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ÎNFĂPTUIREA EXEMPLARA
A SARCINILOR LA PRODUCȚIA DE CAR
BUNE DIN PRIMA ZI A TRIMESTRULUI

NICOLAE CEAUȘESCU,
SAIU HARE A SĂRBĂTORIT UN MILENIU UE EXISTENTA

Cel mai de nord municipiu de 
pe harta țării, Salu Mare, a îm
plinit un mileniu de existență 
atestată documentar. Gloriosul 
jubileu, care a polarizat entuzi
asmul tuturor celor 90 000 de 
locuitori, mîndri de străvechea 
Istorie a orașului lor, a căpătat 
o mare strălucire prin prezența 
ta sărbătoare a conducătorului 
partidului și statului nostru, to- 
varășul Nicolae Ceaușescu.

Secretarul general al partidu
lui a sosit la Satu Mare în dimi
neața zilei do 3 octombrie ve
nind din Cluj, unde s-a întîlnit 
ru oamenii muncii din această 
parte a țării în cadrul vizitei sa
te de lucru și cu prilejul deschi
derii noului an de învățămînt 
universitar.

La plecarea din Cluj, zeci de 
mii de cetățeni au ieșit pe stră
zile municipiului pentru a-și lua 
rămas bun de la tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, salutîndu-1 
cu multă căldură. Răsună urale 
și ovații. Secretarul general al 
partidului răspunde manifestări

lor prietenești adresate de clu
jeni.

Adresîndu-se miilor de oa
meni ai muncii adunați în Piața 
Victoriei, secretarul general al 
partidului mulțumește muncito
rilor, intelectualilor, întregii 
populații clujene, pentru primi
rea călduroasă făcută pe tot par
cursul vizitei, le urează noi suc
cese în îndeplinirea angajamen
telor luate pentru înfăptuirea 
actualului plan cincinal în pa
tru ani și jumătate, multă sănă
tate și fericire.

In aplauzele și uratele clujeni
lor, coloana de mașini se în
dreaptă spre Satu Mare. Aceeași 
primire călduroasă a fost rezer
vată conducătorilor de partid și 
de stat la Gherla, Dej și în ce
lelalte localități de pe traseu. 
Pînă la ieșirea din județul Cluj 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și 
de stat au fost însoțiți de to
varășul Aurel Duca, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului județean de

partid Cluj, de alți reprezentanți 
ai organelor locale de partid și 
de stat.

Pînă la Satu Mare, se străbat 
comune frumoase din județele 
Sălaj și Maramureș. Mii de ță
rani cooperatori salută cu entu
ziasm pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Șomcuța Mare, 
coloana de mașini se oprește în 
centrul localității, unde se adu
naseră toți locuitorii comunei și 
alți cooperatori din satele înve
cinate. Era de față tovarășul Ghe- 
orghe Blaj, prim-s&cretar al Comi
tetului județean Maramureș al 
P.C.R. Prin aplauze și urale, cei 
prezenți își exprimă bucuria de 
a avea în mijlocul lor pe iubi
tul conducător al poporului nos
tru. Se scanda „Ceaușescu- 
P.C.R.", „Ceaușescu și poporul"!

Conducătorii de partid și de 
stat trec apoi prin orașul Baia 
Mare, întîmpinați de oamenii 
muncii de aici în aceeași atmos
feră entuziastă și ajung, la ora 
10 în Satu -Mare.

Ca și în celelalte vizite ale 
secretarului * general al partidu

lui, întîlnirea sătmărenilor cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
constituit prilejul unei calde ma
nifestări de dragoste și atașa
ment față, de partid, de stimă, 
prețuire și profundă recunoștință 
față de cel care, în fruntea parti
dului și statului, prin forța e- 
xemplului său, a făcut ca pute
rea creatoare a poporului român 
să cunoască cea mai înaltă îm
plinire a sa.

Aniversarea celor 10 veacuri 
de istorie sătmăreană a fost pre
gătită cu mare însuflețire și dă
ruire de toți locuitorii orașului 
— români, maghiari, germani 
sau de alte naționalități — în- 
tr-o impresionantă unitate.

La sosirea în oraș a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, mii de 
oameni, unii veniți din alte lo
calități ale județului, trăiesc cli
pele de emoție și bucurie pro
prii marilor evenimente, ovațio
nează și aclamă îndelung.

împreună cu secretarul gene
ral al partidului, au sosit tova
rășii Paul Niculescu-Mizil și Mi
hai Gere.

Un cald cuvînt de bun sosit 
în orașul milenar este rostit de 
tovarășul Iosif Uglar, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului județean de 
partid, președintele Consiliului 
popular județean Salu Mare.

Primarul municipiului, Vasile 
Gîta, înmînează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cheia de aur 
a orașujui milenar.

Momentele solemne ale întîl- 
nirii sînt'încheiate de puternice 
aplauze și urale, care culminea
ză atunci cînd tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se apropie de rîndu- 
rile de oameni ai muncii, răs- 
punzînd cu căldură salutului 
lor, strîngîndu-le mîinile.

Sătmărenii au multe și înte
meiate motive să-și exprime cu 
cel mai fierbinte entuziasm bucu
ria de a se reîntilni cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pe care 
l-au avut întotdeauna alături, și 
în momentele marilor satisfacții 
ale muncii împlinite, ca și în
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MITINGUL DIN MUNICIPIUL SATU MARE
Cuvîntarea tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
la adunarea populară a oamenilor 
muncii din municipiul Satu Mare

Dragi tovarăși,

Doresc să încep prin a vă 
adresa dumneavoastră, tuturor 
locuitorilor municipiului și ju
dețului Satu Mare, un călduros 
salut din partea Comitetului 
Central al partidului, a Consi
liului de Stat și a Consiliului 
de Miniștri ale Republicii So
cialiste România. (Aplauze pu
ternice ; urale).

Pentru mine Și pentru cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului constituie 
o deosebită plăcere să partici
păm, împreună cu dumnea
voastră, la sărbătorirea unui 
mileniu de existență documen
tară a municipiului Satu Ma
re. (Aplauze puternice). Folo
sesc acest prilej pentru a vă 
adresa dumneavoastră, tuturor 
locuitorilor municipiului, cele 
«nai calde felicitări, atît pentru 
sărbătorirea unui mileniu de 
Istorie a localității în care 
trălți. cît și pentru acordarea 
înaltei distincții a patriei noas
tre, „Steaua Republicii". De
cernarea acestei decorații mar
chează importanța evenimen
tului istoric pe care îl aniver
săm și, totodată, subliniază 
aprecierea Pe care partidul și 
statul nostru o dau activității 
oamenilor muncii din munici
piul Satu Mare, consacrată o- 
perei de construcție a socie
tății socialiste în România. 
(Aplauze puternice, urale ! se 
scandează : „Ceaușescu—P.C.R").

Sărbătorim în acest an un 
mileniu de existență documen
tară a municipiului, dar isto
ria acestei localități se pierde 
în timpuri străvechi, încă de 
pe vremea statului dac al lui 
Burebt.ta, pe teritoriul de as
tăzi al municipiului exista o 
localitate înfloritoare. Izvoarele 
Istorice vorbesc, de asemenea, 
do existența pe aceste melea
guri a unui mare și puternic 
voevodat — cel al lui Menumo- 
rut. Apoi, alături de populația 
băștinașă, pe aici s-a așezat 
populația maghiară. A început 
astfel conviețuirea milenară a 
românilor și maghiarilor, care, 
muncind și luptînd împreună, 
au ridicat tot ceea ce există 
astăzi pe aceste meleaguri. Ei 
au avut de înfruntat multe 
greu;„ți, au trebuit să ducă 
fnulte bătălii împotriva asupri
torilor. Muncind și luptînd îm
preună, au învățat să se cu
noască și să se prețuiască. S-a 
creat o adevărată frăție între 
oamenii muncii de pe aceste 
meleaguri care, unindu-și efor
turile Pentru făurirea unei vieți 
mai bune, mai fericite, nu țin 
seama de nici o deosebire de 
naționalitate. (Aplauze puter
nice. urale ! se scandeazăi 
„Ceaușescu—P.C.R.").

încă în 1380 iobagii români 
și maghiari s-au ridicat împre
ună împotriva feudalilor. In 
războiul țăranilor condus de 
Doja, românii și maghiarii au 
luptat, de asemenea, laolaltă. 
Aici a poposit în anul 1601 Mi
hai Viteazul cu oastea lui. Miș

cările revoluționare din 1703- 
1711, conduse de Francisc Ra- 
koezi II au reunit sub stindar
dul pe care era scris „Pentru 
patrie, pentru libertate" popu
lația română și naghiară, 
Răscoala lui Horia, Cloșca și 
Crișan a avut un puternic ră
sunet și pe meleagurile sătmă
rene. Revoluția din 1818 a mar
cat, de asemenea, momente im
portante de colaborare intre 
români și unguri în lupta îm
potriva asupritorilor. Este cu
noscută, totodată, activitatea 
desfășurată de Vasile Lucaciu 
Pe aceste meleaguri, precum și 
participarea sătmărenilor la 
realizarea statului național ro
mân în 1918. Este, de aseme- 
nea, vie în mintea noastră tra- 
diția revoluționară a clasei 
muncitoare din municipiul 
dumneavoastră, participarea 
sătmărenilor Ia greva generală 
din 1920, precum și Ia luptele 
desfășurate în perioada dintre 
cele două războaie mondiale 
împotriva jugului asupririi bur- 
ghezo-moșierești. Este cunoscu
tă, totodată, participarea acti
vă a sătmărenilor Ia lupta îm
potriva fascismului, pentru eli
berarea patriei. Putem spune 
acum, la această sărbătoare, 
că istoria milenară a munici
piului Satu Mare este strîns 
legată de conviețuirea frățeas
că, de munca și lupta comună 
a românilor și maghiarilor. 
Viața i-a învățat că trebuie să 
conclucreze întotdeauna strîns 
uniți, să se opună întotdeauna 
asupririi, politici; de învrăjbire 
națională, să facă totul pentru 
a întări solidaritatea și frăția 
de muncă și luptă, constituind 
un tot unic în eforturile pen
tru edificarea socialismului și 
comunismului în patria noastră 
comună ! (Aplauze puternice, 
urale, se scandează : „Ceaușescu 
- P.C.R.")..

