocupindu-nc de 
problemele mari trebuie să ne 
îngrijim și de problemele așa 
zis mărunte. In fond nu există 
probleme mari și mici — iar con
duita în viața personală, in viața 
de familie constituie o condiție de 
bază a bunului mers al întregii 
vieți sociale. Iată de ce U.T.C., 
U.A.S.R., organizațiile de partid 
trebuie să se preocupe perma
nent de educarea multilaterală, 
comunistă a tineretului, dc ex
plicarea tuturor problemelor 
astfel ca tineretul să înțeleagă 
cum trebuie concepută viața in 
spiritul principiilor și normelor 
elaborate de Conierința Națio
nală privind etica și echitatea 
socialistă. Elaborînd aceste nor
me, nu ne-am gîndit să avem in- 
că un document în plus, ne-am 
gîndit să stabilim orientări ca
re să ajute Ia înțelegerea răs
punderilor pe care le ridică so
cietatea în fața fiecărui cetă
țean, a problemelor noi ale vie
ții și relațiilor dintre oameni.

In acest spirit sper ca orga
nizațiile de partid, de tineret, 
consiliile populare să acorde 
mai multă atenție problemelor 
privind activitatea de producție, 
de învățămînt, de cercetare, de 
ridicări." a bunăstării materiale 
și spirituale, de organizare a 
întregii vieți sociale, îndeplinln- 
du-și astfel în cît mai bune con
diții rolul organizator și condu
cător in toate domeniile. Sînt 
convins că vom obține și aici o 
îmbunătățire simțitoare a acti
vității organizațiilor noastre de 
partid, de stat și obștești. (A- 
plauze puternice).

Dragi tovarăși,

Cunoașteți politica internațio
nală a partidului și statului nos
tru. Urmăriți cu toții «uni se 
desfășoară viața internațională. 
Putem spune că evenimentele 
confirmă pe deplin justețea li
niei trasate de Congresul al 
X-lea în domeniul politicii in 
ternaționale, aprecierile date în 
acest domeniu de Conferința 
Națională.

Avem satisfacția să asistăm 
la un curs — ce se imprimă cu 
tot mai multă fermitate în viața 
internațională — de destindere, 
de soluționare a problemelor 
complicate care-și așteptau re

lui atașament al tineretului 
patriei noastre față de politica 
partidului, de înțelepții pro
gram al educației comuniste. 
Studenții și elevii clujeni au 
dat glas astfel hotărîri; lor de 
a nu precupeți nici un efort 

legate de întreprinderi și să 
răspundă operativ și eficient ce
rințelor acestor unități industri
ale, problemelor pe care le ri
dică modernizarea și perfecțio
narea producției. Secretarul ge
neral al partidului a ind: it, tn 
acest sens, construirea unei ha
le moderne — în apropierea li
nei mari uzine, cu care institu
tul colaborează — unde să fie 
amplasate laboratoarele, secțiile 
de microproducție și unde stu
denții să lucreze efectiv. Poli
tehnica clujeană. a arătat secre
tarul general al partidului, tre
buie să se afirme ca un puter
nic centru de creație industrială 
capabil să realizeze mașini și 
utilaje complexe, cu performan
te tehnice ridicate. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a sugerat ca
drelor didactice, studenților In
stitutului politehnic să se preo
cupe de construirea unor prese, 
de capacități variate, între 800 
și 10 000 de tone, necesare eco
nomiei naționale. Colectivul in
stitutului l-a asigurat pe secre
tarul general al partidului că 
va face totul pentru rezolvarea 
acestei sarcini, care-1 onorează.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de part'd și 

zolvarea, unele de peste 20 de 
ani, pe calea tratativelor, a în
țelegerii. Dacă am lua numai e- 
venimentele mari din ultimul 
an, putem spune că realmente se 
observă o scrie de rezultate 
bune pe calea soluționării a- 
cestor probleme. Desigur, nu ne 
facem iluzii. Știm că în lume 
mai ard încă flăcările războiu
lui, mai sînt conflicte. E nece
sar să depunem în continuare 
eforturi consecvente pentru a 
se pune capăt acestor conflicte, 
pentru a sc obține abolirea po
li ii imperialiste de forță șl 
dictat, pentru lichidarea «colo
nialismului, pentru a face să 
triumfe în relațiile dintre state 
principiile noi. bazate pe egali
tatea in drepturi, pe respectul 
independenței și suveranității 
naționale, pe avantajul reciproc, 
pe neamestecul în treburile in
terne, pe renunțarea la forță. Ia 
amenințarea cu forța, pe res
pectarea dreptului fiecărei na
țiuni <te a-și hotări viața așa 
cum dorește. (Aplauze puterni
ce).

Sint perspective bune in di
recția realizării securității euro
pene. Sperăm că vor începe 
pregătirile, că se va ajunge Ia 
ținerea conferinței europene in 
cursul anului 1973.

Noi sîntem ferm hotăriți să 
aplicăm in viață prevederile 
Congresului al X-lea și ale Con
ferinței Naționale privind poli
tica internațională, să acționăm 
c.i consecvență pentru dezvol
tarea relațiilor cu loate țările 
socialiste, cu țările în curs de 
dezvoltare, cu țările care au pă
șit pe calea dezvoltării indepen
dente, cu toate statele lumii — 
inclusiv cu statele capitaliste 
dezvoltate, în spiritul prindpil- 
lor coexistenței pașnice.

Dorim să participăm activ fa 
statornicirea pe arena mondială 
a unei noi politici, la creșterea 
rolului Organizației Națiunilor 
Unite fn viața Internațională, în 
promovarea colaborării și păcii. 
Dorim să se realizeze o aseme
nea lume în care fiecare popor 
să-și poală consacra forțele, 
mijloacele — materiale și uma
ne — dezvoltării economico-so
ciale. Sîntem ferm hotăriți să 
facem lotul in acest sens, să 
participăm activ la lupta pentru 
o lume a colaborării și a păcii. 
(A.plauze puternice).

In încheiere, doresc încă o 
dată să exprim convingerea 
mea, a conducerii de partid șt 
de stat, că noul an va marca un 
moment important in perfecțio
narea și îmbunătățirea fnvăță- 
mintului superior, a învățamin- 
tului de loate gradele.

Doresc să urez cadrelor uni
versitare din Cluj, tuturor ca
drelor universitare din țară, noi 
succese în activitatea lor. rezul
tate cît mai bune în instruirea 
și «rtlucarea tinerei generații. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Adresez, urări de succes ca
drelor didactice din învățămin- 
iul liceal, de cultură jenerală șl 
din școlile profesionale și le do
resc realizări tot mai mari in 
perfecționarea învățămintului. 
(Aplauze puternice).

I rez studenților din Cluj. în
tregii studențimi din România, 
succese și rezultate cît mai bu
ne Ia învățătură. Să obțineți, 
dragi tovarăși, asemenea rezul
tate îneît, atunci cînd veți păși 
în producție, să vă puteți înde
plini cu cinste Îndatoririle pe 
care Ie veți avea, să puteți «lu
ce mai departe făclia civilizației 
și progresului socialist în Ro
mânia 1 (Aplau/e puternice).

De asemenea, doresc elevilor 
succese tot mai mari la învăță
tură, in întreaga lor activitate.

Tuturor vă doresc multă 
sănătate și multă fericire I 
(Aplauze puternice, uralc; se 
scandează : „Ceaușescu —
P.C.R.". întreaga asistență o- 
vaționează îndelung pentru 
partid, pentru Comitetul său 
Central, pentru secretarul 
genera] al partidului, tovarășul 
NIcolae Ceaușescu).

pentru a deveni cetățeni de nă
dejde ai țării, de a învăța și a 
se pregăti cu toată dăruirea, 
pentru a fj constructori activi 
a; societății socialiste multilate
ral dezvoltate, ai comunismu
lui în patria noastră.

de stat, vizitează apoi expoziția
oiganizată la Complexul studen
țesc nr. 2, ridicat pe dealul Fe

prezentata 
dispozitive 
prototipuri,

leacului, unde sînt 
numeroase aparate, 
și piese, diferite
multe dintre ele create de stu
denți.

Secretarul general al partidu
lui insistă asupra necesității per
fecționării continue a muncii 
practico-productive a studențiioj 
asllel ca — la sfîrșitul anilor 
de studiu — ei să se poată in
tegra «dl mai rapid ți cil mai 
bine în procesul activității indus
triale.

Gazdele subliniază că acesl 
lucru se află în atenția institu
tului, relevind, între altele, că 
în prezent este în curs de con
strucție un modern complex da 
ateliere-școală, in care vor fi 
produse, în serie, unelte cu per
formanțe. tehnice ridicate pre
cum și prototipuri de utilaje și 
dispozitive.

Conducătorilor dc partid și de 
stat Ie sint înfățișate, de aseme
nea, dale semnificative privind 
sistematizarea acestui cartici u- 
niversilar, unde s-au ridicat, in

(Continuare în pag. a 4-a)
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flltlmii ani, numeroase construc
ții, cu o linie arhitectonică mo
dernă și un grad înalt de func
ționalitate. Este vorba de 7 mari 
cămine,
3 500 de locuri,
8 000 de locuri și un dispensar.

Tot pe dealul Feleacului este 
vizitat Centrul teritorial de cal
cul electronic.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează îndeaproape de 
modul in care Centrul asigură 
asistentă întreprinderilor în or
ganizarea științifică 
ei. In convorbirile cu 
tii de aici, 
partidului se referă, 
rect, la sarcinile ce

cu o capacitate de 
o cantină cu

a producți- 
specialiș- 

secretarul general al 
în mod di- 
revin cen

trelor teritoriale de calcul elec- 
organizării 

în-

contribuția 
studierea

jr-
și conducere a produc-

tronic în domeniul 
sistemului de conducere în 
treprindere. Ele trebuie să aibă 
ca obiectiv prioritar elaborarea 
unor scheme optime de organi
zare și conducere a producției 
și nu ceea ce se face în pre
zent — înmagazinarea de dale 
informaționale pentru prelucra
rea lor. Aș dori — a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
ca anul viitor să avem întreprin
deri în care să se vadă, în mod 
boncret și eficient, 
Centrului clujean în
șl aplicarea sistemelor de 
țjanizare 
tlel.

De la 
coloana 
dreaptă 
riBabeș-Bolyai".

Vizita In Universitate începe 
la muzeul catedrei de mineralo
gie, unul dintre cele mai boga
te ele acest fel din țară. Secre
tarul general al partidului se'
interesează îndeaproape și a- 
preciază pozitiv cercetările și
rezultatele aplicative ale mine
ralogilor și geologilor universi
tari. Este informat că există rea
le perspective în explorarea u- 
nor noi rezerve de minerale utile. 
In acest context, secretarul ge
neral al partidului cere ca cer
cetătorii universității să-și adu
că într-o mai mare măsură con
tribuția lor la 
valorificarea de 
materii prime.

Se vizitează,

,.orășelul 
mașinilor 

spre

studențesc", 
oficiala se în- 
Universitatea

descoperirea și 
noi zăcăminte dc

în continuare, 
laboratoarele Facultății de fizi- 
bă. Secretarul general al parti
dului este informat asupra preo
cupărilor acestei facultăți de a 
lega învățămîntul de practică, 
în scopul formării unor specia
liști cit mai bine pregătiți.

In holul acestei facultăți a 
fost organizată o mică și suges
tivă expoziție, care înfățișează 
Citeva dintre creațiile cadrelor 
didactice șt ale studenților, 

vizitat apoi cabinetul 
sociale al Facultății 
economice. Profesorul

Cltei 
dida

Este 
științe 
științe 
Aurel Negucioiu, prorectorul 
Universității, face o succintă ex
punere asupra activității desfă
șurate în cadrul acestuia.

în cadrul discuțiilor cu repre
zentanții instituțiilor clujene de 
învățămînt superior a revenit 
ideea integrării puternice a în- 
.vățămîntului, cercetării și pro
ducției. Insistînd asupra impor
tanței deosebite a acestei con
cepții, a implicațiilor sale do 
mare valoare, conducătorul par
tidului șl stalului nostru relevă 
gă laboratorul uzinei trebuie să 
fie însuși laboratorul universi
tății, numai acolo studentul pu- 
îîndu-se forma ca practician, du
pă cum atelierele 
Vină adevărate 
cursurile să nu 
retire, ci strîns 
însăși viitoarea 
tînărului. Intr-un fel, aceste uni
versități ale muncii — ateliere
le — trebuie să constituie baza 
pregătirii studenților, sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Totodată, secretarul general al 
partidului nostru s-a referit la 
necesitatea realizării unei activi
tăți rodnice de către Consiliul 
rectorilor, care este chemat să 
analizeze și să găsească soluții 
la problemele fundamentale le
gate de pregătirea și practica 
studenților.