Cunoașteți cît de dinamic s-a 
dezvoltat, după eliberare, mu
nicipiul Satu Mare. Este sufi
cient să menționez că în 1971 
s-a realizat numai în două zile 
și jumătate întreaga producție 
industrială a județului din 
1938. (Aplauze prelungite). Vă 
închipuiți, tovarăși, produceți 
de fapt, acum într-un an, cît 
s-ar fi produs, la nivelul lui 
1938, în mai bine de 100 de 
ani. Iată ce progres a cunoscut 
în anii socialismului municipiul 
Satu Mare ! (Aplauze, urale). 
Orașul dumneavoastră s-a dez
voltat puternic atît în ce pri
vește numărul populației — a- 
jungînd la aproape 100 000 de 
locuitori —, cît și din punct 
de vedere al construcțiilor care 
au transformat Satu Mare în- 
tr-o localitate modernă, înflo
ritoare. Fără îndoială că o 
dată cu aceasta a crescut și 
bunăstarea materială și spiri
tuală a oamenilor muncii.

Realizările din municipiul 
dumneavoastră — ca în gene
ral succesele obținute de popo
rul nostru în făurirea noii so
cietăți — vorbesc despre supe
rioritatea orînduirii socialiste,

despre faptul că numai socia
lismul poate asigura o aseme
nea dezvoltare impetuoasă a 
producției materiale, creșterea 
într-un asemenea ritm a bună
stării oamenilor muncii, ade
vărata egalitate în drepturi a 
cetățenilor, că numai socialis
mul poate garanta fiecărui ce
tățean participarea deplină la 
conducerea destinelor țări i. (A- 
plauze, urale. Se scandează : 
„Ceaușescu—P.C.R.").

Putem afirma cu îndreptăți
tă mîndrie că oamenii muncii 
din România — români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități —, stăpîni pe desti
nele lor, acționează cu fermi
tate, sub conducerea partidu
lui comunist, pentru a-și făuri 
viitorul așa cum îl doresc. Toți 
cei ce muncesc în patria noas
tră, fără deosebire de naționa
litate, sînt ferm hotărîți să 
facă totul pentru înfăptuirea 
programului elaborat de Con
gresul al X-lea al partidului 
privind făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
în România.

In munca pe care am desfă
șurat-o au fost nu puține greu
tăți ! Știm că s-au comis și o 
serie de greșeli. Dar, după 
cum știți, partidul nostru a 
luat poziție hotărîtă împotriva 
greșelilor, a unit eforturile în
tregului popor pentru a învin
ge greutățile. Putem afirma 
astăzi că tocmai pentru că am 
adoptat o politică justă, mar- 
xist-lcninistă, corespunzătoare 
condițiilor din țara noastră, 
am reușit să învingem greută
țile, să asigurăm mersul hotă- 
rît înainte al României, să fa
cem ca țara noastră să se nu
mere printre țările care pășesc 
cu succes înainte Pe calea so
cialismului și comunismului. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Cunoașteți hotărîrile Conferin
ței Naționale a partidului. Con
ferința a acordat o atenție deo
sebită măsurilor pentru realiza
rea în bune condițiuni, și — da
că se poate — într-o perioadă 
mai scurtă, a planului cincinal. 
Din angajamentele luate de ju
dețe, inclusiv de județul Satu 
Mare, se desprinde hotărîrea de 
a se realiza planul cincinal în 
numai patru ani și jumătate. A- 
cesta este un lucru bun. Rea
lizarea acestui obiectiv va asi
gura dezvoltarea mai accelera
tă a bazei telinico-materiale a 
societății noastre și va crea con
diții pentru ridicarea într-un ritm 
mai rapid și a nivelului de trai, 
material și spiritual, al poporu
lui nostru. (Aplauze puternice ; 
se scandează : „Ceaușescu-
P.C.R").

Fără îndoială că îndeplinirea 
acestor angajamente cere eforturi 
serioase din partea tuturor co
lectivelor de oameni ai muncii, 
a tuturor organizațiilor de par
tid, a organizațiilor obștești. A- 
ceasta cere unirea eforturilor in 
aplicarea mai rapidă a cuceriri-
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Piața Republicii, din cen
trul municipiului, freamătă. 
Sînt întruniți aici cîteva zeci 
de mii de locuitori ai orașu
lui, muncitori, intelectuali, e- 
levi, practic aproape întreaga 
populație a orașului, alături 
de care au venit locuitori ai 
comunelor din preajmă, din 
întregul județ, pentru a par
ticipa la mitingul prilejuit 
de sărbătorirea celor 1000 de 
ani de existență, atestată do
cumentar, a orașului Satu 
Mare. Participă la această fes
tivitate jubiliară reprezentanți' 
ai organelor de partid și de 
stat din județele limitrofe Ș> 
ai altor municipii, cîteva su
te de fii de seama a; Sătma- 
rului, care astăzi muncesc în 
alte colțuri ale țării, precum 
și invitați de peste hotare.

La apariția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a celor
lalți conducători de partid Și 
de stat, la balconul sediului 
Comitetului județean de par
tid, răsună din nou, cu ace
lași entuziasm nestăvilit cu 
care sătmărenii l-au întîmpi- 
nat ori de cîte ori a venit in 
mijlocul lor pe secretarul 
general al partidului, puter
nice ovații și urale. Sînt ma
nifestări deosebit de grăitoa
re ale unității puternice, de
pline, a locuitorilor acestor 
meleaguri — români, ma
ghiari, germani Și de alte na
ționalități — în jurul Parti
dului Comunist Român, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ale adeziunii una
nime a întregului popor Ia 
politica creatoare, internă și 
externă a partidului și sta
tului nostru, călăuza sigură a 
poporului spre culmi tot mai 
înalte de progres și civiliza
ție.

Mitingul a fost deschis de 
tov. Iosif Uglar, membru su
pleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim- 
sccretar al Comitetului jude
țean de partid, președintele 
Consiliului popular județean.

Tovarășul Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului 
de Stat, a dat apoi citire De
cretului Consiliului dc Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia privind conferirea Ordi
nului „Steaua Republicii So

cialiste România" clasa I 
municipiului Satu Mare.

In aplauzele și uralele mi
ilor de participanți la miting, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
înmînează înalta distincție 
conferită așezării milenare 
de pe malul Someșului, pri
marului municipiului, Vasile 
Gîta.

Au mai luat cuvîntul Eroul 
Muncii Socialiste, Mihai Pop, 
muncilor la Uzinele „Unio", 
muncitoarea Rozalia Horvath 
de la Fabrica de Confecții 
„Mondiala", Grigore Cîmpian, 
membru de partid din ilega
litate, și Boris Malai, directo
rul Liceului nr. 2.

In aplauzele și ovațiile ne- 
sfîrșite ale zecilor de mii de 
participanți la miting, ia cu
vîntul secretarul general al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cuvîntarea conducătorului 
partidului și statului nostru, 
felicitările adresate cu prile
jul acestei mari aniversări au 
fost întâmpinate Și salutate 
cu puternice și vibrante a- 
pl-auze, cu îndelungi urale. Ca 
în atîtea rînduri, cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
a constituit pentru oamenii 
muncii un mare și însufleți- 
to.r îndemn în activitatea și 
lupta pe care întregul popor 
o desfășoară pentru traduce
rea în viață a mărețului pro
gram elaborat de partid, de 
Congresul al X-lea Și Confe
rința Națională a partidului, 
pentru înflorirea României
socialiste Și fericirea po
porului român. Manifestarea 
caldă, plină de însuflețire a 
locuitorilor municipiului Satu 
Mare demonstrează hotărîrea
tuturor cetățenilor, locuitori
ai 
șezăiri 
a tuturor 
dețului, a 
por român, 
marea aniversare a Republi
cii cu noi și mereu mai rod-

acestei importante a- 
i urbanistice a țării, 

locuitorilor ju- 
întregului po- 
de a întîmpina

nice fapte de muncă, de a 
face totul pentru ca România
socialistă să urce cu pași 
mai repezi, sub conducerea 
sigură a partidului comuniș
tilor, treptele spre viitorul stră
lucit al împlinirilor socialiste.

Consiliul de Stat 
al 

Republicii Socialiste România

DECRET
privind conferirea Ordinului

„Steaua Republicii Socialiste România" 
clasa I, municipiului Satu Mare

In semn de prețuire a trecutului istoric al municipiului 
Satu Mare, a contribuției aduse de locuitorii săi în decursul 
veacurilor Ia lupta întregului popor pentru îndeplinirea ide
alurilor de libertate și progres social, precum și pentru parti
ciparea activă la înfăptuirea politicii Partidului Comunist Ro
mân de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate 
in patria noastră,

cu prilejul aniversării a 1 000 de ani de existență atesta
tă documentar,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 
decretează:

Articol unic. — Se conferă ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa I, municipiului Satu Mare.

PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE STAT, 
NICOLAE CEAUȘESCU

După încheierea primelor patru schimburi ale 
noului trimestru al anului, dispecerul Centralei 
cărbunelui Petroșani ne-a comunicat vești îmbu
curătoare : după o zi, majoritatea exploatărilor 
miniere din bazin raportau îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor la producția de cărbune, lată-le :

Ne-am deplasat 
mineții de ieri la 
pentru a culege 
proaspete, după 
de succese, ale membrilor co
lectivului care beneficiază de 
măsurile adoptate în urma 
memorabilei vizite ■ de lucru 
a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru îmbunătă
țirea condițiilor de muncă și 
de viată ale minerilor.

— După dezbaterile matu
re, realiste, ale zilelor prece
dente. noile sarcini care ni 
s-au stabilit pbt fi realizate, 
iar activitatea din prima zi 
o dovedește cu prisosință : 
mina Lonea și-a îndeplinit în 
proporție de 102,3 la sută sar
cina producției de cărbune.

Interlocutorul, dispecerul 
minei, AUREL GĂLĂȚAN,

in orele eli
mina Lonea 

impresiile 
o primă zi

- mina
- mina
- mina
- mina
- mina
- mina
- mina
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A. HOFFMAN

Paroșeni : in proporție de 135,3 la sută 
Lupeni : 125,5 la sută
Dilja : 106,2 la sută
Lonea : 102,3 la sută
Uricani : 101,3 la sută
Aninoasa : 100,9 la sută
Vulcan : 100,0 la sută

incă 
schimb

60 schi- 
însumează

ne-a făcut cunoscut 
jumătatea primului 
din 3 octombrie cele 
puri descărcate 
500 tone de cărbune, cu mult
peste sarcină, dovadă că fap
tele pozitive, de prestigiu iși 
dobîndesc la început de nou 
trimestru constantă.

Prin cele 146 tone cărbune 
date peste plan în prima zi, 
însemnînd depășirea cu 17,9 
la sută a preliminarului, co
lectivul sectorului III al mi
nei a pornit 
la realizarea 
revin.

— Sîntem
șezării planului pe sectoare, 
înlesnirile care ni s-au ope
rat. realiste, au mobilizat și 
mai mult colectivul. Entuzias
mul creat mă îndreptățește 
să cred că vom depăși pla-

cu pași repezi 
sarcinilor ce-i

beneficiarii rea-

nul ritmic, zi de zi, in cele 
trei luni care urmează. Spuse
lor inginerului PETRU STU- 
PU, maistrul principal AU
REL NELEPCO adaugă:

— Noile măsuri vor avea 
ca efect, e cert \ aceasta, în
chegarea unar fprmații sta
bile, o îmbunătățire a disci
plinei, dat fiind cointeresarea 
mai accentuată, izvorînd din 
măsurile luate de partid

Garanții că avîntul în în
trecerea desfășurată în întâm
pinarea mărețului eveniment 
pe care-l vom sărbători cu 
toții la sfirșitul anului — 
aniversarea Republicii — este 
prezent la toate : colectivele 
minei Lonea, o dovedește și 
succesul din prima zi al ce
lorlalte sectoare ale minei.

Metrologii!' Mihai! Csizinadia de la U.U.M. Petroșani, executînd reparația unui aparat 
universal, necesar „viilorilcr ingineri" de la l.M.P.

O problemă majoră a Văii Jiului

STABILIZAREA FORȚEI UE MUNCA
ÎN DEZBATEREA UNEI PRESTIGIOASE 

ÎNTRUNIRI ȘTIINȚIFICE
La scurtă vreme 

după memorabila vizi
tă de lucru în Valea 
Jiului a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al 
partidului, Petroșaniul 
urmează să găzduias
că o prestigioasă ma
nifestare științifică — 
simpozionul : „PRO
BLEME ALE STABI
LIZĂRII FORȚEI DE 
MUNCĂ". Prin tema

tica sa, simpozionul 
urmează să abordeze 
căile de soluționare a 
uneia din probleme
le majore, cardinale 
chiar, pe care o impli
că perfecționarea mul
tilaterală — în lumi
na prețioaselor indica
ții ale secretarului ge
neral al partidului a 
întregii activități eco- 
nomico-productive în 
unitățile miniere ale

Văii Jiului : stabiliza
rea cadrelor muncito
rești. Este vorba, în
tr-un cuvînt de abor
darea factorului ho- 
tărîtor în realizarea 
dinamicii producției 
carbonifere programa
tă pentru actualul 
cincinal — FACTO
RUL OM.

Despre țelul sim
pozionului științific 
„PROBLEME ALE

i
N
T 
E
R
V

I 
U

STABILIZĂRII FOR
ȚEI DE MUNCĂ", 
care se va desfășura 
în zilele de 6-7 octom
brie a.c., la Institutul 
de mine din Petro
șani, ne-a vorbit, în 
cadrul unui interviu, 
tovarășul SEPTIMIU 
KRAUSZ, lector la 
Institutul de mine, 
membru în comitetul 
de organizare al aces
tei importante mani
festări științifice.

— Scopul simpozionului es
te analiza interdisciplinară, 
realizată cu participarea tutu
ror factorilor interesați în e- 
laborarea unui program concret 
de acțiune în domeniul redu
cerii fluctuației și stabilizării 
forței de muncă în Valea Jiu
lui. Adică, scopul programului 
de acțiune care va rezulta 
clin lucrările simpozionului, 
este formularea unor soluții 
pentru micșorarea fluctuației 
în Valea Jiului și mărirea sta
bilității forței de muncă.

Țin să subliniez, de la bun 
început, sprijinul mare acordat 
în organizarea acestei mani
festări de către organele jude
țean și municipal de partid, 
însemnătatea deosebită pe ca
re o va avea asupra calității

științifice a dezbaterilor con
tribuția lor directă, prin co
municări.

— Ce semnificație are, în 
actualele condiții, organi
zarea simpozionului în Va
lea Jiului ?

— Această semnificație poa
te fi sesizată din trei conside- 
rațiuni. Ea provine, în primul 
rînd, din exigența ca proble
mă a unei accentuate instabi
lități a forței dc muncă în 
Valea Jiului, mișcarea perso
nalului depășind anual — la 
unitățile C.C.P. — o treime a 
efectivelor. A doua considera
ție constă în orientarea, deose
bit de salutară, a Academici 
de Științe Sociale și Politice 
și a secțiilor ei, de a organi

za dezbateri, simpozioane în 
diferite centre ale țării și mai 
ales acolo unde tematica pro
pusă spre dezbatere e recla
mată de viață, de realitate. 
Secția de sociologie a Acade
miei, organizează în acest an, 
bunăoară, 4 dezbateri-simpozi- 
oane, din care două la Bucu
rești, iar două în provincie, 
respectiv, la Cluj și Petroșani.

Organizarea la Petroșani a 
simpozionului la care ne refe
rim are și rolul de recunoaș
tere a rezultatelor obținute la 
noi pe planul cercetării socio
logice. Astfel, Institutul de mi-

Interviu consemat dc
Ion DUBEK

(Continuare în pag. a 3-a)
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Cuvin tarea tovarășului
NICOLAE CEALȘESCL

(Urmare din pag. 1)

lor științei și tehnicii moderne 
In producție, pentru că depăși
rea planului cincinal trebuie să 
lie nu rezultatul efortului fizic, 
ci al lnlroducerli pe scară largă 
a mecanizării și automatizării. 
Numai pe această cale vom ob
ține o producție suplimentară, 
de mai bună calitate, vom face 
să crească eficiența întregii 
noastre activități economice. 
(Aplauze puternice).

Ani vizitat astăzi două între
prinderi din municipiul Satu 
Mare. Cunosc, în general, aproa
pe toate întreprinderile munici
piului dumneavoastră. Știu că 
aveți colective bune, că oamenii 
muncii de aici sînt ferm hotărîți 
să-și îndeplinească angajamente
le. Am ascultat pe tovarășii ca
re au luat cuvîntul aici și care 
ne-au asigurai că vor realiza 
pianul cincinal chiar în patru 
ani și cinci luni. Este un lucru 
bun ! Rar n-aș putea — deși sîn- 
iem la o sărbătoare — să nu 
menționez că mai sînt și nea
junsuri care trebuie lichidate, 
că într-o serie de întreprinderi 
din municipiul Satu Mare mai 
există rezerve care nu sînt încă 
folosite în mod corespunzător, 
că problemele mecanizării, ale 
bunei organizări a locului de 
muncă și folosirii la maximum 
a capacităților de producție nu 
sînt rezolvate la nivelul cuvenit 
in toate întreprinderile. Nu aș 
dori să mă opresc acum asupra 
acestor probleme dar cunosc că 
sînt în această piață. Ia acest 
miting, tovarăși din întreprinde
rile respective. Ei știu că mai 
au de făcut cîte ceva pentru 
a lichida aceste neajunsuri. Sînt 
convins că colectivele de oa
meni ai muncii, conducerile în
treprinderilor, organizațiile de 
parlid vor lua toate măsurile 
corespunzătoare, vor acționa cu 
holărîre pentru ca, în cel mal 
scurt timp, fiecare fabrică și u- 
zină, fiecare secție să devină 
un model de organizare, de bu
nă activitate economică.