Luîndu-și rămas bun tovarășul 
Nicolae Ceaușescu felicită ca
drele didactice, studenții și le 
urează noi succese în procesul 
de învățămînt, în activitatea lor 
desfășurată în laboratoare, uzi
ne și fabrici.

In cursul după-amiezii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a vizitat 
mai multe întreprinderi din mu
nicipiul Cluj.

Primul obiectiv este cunoscu
ta uzină „Tehnofrig" — unitate 
pare realizează, la ora actualii, 
girca 70 la sută din producția 
țării de utilaj tehnologic pentru 
Industria alimentară și frigorifi
că.

Sosirea secretarului general 
gl partidului în uzină este salu
tată cu îndelungi aclamații, con
structorii de mașini — români 
și maghiari — scandînd 
^Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu 

P.C.R.", cu bucuria de a-1 a- 
yen din nou ca oaspete drag 
pe toavrășul Nicolae Ceaușescu, 

Se vizitează hala de prelucra, 
ie și montaj. Aici, directorul 
Andrei Halmaghi prezintă tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în 
fața machetei întreprinderii, 
yuccesele obținute de muncitori, 
ingineri și tehnicieni, precum 
și dezvoltarea pe care a cunos
cut-o uzina și perspectivele ei 
de viitor. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, analizînd proiectele 
construcțiilor prevăzute a fi ri
dicate în viitoarea etapă de dez
voltare a uzinei, recomandă ca 
hala industrială să fie prevăzu
tă cu mai multe nivele, astfel

de 
de 
dr. 

prorectorul

trebuie să de- 
școli 
devină 

legate 
profesiune a

unde 
teo- 

de

incit ea să cuprindă și centrul 
de cercetări și proiectări, 
ceastă soluție permite să se 
tină o însemnată economie 
investiții prin renunțarea la 
le construcții. In același timp, 
secretarul general al partidului 
cere conducerii uzinei să între
prindă noi măsuri care să asi
gure obținerea unei creșteri 
mai mari a producției pe seama 
sporirii productivității muncii.

Conducerea ministerului de 
resort și a uzinei informează pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu că 
în întreprindere a fost întocmit 
un amplu program pentru în
făptuirea măsurilor stabilite re
cent de Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R. în vederea îmbu
nătățirii activității în sectoarele 
producției, depozitării și desfa
cerii bunurilor alimentare. Secre
tarul general al partidului re
comandă conducerii ministeru
lui, colectivului uzinei să Între
prindă noi acțiuni mai eficien
te pentru dezvoltarea în ritm 
mai rapid a producției utilajelor 
de acest gen și ridicarea conti
nuă a performantelor lor.

In continuare, se vizitează a- 
telierul de prototipuri șl atelie
rul — școală. Cei peste 300 de 
tineri care se califică Ia locul 
de muncă în diverse meserii au 
la dispoziție utilaje moderne, 
sînt îndrumați și pregătit! de 
cadre ale uzinei cu o bogată ex
periență — muncitori, ingineri 
și tehnicieni. In cadrul grupului 
școlar al întreprinderii se pre
gătesc, de asemenea, pentru a 
deveni muncitori specialiști în 
industria frigorifică, alți aproa
pe 2 000 de tineri.

La sfîrșitul vizitei, secretaru
lui general al partidului îi sînt 
prezentate în cadrul unei expo
ziții, unele din noile și cele 
mai reprezentative produse con
cepute și executate 
liștii uzinei.

Tovarășul Nicolae 
apreciază rezultatele 
de cercetătorii și 
uzinei, de întregul colectiv în 
domeniul diversificării, face 
recomandări de îmbogățire în 
continuare a nomenclatorului 
de produse, îndeosebi prin in
troducerea în fabricație de in
stalații frigorifice mari pentru 
toate sectoarele industriei ali
mentare, sporirea producției a- 
cestora în vederea satisfacerii 
nevoilor economiei naționale și 
creării unor disponibilități tot 
mai mari pentru export.

Secretarul general al parti
dului are, în continuare, un 
dialog cu ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, cu 
conducerea uzinei, cu specia
liști privind programul de 
dezvoltare a producției de uti
laj alimentar și în special a 
celui frigorific. T o va r ă ș u 1 
Nicolae Ceaușescu indică să 
fie luate măsuri menite să a- 
sigure proiectarea și fabrica
rea în cel mai scurt timp a 
întregii game de utilaje și in
stalații în cadrul unei concep
ții unitare Pe întreaga țară pri
vind realizarea lanțului frigo
rific In producția, depozitarea, 
transportul și desfacerea 
duselor alimentare.

In continuarea vizitei 
na de vest a orașului, 
șui Nicolae Ceaușescu, 
conducători

A- 
ob-
de 
al-

de specia -

Ceaușescu 
obținute 

proiectantii

pro-

în zo- 
tovară- 
ceilalțl 

de partid și de 
stat se îndreaptă spre o altă 
întreprindere clujeană — „Me
talul roșu", una din principa
lele uzine producătoare de ma
șini Și utilaje tehnologice pen
tru industria ușoară.

tn fața unor panouri și gra
fice sînt prezentate dinamica 
dezvoltării întreprinderii, rea
lizările de pînă acum, preocu
pările pentru continua perfec
ționare a producției. Oaspeții 
sînt invitați apoi să viziteze 
eîteva din sectoarele de pro
ducție. Dialogul început în fa
ța panourilor și graficelor con
tinuă acum cu cei ce le rea
lizează, în fața mașinilor și u- 
tilajelor produse.

Sînt vizitate, în continuare, 
liniile pentru montarea mași
nilor de tricotat automate și 
semiautomate Și secția în care 
se produc mecanisme de coman
dă pentru războaie de țesut și 
piese de schimb.

In timpul vizitei, secretarul 
general al partidului se inte
resează de randamentul mașini
lor ce se produc, recomandă 
să se sporească eforturile pen
tru realizarea unor utilaje teh
nologice tot maj perfecționate, 
care să asigure o productivita
te și o calitate ridicată în în
treprinderile industriei noastre 
ușoare. In mod deosebit, re
comandă specialiștilor între
prinderii să acorde o mai ma
re atenție introducerii în pro
ducție a unor mașini care să 
asigure o cit ma; bună impri
mare Și un grad ridicat de fi
nisare a produselor textile.

La plecare, luîndu-și rămas 
bun, de la conducătorii între
prinderii, de la muncitori, se
cretarul general al partidului îi 
felicită pentru realizările în
făptuite, subliniind că pot fi 
obținute rezultate și mai bune, 
urîndu-le mult succes în stră
daniile lor.

Aceeași primire călduroasă 
este rezervată oaspeților și 
la fabrica de tricotaje „So
meșul".

Vizita de lucru a tovarășu- 
șului Nicolae Ceaușescu începe 
direct, în secțiile de producție 
ale unității, unde se realizea
ză o gamă 
din lînă și 
brăcăminte 
dulți — în 
7 milioane

Conducătorii de partid și de 
stat se opresc la diferite locuri 
de muncă, discută cu munci-

largă de tricotaje 
fibre sintetice, îm- 
pentru copij și a- 
total aproximativ 
bucăți anual.

torii, cu specialiștii asupra pro
cesului de fabricație.

Discuțiile continuă pe tema 
randamentului unor instalații 
aflate în dotarea întreprinderii. 
Se arată că majoritatea utila
jelor de bază sînt concepute și 
construite în întreprindere, e- 
xemplificîndu-se în această di
recție mașinile plane de trico
tat.

După vizita în sectoarele de 
fabricație ale întreprinderii, 
oaspeților li se prezintă, în ca
drul unei expoziții, cele mai 
noi confecții și tricotaje reali
zate de acest harnic colectiv, 
precum și o serie de utilaje și 
piese de schimb fabricate cu 
resurse interne. Impresionează 
plăcut varietatea tricotajelor, 
coloritul lor viu.

In încheirea vizitei în între
prindere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu felicită colectivul de 
muncitori, tehnicieni și specia
liști pentru succesele obținute 
pînă acutn și le urează noi 
realizări în activitatea viitoa
re. Secretarul general al parti
dului cere specialiștilor din 
întreprindere, ministerului de 
resort și comitetului județean 
de partid să acorde o mai ma
re atenție mecanizării și au
tomatizării proceselor tehnolo
gice la mașinile de tricotat Și 
să studieze reamplasarea utila
jelor în flux tehnologic, 
așa fel îneît muncitorii 
poată deservi 3-4 mașini, 
asemenea, se indică conducerii 
ministerului să studieze posi
bilitatea extinderii sectoarelor 
de fabricație a unor articole 
mult solicitate de populație.

Salutat cu căldură de munci
torii clujeni, la încheierea vi
zitei în uzinele orașului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu se în
dreaptă apoi către una din in
stituțiile care au tocmai meni
rea de a asigura schimbul de 
inline .pentru cei care, astăzi, 
lucrează nemijlocit în produc
ție î Liceul industrial energetic.

Deși creat cu numai cîțiva 
ani în urmă, liceul — unde mai 
funcționează o școală profesio
nală Și alta posti iceală — are 
multe realizări de împărtășit 
oaspeților. Directorul Ștefan 
Dușa arată că, în acest răs
timp, au fost pregătiți peste 
500 muncitori calificați și teh
nicieni, care fac acum, la locu
rile lor de muncă, în produc
ție, dovada unei temeinice în
sușiri a meseriei.

Cu aceeași grijă, liceul con
tinuă să inițieze în tainele e- 
nergeticii alți tineri. Cursurile 
sînt urmate, în momentul de 
față, de aproape 1 100 elevi. 
Ei au la dispoziție o puternică 
bază materială.

Sînt vizitate mai multe labo
ratoare ale 
săli de curs 
zent diverse 
electrice care 
slbilitatea de 
aparatele despre care

în 
să 

De

Ieri dimineața, 
mine din Petroșani și-a repri
mit studenții. Culoarele, săli
le și complexul de cămine 
și-au recăpătat atmosfera tine
rească și optimistă, atît de spe
cifică vieții studențești. “ 
o perioadă de rodnică practi
că în producție și de vacanță 
reconfortantă, cadrele didactice 
și studenții reîncep o 
etapă de pregătire tehnică 
științifică a viitorilor 
liști în 
pe care 
metode 
muncii.

Deschiderea festivă a anului 
universitar 1972-1973 a avut 
loc în aula institutului, pregă
tită sărbătorește pentru acest 
eveniment deosebit. Sute dc 
studenți, cadre didactice și 
invitați, au primit cu căldură 
și entuziasm în mijlocul lor 
pe tovarășii Ioachim Moga,
prim-secretar al Comitetului
județean Hunedoara al P.C.R., 
Clement Negruț, prim-secretar 
al Comitetului municipal de 
partid, prof. dr. ing. Aron Po
pa, rector al I.M.P.. Viorel
Faur, prim-secretar al Comite
tului județean U.T.C., Petre 
Constantin, miner șef de bri
gadă Ia E.M. Lupeni, Erou a! 
Muncii Socialiste, 
șir s-a ovaționat
— P.C.R.", dîndu-se astfel glas 
unor vibrante sentimente dc 
mulțumire pentru minunatele 
condiții în care se desfășoară 
învățămîntul superior minier 
din Petroșani. In cuvîntarea 
de deschidere a noului 
învățămînt superior 
rectorul I.M.P., prof.
Aron Popa, prezentînd 
prinzător Și mobilizator bilanț 
al anului precedent, spunea : 
„Această sărbătoare constituie 
un minunat prilej de rememo
rare a realizărilor, dar mai a- 
Ics de subliniere a sarcinilor 
ce revin tineretului studios și 
cadrelor didactice în lumina 
înălțătoarelor idei ale Confe
rinței Naționale a partidului, 
pentru atingerea nobilului țel 
de formare a specialiștilor 
înaltă calificare, capabili 
ducă mai

’ științei Și 
Vorbitorul 
rezultate 
învățămîntului de practică 
cercetarea științifică — 
260 de studenți au făcut parte 
din cercurile științifice și au 
rezolvat 85 dc teme, multe pre
miate la Conferința Națională

nouă 
Și 

specia- 
industria extractivă, 
o vor fertiliza cu noi 
tehnice, tehnologii ale

de mîine. Pentru a le putea 
duce la bun sfîrșit este necesar 
să stăpîniți cele maj noi cuce
riri ale științei și tehnicii mi
niere, dar să cunoașteți bine 
și realitățile producției".