Doresc succes deplin tuturor 
colectivelor de oameni ai mun
cii în activitatea lor. Aș dori ca 
județul Satu Mare să concureze 
— și dacă se poate cu rezultate 
bune — la marea întrecere pen
tru realizarea cincinalului înain
te de termen. Am spus ieri tova
rășilor de la Cluj că dacă ei 
vor cîștiga întrecerea, pentru 
mine va fi o plăcere să mă duc 
să Ie înmînez decorația pe care 
am promls-o Ia Conferința Na
țională. Cu aceeași plăcere aș 
veni în acest scop șl Ia Satu 
Mare. (Aplauze puternice, uralei 
se scandează : „Ceaușescu-
P.C.R").

Desigur, vorbind despre eco
nomie, trebuie să avem în ve
dere și agricultura. Satu Mare 
este șl un județ agrar. Am fost 
Informat că anul acesta produc
ția agricolă este mai bună de
cât anul trecut. Sper că produc
țiile anilor viitori vor fi și mal 
bune, astfel încît agricultura 
să-și sporească contribuția attt 
la îndeplinirea cincinalului, cit 
și. în general, Ia dezvoltarea 
patriei noastre socialiste, Este 
necesar să acordăm, intr-adevăr 
mai multă atenție agriculturii, 
să ne preocupăm de obținerea 
unor producții sporite la hectar. 
Stă în puterea oamenilor muncii 
din agricultură să facă acest 
lucru și trebuie să fie ajutați în 
această privință. Stă, de aseme
nea, în puterea noastră să îm
bunătățim activitatea din zooteh
nie, spre a obține o creștere mai 
rapidă a numărului de animale, 
a producțiilor de lapte, lînă și 
carne. Trebuie să înțelegem că 
pentru a asigura satisfacerea 
lot mai deplină a cerințelor con
sumului alimentar al populației 
este nevoie să dezvoltăm intr-un 
ritm mai rapid producția agricolă 
în toate domeniile. Județul Sa
tu Mare are posibilități în aceas
tă privință — și sper că în ur
mătorii ani va iace totul pentru 
a Ie pune în valoare. De altfel, 
ne gindim ca. incepind de anul 
viilor, să introducem o cointe
resare mai directă a județelor 
și a oamenilor muncii din agri
cultură în sporirea producției, 
îndeosebi animaliere. Avem în 
vedere ca în măsura în care se 
va reuși să se realizeze un efec
tiv mai mare de animale, ca a- 
nimalele să se taie la o greu
tate mai mare, deci să se obți
nă o cantitate sporită de carne, 
fiecare județ să dispună de 50 
la sută din surplusul dat față 
de plan. Jumătate va fi pentru 
oraș, iar jumătate pentru coope
rativa sau întreprinderea care 
va realiza surplusul. (Aplauze 
puter nice).

După cum vedeți, stă în pu
terea dumneavoastră ca pe piață 
să fie mai multă carne, mai 
mult lapte, mai multe brinzeturi. 
Sînt convins că Comitetul jude
țean, întregul activ de partid 
și de stat înțeleg că trebuie să 
răspundă în fața populației de 
felul cum se preocupă pentru 
dezvoltarea agriculturii, pentru 
asigurarea unui surplus de pro
duse agroalimentare. (Aplauze).

Problemele îmbunătățirii apro
vizionării, ridicării bunăstării 
materiale și spirituale a poporu
lui nostru constituie preocupa
rea centrală a întregii noastre 
politici, sfnt pînă la urină esen
ța a însuși» edificării societății 
socialiste, care închină totul

omului, bunăstării și fericirii 
Iui. De aceea, este necesar ca. 
preocupîndu-ne de dezvoltarea 
industriei și agriculturii, să a- 
vem permanent în vedere dato
ria de a produce lucruri de bu
nă calitate, ieftine, pentru a pu
tea satisface din plin cerințele 
oamenilor muncii. Aceasta este 
sarcina principală — și în aceas
tă direcție trebuie să fie unite 
eforturile tuturor colectivelor 
de oameni ai muncii de la ora
șe și sate/ In această direcție 
trebuie să-și concentreze efortu
rile comitetul județean de 
partid, comitetul municipal, co
mitetele comunale, toate orga
nizațiile de partid, consiliile 
noastre populare. In felul acesta 
organizațiile de partid își vor 
îndeplini sarcinile puse în fața 
lor de Comitetul Central, vor 
răspunde îndatoririlor ce le re
vin în caiilaie de forță condu
cătoare în județ, în oraș, în co
lectivul unde își desfășoară ac
tivitatea. Rolul conducător al 
partidului nu este o noțiune ab
stractă. El se materializează în 
munca fiecărui comitet județean, 
orășenesc, comunal, a fiecărei 
organizații de partid, a fiecărui 
comunist. De felul cum muncește 
și își desfășoară activitatea fie
care comunist depinde creșterea 
roiului partidului în buna desfă
șurare a întregii vieți sociale și 
economice din țara noastră. 
(Aplauze puternice, prelungite; 
se scandează: „Ceaușescu-
P.C.R.").

E necesar să acordăm mai 
multă atenție problemelor învă- 
țămînlului, pregătirii cadrelor. 
Pentru a realiza programul tra
sat de Conferința Națională este 
necesară ridicarea nivelului de 
cunoștințe al tuturor oamenilor 
muncii, al fiecărui muncitor, al 
fiecărui cooperator. Trebuie ca 
și în județul dumneavoastră să 
se aplice cu mai multă fermitate 
măsurile adoptate de Comitetul 
Central, de Conferința Naționa
lă in privința perfecționării în- 
vățămîntuiui, a legării lui mal 
strînse de producție, astfel ca 
la absolvirea liceului tînărul, 
dacă nu urmează învățămîntul 
superior, să se poată încadra 
imediat în procesul de produc
ție. Trebuie să înțelegem că 
pentru a asigura avîntul conti
nuu al societății noastre socia
liste fiecare cetățean al patriei 
trebuie să fie pregătit din toate 
punctele de vedere — atit profe
sional, cît șl politic și cultural 
— spre a putea aduce o con
tribuție tot mai mare la bună
starea întregii țări, la fericirea 
întregului nostru popor l (Apla
uze puternice).

Desigur, trebuie să acordăm 
o mare atenție tineretului, dar 
în același timp, șl cel mai in 
vîrstă trebuie să învețe. Pentru 
toți se pune problema de a în
văța, a învăța și Iar a învăța. 
Numai așa vom putea ține pa
sul cu marile transformări care 
au loc în lume, cu revoluția 
tehnlco-științifică contemporană! 
Numai așa vom asigura dezvol
tarea în continuare în ritm înalt 
a patriei noastre, în toate do
meniile de activitate.

In același timp este necesar, 
în spiritul hotărîrilor plenarei 
Comitetului Central din noiem
brie anul trecut, să acordăm o 
atenție sporită problemelor acti
vității educative. Trebuie să 
desfășurăm o intensă muncă e- 
ducativâ pentru combaterea di
feritelor stări de lucruri vechi, 
a mentalităților retrograde, a ră
mășițelor vechii societăți. Este 
necesar să inarmăm tineretul 
nostru, pe toți cetățenii patriei 
cu înțelegerea științifică a fe
nomenelor vieții, a legilor dez
voltării societății. Numai așa 
fiecare va putea fi un partici
pant activ la construcția noii 
societăți, își va putea aduce 
contribuția la rezolvarea proble
melor de la locul său de mun
că, precum și in conducerea în
treprinderilor. orașelor, satelor, 
în conducerea generală a țării, 
la soluționarea sarcinilor com
plexe ale politicii interne și ex
terne a partidului și statului 
nostru.

Dezvoltarea democrației socia
liste, participarea întregului po
por la conducerea destinelor ță
rii cere oameni cu cunoștințe 
largi, în stare să înțeleagă pro
blemele pe care le pune viața, 
fenomenele legate de dezvolta
rea revoluționară a țării, de 
transformarea revoluționară a 
lumii, procesele care au loc în 
viața internațională, oameni ca
re să știe în ce direcție trebuie 
acționat. Iată de ce munca po- 
litico-educativă constituie o par
te inseparabilă a activității de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate in patria 
noastră, de făurire a omului nou 
— constructor al socialismului 
și comunismului. (Aplauze pu
ternice ).

Nu aș dori să mă refer acum 
pe larg Ia problema națională. 
Politica națională a partidului 
nostru este clară. Justețea ei se 
evidențiază pregnant și aici, în 
municipiul dumneavoastră, în 
tot ceea ce se iniăptuiește prin 
munca comună a oamenilor mun
cii români, maghiari, germani șl 
de alte naționalități. Vorbele 
ar fi de prisos. In orice fabrică 
găsești, aici, alături de români, 
maghiari ; la fel în orice școală, 
în orice bloc, în orice magazin. 
Nimeni nu-1 întreabă pe oameni 

de ce origine națională sînt. 
Esențial este cum își îndepli
nesc sarcinile, care este poziția 
lor în munca pentru înfăptuirea 
politicii partidului. Acesta este 
criteriul suprem de afirmare a 
oamenilor/ Nu crileriul Națio 
nai, ci criteriul atitudinii politi
ce in lupta pentru dezvoltarea 
bunăstării tuturor oamenilor 
muncii I (Aplauze prelungite ; 
se scandează „Ceaușesru- 
P.C.R.").