Tovarășul Ioachim Moga a 
subliniat în continuare sarci
nile sporite ale organizației de 
partid din institut în noul an 
de învățămînt, ale asociației 
studențești, ale fiecărui cadru 
didactic și student 
insistîndu-se 
asupra „cunoașterii și însușirii 
mai bune, mai competente a 
hotărîrilor și politicii partidu
lui nostru".

„Biroul Comitetului județean 
de partid — a spus în înche
iere vorbitorul — consideră că 
organizația de partid, conduce
rea institutului, întregul i 
didactic, organizația U.T.C., 
asociația studenților vor 
vedj și în viitor exigența 
venită, răspundere, spirit 
tinic revoluționar, că vor 
gura desfășurarea fructuoasa a 
procesului 
pentru 
de cultură din

Permiteți-mi, 
ca acum, la 
universitar să 
prealabil din partea 
Comitetului județean 
un călduros salut și 
la urare de spor la 
realizare cu cinste 
sarcinilor ce vă revl 
piui program al partidului, do 
înflorire a patriei noastre 
cialiste"

Intr-o atmosferă 
tă adeziune la programul 
construcție socialistă! a țării, 
laborat de Congresul al X-lea 
și Conferința Națională ale parti
dului. la indicațiile făcute de 
secretarul general al partidului 
cu prilejul recentei vizite dc 
lucru în Valea Jiului, cadrelo 
didactice și studenții institutu
lui de mine au adoptat o te
legramă adresată C 
Central al P.C.R., 
Nicolae Ceaușescu, 
general al P.C.R.

Deschiderea festivă 
an universitar din

sarcină vă revine și dumnea
voastră, prin însuși profilul 
institutului. Știm și apreciem 
că în institut se desfășoară o 
susținută muncă de cercetare, 
legată d0 nevoile de producție. 
Această muncă va trebui dez
voltată, amplificată, concreti
zată în soluții tehnice care 
să-și găsească materializarea 
rapidă în unitățile miniere prin 
sporirea producției de cărbune, 

îndeplinirea acestei sarcini 
se poate face numai cu cadre 
tehnice bine calificate, capabi
le să stăpînească tehnica îna
intată. să-i valorifice din plin 
capacitatea.
buie să vi-l însușiți și dumnea 
voastră, să puteți, la termina
rea facultății, — nu și a stu
diilor, pentru că acestea tre
buie să le continuați — să vă 
încadrați cit mai rapid, 
tr-un timp cît mai scurt 
rezolvarea problemelor 
care le ridică practica, trebuie 
să realizăm o mai bună inte
grare între învățămînt, produc
ție și cercetare ; învățămîntul 
superior trebuie să fie o pu
ternică bază a producțiilor și 
tehnologiilor noi. Aici își are 
mobilul indicația secretarului 
general al partidului de a lega 
strîns învățămîntul de practi
ca producției Este un impera
tiv al actualității, o cerință 
socială, prin urmările Pe caro 
trebuie să Ie aibă în viața e- 
conomică și socială a județului.

Va trebui să asigurăm un 
nivel tehnic ridicat al produc 
ției, să realizăm și să lucrăm 
cu mașini moderne, pe carc Ie 
vom proiecta și executa aici, 
în Valea Jiului. Va trebui să 
realizăm o programare stiinți 
fică a producției, să ușurăm 
efortul fizic al muncitorilor, să 
obținem o productivitate ridi
cată a muncii pentru a realiza 
pînă în 1980 o producție spo
rită de cărbune cocsificabil. Și 
este limpede că aceste sarcini 
vă revin și dumneavoastră, stu
denților de azi și specialiștilor

Petroșani 
educarea 

în minerit, 
rostit scur-

prezentate, de asemenea 
iectele de amenajări turistice 
din zona sistemului hidro-ener- 
getic Someș și din masivul Bă- 
ișoara.

Pe o planșă sînt înfățișate o- 
biectivele noi prevăzute a fi ri
dicate în actualul cincinal în 
zonele industriale ale munici
piului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă să se acorde o mai 
mare atenție dotării zonelor și 
cartierelor noi de locuințe cu 
străzi comerciale. Secretarul ge
neral al partidului indică, de a- 
semenea, ca în domeniul con
strucțiilor turistice să se orga
nizeze pentru început zone de 
interes local, capabile a fi dez
voltate ulterior.

Referindu-sc la sistematizarea 
zonelor industriale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a dat pre
țioase indicații cu privire la 
valorificarea superioară a tere
nului, la folosirea unor proiec
te de întreprinderi ale căror 
tehnologii să se desfășoare nu 
pe orizontală, ci pe verticală, 
la concentrarea viitoarelor uni
tăți de specialități înrudite, in
diferent de forul central tutelar, 
în scopul utilizării comune a 
diferitelor dotări și obiective 
tehnice anexe. Se dă, de ase
menea, indicații ca — pornind 
de la construcțiile industriale 
existente — să se realizeze pro
iecte de noi obiective economi
ce, într-o concepție unitară de 
olădiri, care să permită integra
rea organică a producției, cer
cetării și învățămîntului pe spa-. 
tn comune, recomandînd Comi
tetului județean de partid să ia 
măsuri pentru înfăptuirea ope
rativă a acestora, iar în viitor 
să se îngrijească de crearea u- 
nor spații, în aceeași zonă, ne
cesare proceselor de învățămînt 
și cazare a studenților. Secreta
rul general al partidului a cri
ticat tendința de dispersare a 
unor unități industriale, con
cepție care provoacă interfe
rențe în activitatea economică, 
scumpește transporturile și în
greunează posibilitățile de folo
sire în comun a unor dotări teh
nice.

Seara, Comitetul județean de 
partid Cluj a oferit o masă to
vărășească.

Primul secretar al Comitetului 
județean de partid, Aurel Duca, 
a exprimat și cu acest prilej 
bucuria tuturor comuniștilor, a 
tuturor oamenilor'muncii de a-l 
avea ca oaspete al municipiului 
Cluj pc secretarul general al 
partidului. Au toastat, de aseme
nea, prof. dr. docent Ștefan 
Pascu, rectorul Universității 
„Babeș-Bolyai", prof. dr. docent 
Octavian Fodor, rectorul Insti
tutului de Medicină și Farmacie, 
Bisztrai Maria, directoarea Tea
trului Maghiar de Stat, loan 
Stanatiev, directorul general al 
Uzinelor Industria Sîrmii din 
Cîrnpia Turzii, și prof, emerit 
Emil Negruțu, rectorul Institu
tului agronomic ,,Dr. Petru Gro
za", care au asigurat pe condu
cătorul partidului și stalului că 
oamenii muncii — români și 
maghiari — nu-și vor precupeți 
eforturile pentru a înfăptui ho- 
tărîrile Congresului al X-lea și 
ale Conferinței Naționale, vor 
traduce neabătut în viată Indi
cațiile prețioase pe care tovară
șul Ceaușescu le-a dat în cu
vîntarea rostită la mitingul pri
lejuit de deschiderea anului de 
învățămînt.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
rldicînd paharul în sănătatea 
celor de fată, a adresat felici
tări întregului activ de partid, 
organizațiilor de partid, activu
lui de stat, cadrelor didactice, 
tuturor oamenilor muncii din 
municipiul și județul Cluj pen
tru rezultatele de pînă acum și 
le-a urat multă sănătate și feri
cire, succes deplin în îndeplini
rea cincinalului înainte de ter
men și formarea de cadre pen
tru economia națională.

Minute în 
„Ceaușescu

an de 
minier 

dr. ing.
un cu-

cu 
să 

departe stindardul 
culturii românești", 
s-a referit la bunele 
obținute în legarea 

în 
peste

a cercurilor științifice studen
țești care a avut loc în toam
na anului trecut la 
—, în pregătirea Și 
viitorilor specialiști

In continuare au
te alocuțiuni asistentul ing. E- 
mil Marica, președintele Aso
ciației studențești din I.M.P.; 
Eroul Munci} Socialiste Petre 
Constantin, membru în Consi
liul profesoral al institutului, 
care spunea : „Noi, minerii, aș
teptăm de la dumneavoastră 
noi tehnici și tehnologii oare 
să ne ușureze munca, să ne-o 
facă mai eficientă"; tînărul 
student din anul I, exploatări 
miniere, Dorel Dorian, și prof, 
dr. ing. Nicolae Lețu, decan 
al Facultății de exploatări mi
niere.

In aplauzele însuflețite ale 
celor prezenți a luat cuvîntul 
tovarășul IOACHIM MOGA, 
care, referindu-se la aspectele 
esențiale ale 
superior minier

„In mintea și 
dintre noi sînt 
vii, înălțătoarele momente pri
lejuite de recenta vizită Pe ca
re secretarul general al parti
dului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a făcut-o în jude
țul Hunedoara, în Valea Jiu
lui. Expresie a consultării per
manente cu masele de oameni 
ai muncii, vizita conducătorilor 
de partid și de stat se înscrie 
în rîndul evenimentelor dc 
seamă din viața organizațiilor 
de partid, a tuturor oamenilor 
muncii din județ. Ea are și 
pentru dumneavoastră, cadre 
didactice și studenți, o deose
bită însemnătate prin indicați
ile prețioase pc care socretarul 
general al partidului le-a dat 
atît la adunarea activului de 
partid din Valea Jiului, cît și 
la mitingul din Combinatul si
derurgic Hunedoara. S-a indi
cat introducerea pe scară lar
gă a tehnicii noi în unitățile 
miniere, ridicarea nivelului 
tehnic al producției. Această

învățămîntului 
a spus i 
inima fiecăruia 
vii, și răni în
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Comitetului 
tovarășului 

i secretar

a noului 
Petroșani 

s-a încheiat cu urmărirea în 
colectiv, în aulă, al programu
lui special al televiziunii con
sacrat vizitei 1 tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, președin
tele Consiliului de Stat. în cen
tru) universitar Cluj, cu prile
jul deschiderii noului an de 
învățămînt superior.
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MARȚI 3 OCTOMBRIE

în 
do

de căldu- 
dc bine, 
probleme 
îndeosebi

6,00 Muzică și actualități; 
7,00 Radiojurnal; 8,00 Suma
rul presei ; 9,30 Atlas cultural; 
10,00 Buletin de știri; 10,05

allora, cu irosirea unei bune părți

Calendar
MARȚI 3 OCTOMBRIE

Șl
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EVENIMENTE

Filme
MARȚI 3 OCTOMBRIE

Tiparul — întreprinderea poligrafica Hunedoara■SC

9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex ; 9,05 Teleșcoală. Tele-

Planul producției de cărbune 
să fie îndeplinit ritmic

liceului. Vechile 
găzduiesc în pre- 
instalații, mașini 
oferă elevilor po- 
a lucra efectiv la 

“1 învață. 
Unele asemenea încăperi au as
pectul unor veritabile secții de 
uzină în miniatură.

La încheierea vizitei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu aprecia
ză felul în care s-a desfășurat 
Colaborarea între Ministerul E- 
ducației și învățămîntului și Mi
nisterul Energiei electrice 
acțiunea de organizare și 
dotare a liceului industrial. Es
te relevat în mod special faptul 
că, datorită condițiilor create, 
absolventul liceului, la termina
rea c«lor 12 ani de studii, este 
înarmat atît cu cunoștințele 
teoretice necesare cît, mai ales, 
cu deprinderile practice : care-i 
permit să se angajeze în pro
ducție, ca tehnician sau 
muncitor calificat.

Seara, este vizitată Expozi
ția din pavilionul parcului mu
nicipal de sistematizare a teri
toriului, amenajată în vederea 
documentării și analizelor de 
lucru ale specialiștilor și ca
drelor de conducere din dome
niul construcțiilor și sistemati
zării. In cadrul expoziției sînt 
prezentate hărți, schițe și ma
chete privind sistematizarea ur
bană și rurală, precum și deta
lii de zone industriale și de lo
cuit. Rețin atenția proiectele 
rețelelor de trafic rutier desti
nate descongestionării circula
ției în municipiul Cluj, ampla
samentele noilor cartiere „Gri- 
gorescu" și „Mănăstur".