In acest spirit vom acționa 
șl în viitor ! Trebuie să facem 
în ă-șa fel încît indiferent în 
ce limbă învață sau vorbesc 
unii sau alții, toți trebuie să 
cunoască limba unică a socie
tății noastre — limba socialis
mului și comunismului, politi
ca Partidului Comunist Român. 
Aceasta este limba noastră co
mună pe care trebuie cu toții 
să ne-o însușim ! (Aplauze pu
ternice, prelungite ! Se scan
dează „Ceaușescu—P.C.R.").

Aș dori, încă o dată, să sub
liniez înalta apreciere Pe care 
Comitetul Central o dă activi
tății oamenilor muncii din mu
nicipiul și județul dumneavoas
tră pentru rezultatele pe care 
le-au obținut in primul an și in 
cele 9 luni ale acestui cincinal și 
să adresez tuturor celor care 
au contribuit la aceste rezul
tate cele mai calde felicitări. 
(Aplauze prelungite).

Știu eă sînt aici mulți mem
bri ai partidului,' ai organiza
ției tineretului și cred că veți 
fi cu toții de acord să adre
săm felicitări și să exprimăm 
aprecierea înaltă pe care Comi
tetul Central o dă activității 
Comitetului județean, Comite
tului municipal și organizații
lor de partid din județul Satu 
Mare. O dată cu aceste apre
cieri și felicitări doresc să-mi 
exprim convingerea că organi
zația de partid din Satu Mare 
va fi, în continuare, una din 
puternicele organizații ale par
tidului nostru în lupta pentru 
înfăptuirea integrală a progra
mului elaborat de Congresul al 
X-lea și de Conferința Națio
nală. (Aplauze puternice, ura- 
le ! Se scandează „Ceaușescu— 
P.CR.“).

Dragj tovarăși,

Cunoașteți că preocupîndu-se 
de problemele dezvoltării so
cialiste a României, partidul și 
guvernul acordă o atenție deo
sebită problemelor internațio
nale. Noi pornim întotdeauna 
de la considerentul că intre 
sarcinile interne, naționale și 
intre îndatoririle internaționale 
există o strinsă unitate dialec
tică.

Succesele pe care noi le do- 
bindim în făurirea socialismu
lui — ca de altfel rezultatele 
obținute de fiecare țară socia
listă în această direcție — sînt 
o contribuție puternică la întă
rirea țărilor socialiste, a forței 
socialismului, a prestigiului 
său in lume. Noi considerăm 
că avem datoria internațională 
de a veghea, în primul rînd, 
permanent, Ia soluționarea in 
cît mai bune condiții a proble
melor complexe ale construc
ției socialiste in țara noastră, 
de a face ca România să fie 
totdeauna un puternic detașa
ment al luptei pentru socialism, 
împotriva imperialismului, pen
tru pace și prietenie între po
poare. (Aplauze puternice). In 
același timp, considerăm de 
datoria noastră să acționăm cu 
fermitate pentru dezvoltarea 
relațiilor de colaborare și 
prietenie cu toate țările socia
liste. Desigur, acordăm întot
deauna atenția necesară dez
voltării relațiilor cu vecinii — 
relații pe care dorim să le a- 
vem cît mai bune. Pot spune 
că actualmente relațiile noas
tre cu țările socialiste vecine 
sînt bune, că întâlnirile pe ca
re le-am avut în acest an, pre
cum și tratatele pe care le-am 
semnat cu unele țări vecine 
sînt o contribuție de mare în
semnătate atît la dezvoltarea 
prieteniei dintre România și 
țările respective, cît și Ia cau
za socialismului în general. 
(Aplauze puternice). Vom face 
totul și în viitor pentru a dez
volta colaborarea cu toate ță
rile socialiste, considerînd că 
numai acționind in strinsă co
laborare, țările socialiste pot e- 
xercita o influență tot mai pu
ternică asupra vieții interna
ționale.

In același timp, promovăm 
cu fermitate relațiile cu țările 
care au pășit pe calea dezvol
tării independente, de sine stă
tătoare, cu popoarele care se 
ridică împotriva colonialismu
lui și neocolonialismului, pen
tru a-și asigura dreptul la o 
viață liberă, fără nici un ames
tec din afară. (Aplauze puter
nice). In întărirea colaborării 
cu țările în curs de dezvolta
re, cu mișcările de eliberare, 
cu alte forțe antiimperialiste 
vedem o chezășie a desfășură
rii cu succes a luptei împotri
va politicii imperialiste de for
ță și dictat, pentru afirmarea 
pe arena mondială a unej po
litici noi, care să țină seama 
de interesele și năzuințele tu
turor națiunilor.

In același timp, acționind în 
spiritul coexistenței pașnice, 
extindem relațiile cu țările ca
pitaliste dezvoltate, făcînd to
tul pentru a găsi căi de cola
borare și înțelegere în spiri
tul respectului și avantajului 
reciproc. Considerăm că aceste 

relații corespund atit interese
lor popoarelor noastre, cit și 
cauzei generale a păcii.

La baza relațiilor noastre in
ternaționale am pus și punem 
cu consecvență principiile de
plinei egalități în drepturi în
tre toate popoarele, respectul 
independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în tre
burile interne, avantajul reci
proc. Ne pronunțăm cu fermi
tate împotriva politicii de for
ță și de amenințare cu forța. 
Sîntem pentru relații noi între 
toate, statele lumii, fără deose
bire de orînduire socială, care 
să asigure dreptul fiecărei na
țiuni de a se dezvolta cores
punzător voinței sale. (Aplau
ze puternice).

Putem spune că viața in
ternațională a confirmat și 
confirmă pe deplin aprecieri
le și orientările trasate de 
Congresul al X-lea Și de Con
ferința Națională a partidului.

Asistăm la imprimarea în 
viața internațională a unui curs 
spre destindere, spre soluțio
narea problemelor Pe calea tra
tativelor. Cunoașteți bine că 
multe probleme care-și aștep
tau rezolvarea de peste 20 de 
ani, încă de la încheierea răz
boiului, încep să fie soluționa
te. Nu am putea să nu mențio
năm acești factori deosebit de 
pozitivi din viața internaționa
lă, care deschid perspective 
noi în direcția soluționării și 
altor probleme, precum și așe
zării relațiilor dintre popoare 
Pe baze noi. Există perspective 
tot mai bune în ce privește 
securitatea europeană, crearea 
unui climat de înțelegere și 
colaborare în Balcani, promo
varea unei politici de soluțio
nare a problemelor litigioase 
dintre state pe calea tratati
velor.

Desigur ar fi greșit să ne 
facem iluzii, să credem că lu
crurile vor merge de acum de 
la sine, că nu vor mai apare 
greutăți. Ar fi greșit să cre
dem că nu mai sînt cercuri 
reacționare care vor să re
curgă Ia forță sau la amenin
țarea cu forța în viața inter
națională. De altfel pe plane
ta noastră mai ard încă flăcă
rile războiului. De aceea este 
necesar ca, salutind cursul nou, 
inițiativele privind soluționa
rea problemelor și normaliza
rea relațiilor dintre state pe 
calea tratativelor, să facem to
tul spre a uni eforturile popoa
relor pentru a asigura conti
nuarea acestui curs, pentru a 
bara și zădărnici .politica for
țelor imperialiste, reacționare. 
Numai astfel vom putea asigu
ra realizarea Pe planeta noas
tră a unei lumi a colaborării 
și păcii între toate popoarele. 
(Aplauze puternice ! Urale).

In ce privește România so
cialistă, ea va acționa și în vi
itor în spiritul hotărîrilor Con
gresului al X-lea și ale Confe
rinței Naționale. Considerăm 
că acționind astfel ne îndepli
nim îndatoririle atit față de 
poporul nostru, cit și față de 
toate țările socialiste, de toate 
forțele antiimperialiste, față 
de cauza prieteniei și colabo
rării intre toate popoarele lu
mii. Dorim să fim participant 
activi Ia realiz.area unei lumi 
mai bune și mai drepte ! (U-
rale, aplauze puternice ! Se 
scandează ; „Ceaușescu—P.C.R.").

Dragi tovarăși,

Incepind de astăzi, Satu Ma
re intră in al doilea mileniu 
de existență documentară. Pro
babil că la ai doilea mileniu 
vom face un bilanț mai bun ! 
(Animație ; aplauze pulernicej. 
Fără îndoială, tovarăși, că al 
doilea mileniu al municipiului 
dumneavoastră va fi sărbăto
rit în condițiunile societății 
comuniste ! Dar pentru a face 
ca această societate să se reali
zeze cit mai repede este nece
sar să ne preocupăm intens de 
înfăptuirea sarcinilor trasate 
de Conferința Națională. Să 
facem în așa fel încît progra
mul făuririi societății socialiste 
muitilateiral dezvoltate, cît și 
direcțiile de perspectivă pînă 
in 1990 să se realizeze in ase
menea condițiuni incit urmașii 
noștri — nu cei de pesțe 
veacuri, ci cei din anii care 
vin imediat — să se poată 
bucura din plin de binefacerile 
socialismului și comunismului ! 
Să facem in așa fel incit comu
nismul să triumfe în România 
încă în secolul acesta! (Aplau
ze puternice, urale).

Sînt convins că cetățenii din 
Satu Mare — la fel ca întregul 
nostru popor — vor fi unanimi 
în hotărîrea de a-și uni forțele 
pentru înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului 
nostru — politică ce corespun
de Pe deplin intereselor între
gului nostru popor, cauzei păcii 
și colaborării in lume, cauzei so
cialismului. (Aplauze puternice! 
Urale ! Se scandeazăi 
„Ceaușescu—P.C.R.").