Reportaj realizat de : 
Ion MĂRGINEANU 
Adrian IONESCU 
Mircea IONESCU 
Nicolae VAMVU

Gheorghe BRĂTESCU 
Radu CONSTANTINESCU 

Ludovic ROMAN

întrevederea tovarășului Corneliu Mănescu 
cu Stanislaw Trepczynski, președintele 

Adunării Generale a 0.0.
NEW YORK — 2 — Trimisul 

special Agerpres, Cornelia Vlad, 
transmite: Ministrul afacerilor
externe al României, Corneliu 
Mănescu, șeful delegației tării 
noastre la lucrările celei de-a 
27-a sesiuni a Adunării Genera
le a O.N.U., a avut, luni dimi
neața, o întrevedere cu Stanis
law Trepczynski, 
Adunării Generale.

Cu acest prilej, președintele 
Adunării Generale 
transmis președintelui Conslliu-

PARIS 2 (Agerpres). — La in
vitația președintelui Georges 
Pompidou, luni a sosit, într-o vi
zită oficială la Paris, Edward 
Gierek, prim-secretar al G.G. al 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez.

Redacția și administrația ziaruluiI Petroșani, strada Republicii Nr. 90, telefon I 1602

lui de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, un mesaj 
roase salutări și urări

Au fost examinate 
ale activității O.N.U., 
cele legate de agenda actualei 
sesiuni, și a fost efectuat un 
schimb de păreri în legătură 
cu punctul, înscris la propune
rea României, pe ordinea de zi 
a sesiunii, privind creșterea ro
lului O.N.U. în menținerea și 
consolidarea păcii și securității 
internaționale.

In aceeași zi, menționează a- 
gențiile France Presse și P.A.P., 
a avut loc [.'rima întîlnire între 
președintele Pompidou și Ed
ward Gierek, In cursul înlreve- 
derii, președintele Franței a în- 
mînat oaspetelui polonez Marea 
Cruce a Legiunii de Onoare,

Desigur greutăți, neajunsuri, mai există. Ele 
au existat șl în trecut și vor mai exista. Ceea 
ce este caracteristic însă momentului de față 
este faptul că împotriva acestor greutăți se 
desfășoară o puternică ofensivă, că pe baza 
indicațiilor și sarcinilor trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-au luat măsuri pentru re
zolvarea unui șir de probleme care depășesc 
cadrul local. Soluționarea celor mai multe din 
problemele care îșl așteaptă încă rezolvarea 
depinde de factorii locali — de comitetele oa- 
mnilor muncii, de conducerile tehnico-admi- 
nistrative ale sectoarelor, de cadrele, lngine 
reșii ale fiecărei exploatări, dc maiștri și bri
gadieri și în ultimă instanță de flecare miner. 
Dacă fiecare, Ia locul său, și-ar face datoria 
cu toată responsabilitatea, cele mai multe din 
stările de lucruri care apar în prezent ca 
„probleme", n-ar mai constitui probleme. Din 
păcate, unii se mulțumesc doar SĂ CONSTA
TE existența unor stări de lucruri necorepun- 
zătoare, SĂ DEA SFATURI, SĂ CAUTE VI- 

— bineînțeles în altă parte! — să 
CERINȚE. Ori, cu simple consta 

se soldează doar cu Inventarierea

NOVAȚI 
formuleze 
țări care 
lipsurilor, cu lecții și sfaturi de multe ori gra
tuite date allora, cil irosirea unei bune părți 
din energie penrtu justificarea unor lipsuri

proprii și găsirea de vinovați pe alte planete, 
lucrurile nu pot fi urnite din loc. Vorbele goa
le n-au ajutat niciodată și nu vor ajuta nici 
în cazul nostru, la nimic. In popor, se abișnu- 
iește să se spună : „mai puțină vorbă, mai 
multă treabă" sau „vorbă multă, treabă puți
nă". Ceea ce se cere acum în primul rînd nu 
sînt vorbele, ci faptele concrete, acțiunile fer
me, măsurile energice. Fiecare, pe măsura răs
punderii și atribuțiilor ce-i revin în funcția și 
calitatea pe care le deține, să pună umărul 
alături de ceilalți, să contribuie concret la în
dreptarea lucrurilor, la îndeplinirea sarcinilor.

I a sfîrșitul trimestrului pe care I-ani înce
put, vom sărbători un eveniment deosebit : 
aniversarea unui sfert de veac de la procla
marea Republicii. Aniversare scumpă, întîmpi- 
nată de întregul nostru popor — care dorește 
să-și vadă patria tot mai puternică și înflori
toare — prin muncă plină de abnegație pe 
toate tărîmurile. Iată un motiv în plus pentru 
colectivele exploatărilor miniere, 
nerli noștri de a munci 
re spre a cinsti patria 
mai bun și mai ieftin, 
îndeplinirea exemplară 
pe ultimul trimestru al

Soarele răsare la ora 6,16 
apune la ora 17,52. Zile trecu
te din an — 277. Zile rămase 
— 89.

O 50 de ani de la Congre
sul al II-lea al P.C.R. (3—4 oc
tombrie 1922) Q 1965 — Cuba
— Partidul Unit al Revoluției 
Socialiste și-a schimbat denu
mirea în Partidul Comunist 
din Cuba 0 1972 — S.U.A. —
— Conferința sovieto-america- 
nă consacrată problemelor co
merțului dintre cele două țări 
(Portland — Oregon — 3—4. 
X.) 0 1945 — A fost înființată 
Federația Sindicală ' Mondială 
(F.S.M.).

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Anchetatorul ; Republica : Ste
lele din Eger, seriile I și II; 
LONEA — Minerul : 19 fete 
și un marinar ; ANINOASA : 
Cum am declanșat al II-lea 
război mondial; VULCAN: 
Antracit; LUPENI — Munci
toresc : Hei, puștiule; Cultu
ral : Un minut de reculegere; 
URICANI: Felix și Otilia, se
riile I și II.