Cu această convingere vă U- 
rez tuturor, din toată inima, 
noi și mari succese in toate 
domeniile de activitate / Vă 
doresc multă sănătate și mul
tă fericire in mileniul al doi
lea ! (Aplauze puternice, pre
lungite, urale Și ovații. Cei pre- 
zenți la adunare aclamă înde
lung pentru Partidul Comunist 
Român, pentru Comitetul său 
Central, pentru secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicol ae Ceaușescu).

(Urmare din pag. 1) 

clipele de grea încercare din 
mai 1970, Atunci cînd mândrul 
lor oraș a avut atît de mult de 
suferit de pe urma inundațiilor, 
locuitorii Satului Mare au sim
țit cu emoție și imensă recunoș
tință cit de mare este ajutorul 
partidului. Cuvintele de îmbăr
bătare rostile atunci de tova
rășul Nicolae Ceaușescu au avut 
mult timp ecou în inimile lor, 
aducînd încredere și speranță. 
Sătmărenii au simțit din plin 
sprijinul de tovarăș șl de frate 
al întregii țări, care a lecuit ră
nile orașului, făcîndu-1 să re
nască . Și, iată, acum, la numai 
doi ani și cîteva luni de la a- 
cele zile zbuciumate, orașul Sa
tu Mare își sărbătorește mile
niul, mai frumos și mai înflori
tor ca orieînd.

*

Notarul anonim al regelui Be
la al III-lea amintea, cu 10 se
cole în urmă, numele forlărcței 
Sătmar ca făcînd parte din vo
ievodalul lui Menumorut. Ates
tarea documentară demonstrează 
că așezarea era încă și mai veche. 
Alte mărturii din veacurile ce 
au urmat zugrăvesc localitatea 
de pe Someș ca poartă de tre
cere în drumurile spre Praga, 
spre Viena și Cracovia, benefi
ciind de privilegiul de a bate 
monedă și în care, prin secolul 
XVI, .apar primele bresle mește
șugărești.

Multe secole de lupte și de 
suferințe i-au călit pe sătmăreni 
i-au unit pe iobagii români și 
maghiari. In 1380, două mii de 
iobagi din județul Salu Mare 
se revoltă împotriva feudalilor ; 
o răscoală țărănească avea să 
izbucnească prin aceste locuri 
in 1437, anul Bobîlnei ; mai tîr- 
ziu, în 1514, sătmărenii iau par
te la luptele conduse de Gh. Do- 
ja, cîștigînd bătălii. Prin 1570, 
apoi în răscoalele conduse de 
Horia,Cloșca și Crișan, în anul 
revoluționar 1848, nenumărați au 
fost eroii care s-au ridicat de 
pe aceste plaiuri la luptă grea 
împotriva asupririi. In secolul 
al XX-lea, greve și demonstrații 
ale muncitorilor din Satu Mare 
aveau loc aproape în fiecare 
an. In 1921, delegați ai muncito
rilor din Satu Mare au luat par
te la congresul de constituire a 
P.C.R. In august 1940, cînd Ro
mâniei i s-a impus Dictatul de 
la Viena, organizațiile democra
tice și patriotice, sub conduce
rea Partidului Comunist Român, 
au desfășurat puternice acțiuni 
de protest și în orașul Satu 
Mare. In perioada ocupației, ac
țiunile antifasciste au culminat 
cu organizarea, în Munții Oașu
lui, a unor grupe de partizani. 
Iar în toamna lui 1944, prin 
sprijinul acordat armatei, popu
lația județului Satu Mare și-a 
adus contribuția la eliberarea 
intreqului teritoriu al patriei de 
sul> jugul fascist.

Orașul milenar reprezintă o 
remarcabilă forță economică. O 
țreime din populația sa lucrează 
in industrie : Uzinele „UNIO", 
Fabrica ..Mondiala", fabricile 
„23 August", „Solidaritatea", ,,Ar
deleana" și altele. DInd viață 
chemărilor partidului, sătmărenii 
hcționează cu fermitate pentru 
îndeplinirea înainte de termen 
h nianuluf cincinal.

Prima unitate vizitată este Fa- 
Erlcn de mașini casnice șl emaila- 
fie ,.23 August". Sute de muncitori, 
Ingineri și tehnicieni fac o primire 
Entuziastă tovarășului Nicolae 
beaușescu, exprlmînd emoțio- 
hați profundele lor sentimente 
tie stimă șl prețuire față de con
ducătorul Iubit al partidului șl 
itatuluî.

Se vizitează mai intîi secția 
fceulărie.

In secțiile de emailaj și mon
taj este apreciată folosirea judi
cioasă a spațiilor de lucru, prin 
utilizarea conveioarelor aeriene. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
recomandă extinderea aceste! 
Soluții tehnologice și în alte în
treprinderi.

i Masă oferită de
Comitetul județean de partid

> După spectacolul jubiliar, 
Comitetul județean de partid 

Ia oferit o masă tovărășească.
Prim-secretarul Comitetului 

municipal de partid Satu Ma
re, primarul orașului, Vasile 

(Gita, a oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in semn 

j de omagiu, medalia jubiliară 
emisă cu ocazia sărbătoririi 
mileniului, exprimând totoda
tă sentimentul de mândrie al 

I locuitorilor de astăzi ai a- 
Icestei străvechi așezări de a 

fi demni constructori ai epo- 
Ii cii noastre, mărturie stînd 

hotărîrea lor de a înfăptui 
cincinalul in 4 ani și 5 luni. 

I Exprimând sincera recunoș
tință, profunde mulțumiri, 

| pentru cinstea de a fi avut ca 
oaspete pe secretarul general 

’ al partidului, tovarășul Nicolae 
I Ceaușescu, la sărbătorirea 

îndeplinirii unui mileniu de 
I existență documentară a ora- 
’ șului Satu Mare, pentru înal- 
| ta distincție conferită munici- 
• piului cu acest prilej, primul

■— Cum merge treaba ? se in
teresează tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adresîndu-se munci
torilor,

— Bine, tovarășe secretar ge
neral, răspunde in numele lor tâ
nărul maistru montor Traian Po
povich Angajamentul pe care 
ni l-am luat în lumina docu
mentelor Conferinței Naționale a 
partidului, acela de a realiza 
cincinalul în 4 ani și cinci luni, 
îl vom duce la bun sfîrșit. Vă 
asigurăm că așa vom face.

In secția galvanizare este re
marcată străduința colectivului 
fabricii de a crea, cu posibili
tăți proprii, utilaje complexe și 
moderne.

Trecerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu prin secțiile fabricii 
este marcată de gesturi simple 
ale muncitorilor, de dragoste, 
stimă și prețuire pentru condu
cătorul iubit. Mîini prietenoase 
se întind în semn de salut către 
secretarul general al partidului, 
se înfiripează dialoguri sponta
ne, se oferă flori.

Oaspeții sînt invitați apoi să 
viziteze expoziția de concepție 
și cercetare a fabricii. Sînt a- 
preciate tipurile de aragaze 
„Elegant", „Modern" și „Lux" 
aflate în asimilare pentru pro
ducția de serie, cazanul de în
călzire centrală cu combustibil 
lichid pentru un apartament de 
3—4 camere, recent livrat co
merțului, emailurile decorative 
fline de fantezie și bun gust 
obținute printr-un procedeu eco
nomic creat de specialiștii fa
bricii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă ca în realizarea a- 
ceștora să se țină seama de per
formanțele celor mai bune pro
duse similare pe plan mondial. 
De asemenea, indică a se trece 
la organizarea asimilării apara
turii de siguranță automată și 
fabricării acesteia în incinta vi
itoarelor hale prevăzute pentru 
etapa -de extindere a fabricii.

In continuare este vizitată u- 
zina „UNIO", producătoare de 
utilaje miniere, întreprindere pe 
lingă care funcționează și gru
pul unităților constructoare de 
astfel de utilaje din întreaga ța
ră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
osie informat despre dezvoltarea 
de pînă acum și cea de per
spectivă, precum și despre prin
cipalele realizări pe linia lărgi
rii șf diversificării fabricației.

Se vizitează principalele sec
toare de producție.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se întreține cu frezorul Iosif Sa- 
vu asupra procedeelor de lucru 
în fabricarea unor piese compli
cate cît și despre categoria de 
încadrare și salarizare. Tînărul 
muncitor exprimă mulțumirea 
față de grija părintească pe ca
re o acordă partidul, personal 
conducătorul lui, tineretului.

In secțiile de prelucrări me
canice și montaj, sînt prezenta
te, rind pe rînd, piese și ansam- 
ble, locomotive de mină, mașini 
de încărcat și alte utilaje spe
cifice industriei extractive ce 
vor lua în curînd drumul spre 
beneficiar. Secretarul general al 
partidului apreciază preocupări
le existente pentru diversifica
rea producției șt recomandă con
structorilor realizarea unor pro
duse de înaltă tehnicitate. Se 
recomandă, de asemenea, con- 
tfnuarea și sporirea atenției 
pentru autodotarea întreprinderii, 
pentru înzestrarea el cu utilaje 
de mare productivitate. Se vizi
tează sectoarele de tratamente 
termice, prima unitate de acest 
gen din țară, concepută și rea
lizată în întregime cu forțe pro
prii.

Oaspeții se opresc apoi pe 
platforma amenajată în aer li
ber, unde sînt expuse principa
lele produse ale constructorilor 
de ulilaje miniere. Secretarul 
general asistă în continuare la 
demonstrații practice executate 
cu electropalane de 20 tone, 
mașina pneumatică de încărcat 
cu siloz, locomotiva de mină — 
LDM-45.

secretar al Comitetului jude
țean, Iosif Uglar, s-a angajat, 
in numele celor peste 40 000 
de comuniști sătmăreni, i ce
lor 375 000 de cetățeni ai ju
dețului, că oamenii muncii 
din această parte a țării nu 
vor precupeți nici un efort 
pentru înfăptuirea politicii 
Partidului Comunist Român. 
Vă asigurăm, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că toate recoman
dările dumneavoastră, cuvin
tele ce ni le-ați adresat la 
miting vor fi pentru noi in- 
demn de faptă, vom realiza 
tot ce ați indicat in timpul 
vizitei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat încă o dată cele mai 
călduroase felicitări Comite
tului municipal de partid, Co
mitetului județean de partid, 
tuturor comuniștilor, tuturor 
cetățenilor din municipiul și 
județul Satu Mare cu prile
jul sărbătoririi mileniului o- 
rașului și și-a exprimat con
vingerea că distincția înaltă

In încheierea vizitei la aceas
tă întreprindere, conducătorul 
partidului și statului nostru a- 
preciază calitatea produselor, a- 
dresează constructorilor de uti
laj minier felicitări pentru reali
zările obținute și le urează în 
continuare noi succese în ridi
carea nivelului tehnic al produc
ției, în diversificarea tipurilor 
de utilaje, exprimindu-și convin
gerea că ei vor investi întrea
ga lor energie, capacitate și ini
țiativă pentru realizarea angaja
mentului ce și l-au luat de a în
deplini cincinalul înainte de 
termen.

La sediul Comitetului jude
țean de partid, oaspeților li se 
prezintă apoi schița de sistema
tizare a municipiului Satu Mare. 
Se dau explicații în legătură cu 
amplasarea pe malul drept a) 
Someșului a noului centru civic 
al orașului, care va cuprinde 
cîteva construcții impunătoare, 
printre care sediul politico-ad- 
mfnistrativ, o mare casă de cul
tură, blocuri cu 10 etaje, maga
zine.

In discuția dintre conducătorii 
de partid și de stat și edilii ora
șului se arată, de asemenea, că 
sînt terminate schițele de mo
dernizare și a celorlalte locali
tăți urbane din județ, precum șl 
p entru unele localități rurale.

In cursul după-amiezii, în pro
gramul de lucru al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au fost în
scrise vizite la mai multe obiec
tive economice din municipiul 
Satu Mare.

Primul dintre acestea — fa
brica de confecții „Mondiala", 
reprezentativă unitate a indus
triei noastre ușoare — primește 
pentru a patra oară vizita tova
rășului Nicolae Ceaușescu, In 
decursul anilor, pe baza indica
țiilor sale întreprinderea a cu
noscut o continuă dezvoltare. 
Astăzi „Mondiala" a devenit una 
din cele mai mari și mai cunos
cute întreprinderi de specialita
te din țară.

La intrarea în secția do con
fecții pentru copii, conducătorii 
de partid și de stal sînt întîm- 
pinati de un grup de micuți, ca
re prezintă, cu gingășie și gra
ție, unele dintre cele mai noi 
modele din producția fabricii. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este informat asupra preocupă
rilor pentru asigurarea pieței cu 
cantități cît mai mari de îmbră
căminte pentru copii și în sorti
mente tot mai variate și plăcute.

In sectorul 5 sînt produse ta- 
ioare, pardesie, impermeabile cu 
o linie elegantă, modernă și de 
o calitate superioară. Gazdele 
informează că, prin autoutilare, 
au realizat instalații care asigu
ră o tehnologie perfecționată de 
aplicare a întăriturilor la con
fecții nu prin metodele clasice, 
ci prin lipirea chimică-termică. 
Aceasta face veșmintele mai u- 
șoare, mai comode și permite 
consumuri reduse de materiale 
și manoperă.

In încheierea vizitei, oaspeții 
sini invitați să asiste la o tre
cere In revistă a ultimelor mo
dele realizate de creatorii 
întreprinderii. Majoritatea a- 
cestor modele au fost a- 
preciate de specialiștii din Ca
nada, Suedia, Italia, Franța, se 
vlnd în marile magazine din 
străinătate.

Feliaitînd colectivul fabricii 
„Mondiala", tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă conduce
rii întreprinderii să folosească 
la maximum suprafețele de lu
cru pentru a se asigura în con
tinuare sporirea producției în 
special în ramura confecțiilor 
pentru copii. De asemenea, a 
indicat ca specialiștii cu înaltă 
calificare din întreprinderea săt- 
măreană să acorde în mod or
ganizat asistență tehnică colec
tivelor mai noi din sectorul con
fecțiilor. Referindu-se la colec
țiile de îmbrăcăminte, a sugerat 
fabricii să deschidă unități co
merciale de prezentare și vînzare 
în Capitală și in alte orașe din 
țară, unde cumpărătorii să poa
tă găsi modele livrate de „Mon

acordată de Consiliul de Stat 
va constitui un imbold pen
tru îmbunătățirea activității 
organizațiilor de partid jude
țene și a consiliului popular, 
a comuniștilor, tuturor oame
nilor muncii in vederea înfăp
tuirii în condiții cît mai bu
ne a hotărîrilor Congresului 
al X-lea și ale Conferinței 
Naționale ale partidului.

Tovarășul Ceaușescu a urat 
activului de partid și de stat 
din municipiul și din județul 
Satu Mare, comuniștilor, tu
turor oamenilor muncii noi și 
noi succese în munca lor, pen
tru ca județul Satu Mare, or
ganizația de partid din Satu 
Marc, să-și aducă contribuția 
sporită la întreaga noastră 
activitate.

O mare mulțime de oameni 
îl intimpină cu entuziasm pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
după încheierea mesei tovă
rășești. Orașul oferă în aceste 
ceasuri ale înserării imaginea 
feerică a focurilor de artifi

diala" marilor magazine de con
fecții din străinătate.

Coloana mașinilor oficiale se 
îndreaptă apoi spre platforma 
din apropierea fabricii de con
fecții „Mondiala", unde a fost 
amenajată o sugestivă expoziție 
agricolă a județului.

Ca pe întreg parcursul vizitei, 
la expoziția agricolă, conducă* 
torul partidului și statului nostru 
este întâmpinat de mii șl mii de 
țărani cooperatori, lucrători din 
întreprinderile agricole de stat, 
specialiști din agricultura jude
țului. Grafice și panouri, 
machete executate din produse 
agricole, standuri încărcate cu 
roadele pământului sătmărcan 
înfățișează sugestiv o sinteză a 
realizărilor oamenilor muncii de 
pe ogoarele acestui județ, in 
care găsim aproape întreaga ga
mă de culturi agricole din țara 
noastră.

Primul popas se face la stan
dul stațiunii agricole experimen
tale Livada, deținătoarea Ordi
nului Muncii cl I. Aurel Lăpuș, 
directorul stațiunii, informează 
pe conducătorii de partip și de 
stat că specialiștii de aței aduc, 
o contribuție deosebită la ge
neralizarea tehnologiilor moder
ne în agricultură, sprijină uni
tățile agricole în muncă de 5- 
meliorare a solului, de îmbună
tățire a raselor de animale, 
a soiurilor de semințe.

Unul din cele mai frumoase 
standuri ale expoziției este con
sacrat pomiculturii și legumicul- 
turii. Sînt expuse mere; din cu
noscutele soiuri — ionatan, ie- 
nared, parmen auriu — obținute 
in livezile de pe nisipurile din 
zona Cărei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă specialiștiloil să fo
losească terenurile mai puțin 
prielnice cerealelor și pentru 
cultura viței de vie, ajstfel în
cît să se asigure pe plan local 
cel puțin necesitățile dei struguri 
de masă.

Un alt stand este rezervat 
creșterii animalelor, cu o ponde
re deosebită în structura produc
ției agricole sătmărene.

La despărțire, secretarul ge
neral al partidului felicită căl
duros pe cei prezenți, pe toți 
lucratorii ogoarelor djn județul 
oatu Mare pentru succesele ob
ținute în dezvoltarea agricul
turii, în sporirea producțiilor, 
și le urează noi succese în în-' 
făptuirea programului stabilit 
de partid privind sporirea pro
ducției agricole.

Seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu împreună cu tova
rășii Paul Niculescu-Miz.il și 
Mihai Gere, a sosit la Teatrul 
de Nord din Satu Mare, la 
spectacolul jubiliar consacra! 
aniversării a 1000 de ani de 
existență atestată documentar 
a orașului Satu Mare.

Spectacolul, semnificativ in
titulat „Zare de țară, Inimă de 
țară, Sătmar — Cetate Mile
nară", a reunit cele mai bune 
forțe artistice din județ.

La sfârșitul spectacolului, ar
tiștilor li s-a oferit un coș cu 
flori din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

La încheierea spectacolului, 
în fața teatrului și în Piața 
Libertății, secretarului general 
al partidului j ge face din nou 
o manifestare de caldă și ne
țărmurită dragoste și prețuire. 
Milenarul oraș de pe Someș, 
îmbrăcat în straie de sărbă
toare, împodobit cu ghirlande 
de lumini multicolore. strălu
cește feeric.