MARȚI 3 OCTOMBRIE

pentru mi
cii entuziasm și dărui- 
cu cărbune mai mult, 

de a face totul pentru 
a sarcinilor de plan 
anului.

viziunea școlară integrată; 
9,30 Planul emisiunilor de Te
leviziune școlară integrată în 
anul școlar 1972—1973 ; 10,00 
Curs de limba engleză. Lecția 
a 21-a ; 10,30 Film serial : Sa
lut Germain. Episodul „Focul 
dă înapoi"; 11,05 Căminul; 
11,45 Selecțiuni din emisiunea 
„Promenada duminicală" ; 12,00 
Telejurnal ; 12,15 Muzică
populară ;

In jurul orei 12,45 posturile 
noastre de radio și televiziune 
vor transmite direct mitingul 
oamenilor muncii din munici
piul Satu Mare ; 17,30 Deschi
derea emisiunii de după-a- 
miază. Curs de limba ru
să. Lecția a 21-a; 18,00
Cum vorbim?; 18,20 A- 
plauz.e pentru români. Nuntașii 
Bihorului la Agrigento ; 18,40 
Publicitate; 18,45 Evocări. O 
sută de ani de la înființarea 
Asociației Generale a Lucrăto
rilor din România; 19,05 O- 
magiul interpretelor de muzică 
populară: Aurelia Fătu Rădu- 
tu și Maria Lătăretu; 19,20
1001 de seri; 19,30 Telejurnal, 
fn cinstea aniversării Republi
cii — cronica marii întreceri; 
20,00 Comentariu la 40 da ste
me. Județul Alba ; 20,20 Seară 
de teatru ; Robespierre de Ro
main Roland (I). Premieră pe 
tară ; 21,35 Teleglob : Itinerar 
suedez; 21,55 Farmecul Ope
retei. Selecțiuni din „Țara su- 
rîsului" de Lehar; 22,30 24 de 
ore.

Folclor muzical din județele 
Dolj și Gorj ; 10,30 Start la 
intersecție; 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 Dialog pe portativ;
11.35 In a patriei grădină —
cîntece ; 12,00 Discul
12.30 Intîlnire cu i
populară și interpretul 
rat ; 13,00 Radiojurnal ;
Muzică de prînz; 14,00 
pozitorul săptăminii ;
Melodii populare cu Elisabeta 
Ticuță și Achim Nica ;
Buletin de știri,; 
enciclopedie pentru 
15,25 Selecțiuni din 
„Casa cu trei fete" 
bert-Berthe ; 
estradă ;
16,15 
goriu
16.35 
17,00
17.30 
colectivului de salariați de la 
Uzina de vagoane Arad ; 18,00 
Orele serii; 20,00 Zece melodii 
preferate; 20,35 Pagini din o- 
perete; 20,45 Consemnări;
21,00 Revista șlagărelor; 21,25 
Moment poetic ; 21,30 Bijuterii 
muzicale ; 22,00 Radiojurnal;
22.30 Concert de seară; 24,00 
Buletin de știri ; 0,03—6,00 Es
trada nocturnă,

zilei; 
melodia 

1 prefe-
13,30 

Com-
14,38

15,00 
15,05 Radio- 

tineret ; 
opereta 

de Schu- 
15,40 "Muzică de 

16,00 Radiojurnal ; 
Melodii de George Gri- 
; 16,30 Știința la zi;

Cîntecul săptăminii ; 
Școala capodoperelor ; 
Program muzical oferit

grade. Mini
plus 1 grad 

grade.
OARELE

fost munca depusă de constructo. 
rii hunedoreni pentru înălțarea 
colosului siderurgic. De-a lungul 
a aproape 750 de zile fără con
tenire, ei au desfășurat o acerbă 
bătălie cu timpul. In această eta
pă, printr.o largă desfășurare de 
forțe și mijloace, prin aplicarea 
unor procedee moderne de lucru, 
constructorii au efectuat aproape 
un sfert de milion metri cubi de 
escavații și au turnat o cantitate 
aproape egală de betoane. In 
construcția furnalului și instalați
ilor aferente au fost incorporate

6 500 tone construcții metalice și 
utilaje, 95 kilometri de cabluri e- 
lectrice, și s-au zidit peste 15 000 
tone de cărămizi refractare și o- 
bișnuite.

Construirea și punerea în func-: 
țiune înainte de termen a furna
lului nr. 9 constituie o importantă 
izbîndă muncitorească a hunedo- 
renilor în bătălia pentru îndepli
nirea mai devreme a cincinalului. 
După ce au pornit furnalul în 
condiții optime, asigurînd agrega
tului un demaraj industrial pro
mițător, furnaliștii acționează cu 
competență și responsabilitate 
pentru atingerea parametrilor pro
iectați intr-un timp mult mai 
scurt decît cel prevăzut, aducînd 
prin aceasta o importantă contri
buție la creșterea producției de 
metal.

C©

Ieri, temperatura maximă 
a aerului la Petroșani a fost 
des plus 13 grade, iar la Pa
ring de plus 5 
mele au fost de 
și respectiv, zei

PENTRU Ulii.
24 DE ORE:

Vreme instabilă cu cer va
riabil. In zona de munte se 
vor semnala precipitații sub 
formă de averse de ploaie. 
Vînt slab din sectorul sudic.

prafață, singur
schimb, 270 vagonete cărbu
ne, creind condițiile ca pla
nul zilnic să-l realizeze doar 
în trei schimburi. Este de 
remarcat faptul că pe întrea
ga mină Vulcan în primul 
schimb al zilei de 2 octom
brie, s-au extras cu 230 va
gonete mai mult cărbune de
cît era înscris în preliminar.

Im E.M. Aninoasa, secto
rul I — cu pondere mare în 
producția minei — a trimis 
către preparația Coroești 526 
vagonete cu cărbune, aceas
ta reprezentînd o treime din 
producția totală a celor pa
tru schimburi.

Garanții că minerii Văii 
Jiului vor răspunde cu cins
te sarcinilor ce le revin în 
trimestrul IV au oferit în a- 
cest prim schimb din octom
brie și colectivul minei Lo
vea care a extras în plus 
față de preliminar 200 de va
gonete, colectivul minei Pa- 
roșeni — 150 tone peste sar
cina preliminată, precum șt 
colectivul minei Uricani.

Subunitatea Petroșani 40 396