Locuitorii orașului sînt încă 
pe străzi, salutând cu aceeași 
însuflețire, cu aceleași cuvinte 
izvorîte din inimă, pe conducă
torul partidului nostru, flutu
rând stegulețe și buchete de 
flori, s can d !nd entuziast 
„Ceaușescu—P.C.R.“, „Ceaușescu 
și poporul !“.

Reportajul a fost realizai de i 
ion MARGINEANU, 
Adrian IONESCU,
Stelian CONSTANTINESCU, 
Constantin ZLĂVOG,
Radu CONSTANTINESCU,
Mircea S. IONESCU,
Gheorghe IEVA 

cii, sub a căror strălucire, 
care alegorice evocă momen
te din istoria milenară a a- 
cestei așezări. In Piața Li
bertății, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători 
de parlid și de stat se prind, 
alături de miile de cetățeni, 
în „Hora Unirii".

Un culoar fremătător de 
torțe s-a format de o parte 
și de alta a străzii care con
duce la reședința oaspeților. 
Mii de oameni, ieșiți la acest 
ceas de seară pe străzile o- 
rașului sărbătorit, aclamă în
delung pentru tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, penlru 
Partidul Comunist Român

Cu aceste secvențe, pline 
de o profundă semnificație, 
se încheie o zi de activitate 
intensă, in care oamenii mun
cii sătmăreni au raportat cu 
mândrie succesele lor, și-au 
luat angajamente mobilizatoa
re pentru îndeplinirea cinci
nalului înainte de termen.
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Stabilizarea forței
de muncă

(Urmare din pag. 1)

ne
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Revenim

fi
a

programul 
simpozio-

confe- 
a fost 

aceea 
istoria

Dan Ou
au făcut 
nioduluf 

partid se

ana- 
că

seamă 
avut 
lunii

Ministerul 
și Geolo- 

ICEMIN

înș
ine : 

ches-

Cen-
București 
Universi-

— In ce constă contribu
ția cercetătorilor din Petro
șani ?

datorită aces- 
forță, clasei 
fost deja ră- 

drepturi cîști- 
grele în anii

că. 
de 
i-au 
de

în spirit critic și 
întreaga acilvltale 
de organizația de

se făcea un 
ai mișcării 
sindicatelor, 

cărora

Grine- 
deter- 
să de- 

ban-

rezumat în
15 octom-

— Care va 
de desfășurare 
nului ?

București,
la 

oc-

în sală, 
o altă 
perioada 
a fost

deschis de 
Clement Ne-

de organizare 
de rec

prof. " dr.

și ale- 
loc, în 

octom-

să împiedice or- 
iupta clasei mun-

7, 13 și 18
P.C.R. s-a a-

Analize temeinice,
exigente, responsabile

prima zi 
adunarea 
seamă și 
conducă- 
deosebit

utilizarea timpului de 
respectarea normelor de

In organizația de bază a sec
torului 5 al E.M. Vulcan, comu
niștii s-au întrunit, în 
n lunii octombrie, în 
generală de dare de 
alegeri a noilor organe 
1-o-are de partid, prilej
de important atît pentru eviden
țierea rezultatelor obținute, cît 
»ai ales pentru reliefarea nea
junsurilor și lipsurilor, a cau
zelor care le-au generat, pentru 
stabilirea căilor, modalităților 
și direcțiilor în care trebuie ac
ționat în continuare pentru so
luționarea multitudinii de 
cu care organizația 
este confruntată.

Se poate aprecia 
început că adunarea 
țurat Ia nivelul cerințelor 
se în statutul 
st-rucțiunilor cu privire la alege
rea organelor conducătoare de 
partid.
,Reușita adunării a fost deter

minată tn cea mai mare măsură 
de faptul că biroul organizației 
de bază a antrenat, din timp, o 
bună parte din comuniști, Ia 
pregătirea materialelor, la mobi
lizarea membrilor de partid în 
vederea participării active la 
dezbaterea activității desfășura
te pentru îndeplinirea sarcinilor 
economice și politice. Astfel, cu 
8- zile înainte de dala planifica
tă, darea de seamă a biroului 
organizației de bază era deța 
întocmită, iar comuniștilor H 
s-au prezentat principalele pro
bleme ce vor face obiectul dez
baterilor dîndu-se astfel posibi
litatea ca participant!'! la adu
nare să ridice probleme în cuno
ștință de cauză.

De o 
bucurat 
seamă, 
bază a

de

de
s-a

sarcini 
partid

P.G.R. și

la bun 
desfă- 
înscri- 

a In-

deosebită apreciere 
faptul că în darea 

biroul organizației 
redat imaginea clară

s-a 
de 
de 

a
rezultatelor obținute și a lipsu
rilor manifestate în mobinzarea 
comuniștilor, a tuturor salariațt- 
Oor la înfăptuirea sarcinilor eco
nomice. Au fost subliniate ca
rențele legate de organizarea și 
conducerea procesului de pro
ducție, plasarea judicioasă a 
forței de muncă la fronturile 
de lucru, aprovizionarea tehni- 
co-materială a schimburilor

brigăzilor, 
lucru,

• protecție a muncii, fenomene 
care au grevat asupra îndeplini
rii sarcinilor de plan ce au re
venit colectivului de muncă. De 
asemenea, darea de seamă a tra
tat, în spirit critic șl autocritic, 
neajunsurile ce s-au manifestat 
în stilul și metodele de muncă 
ale biroului organizației de ba
ză, slaba participare a unor co
muniști la adunările generale, 
lipsa de combativitate a unora 
față de lipsuri, formalismul ce 
se mai manifestă în munca de 
educare politico-ideologicfi a 
membrilor de partid, a celorlalți 
salariat) ai sectorului.

S-a confirmat și cu acest pri
lej faptul că atunci cînd aduna
rea este temeinic, și din timp, 
pregătită, cînd comuniștii parti
cipă la dezbateri în cunoștință 
de cauză, contribuția lor la ana
liza lipsurilor și a cauzelor care 
le-au generat, preocuparea pen
tru găsirea mijloacelor de re
mediere a neajunsurilor este din 
ce în ce mal mare. Tocmai pre
zentarea unei asemenea dări de 
seamă a stimulat participarea 
la discuții a peste 20 la sută din 
numărul comuniștilor prezenți la 
adunare iar dezbaterile s-au des
fășurat la nivelul unei înalte exi
gențe partinice, făcîndu-se impor
tante propuneri în vederea îmbu
nătățirii activități! profesionale, a 
întregii vieți interne de partid.

Luînd cuvîntul, minerul șef 
de brigadă Alexandru Stroe a a- 
preciat că în urma vizitei tova
rășului Nicolae Ceaușescu în 
Valea Jiului măsurile Inițiate in 
vederea perfecționării activității 
se resimt în toate domeniile vie
ții sociale, aceasta obligînd, în
să, la o activitate plină de răs
pundere din partea fiecărui co
munist. Vorbitorul a criticat bi
roul organizației de bază pentru 
slaba preocupare pentru întări
rea 
tru 
nat 
nii 
nit 
nile ce le reveneau.
Ion Epure, 
lin Dan,

criticat neajunsurile ce se mani
festă cu privire la viața internă 
de partid, slaba muncă politică 
desfășurată în vederea educării 
oamenilor în spiritul eticii și e- 
chității socialiste, au subliniat 
necesitatea intensificării muncii 
pentru creșterea continuă a ro
lului conducător al organizației 
de partid. In dezbateri, mulți 
comuniști, printre care Gheorghe 
Bogdan, Vasile Chlrilă, 
mitru, Ludovic Roiaru, 
referiri critice asupra 
în care organizația de 
preocupă de crearea unor con
diții de muncă și viață corespun
zătoare, tuturor salariaților sec
torului.

Analizînd 
autocritic 
desfășurată 
partid, participant!! la adunare 
«u stabilit direcțiile activității 
de viitor, au elaborat măsurile 
menite să ducă la creșterea e- 
flcienței întregii activități de 
partid, exprimîndu-și hotărîrea 
fermă de a nu-și precupeți efor
turile în vederea înfăptuirii e- 
xennplare a sarcinilor stabilite 
de Congresul al X-lea șl Confe
rința Națională a partidului.

vieții interne de partid, pen- 
fa-ptul că biroul nu a acțio- 
cu fermitate atunci cînd u- 
comuniști nu și-au îndepli- 
cu toată răspunderea sarci-

Tovarășii
Vasile Cheța, Tibe-

Alexandru Popa,

N.R.
tru dări 
geri au 
prima zi 
brie, în 
din cadrul sectorului 
tie, de Ia E.M. Vulcan, 
ganizațiile sectoarelor 
tie și Vl-transport de 
Dilja, unde, de asemenea, a fost 
analizată cu răspundere, cu exi
gență sporită și in spirit critic 
și autocritic activitatea organe
lor și organizațiilor de partid, 
făcîndu-se propuneri judicioase 
adoptîndu-sfe măsuri corespunză
toare pentru creșterea continuă 
a rolului conducător al organiza
țiilor de partid, pentru îmbună
tățirea continuă a activității e- 
conomice, ridicarea întregii vieți 
de partid la cota exigențelor ce
rute de actuala etapă de dezvol
tare multilaterală a țării.

Adunări generale pen- 
de 
mai 

a
organizația de partid 

I-produc- 
și în or- 
I-produc- 
la E. M.

încă «lin primii ani «le exis
tență a P.C.R., comuniștii au 
stat în fruntea luptei duse de 
proletariat, au eîștigat încre
derea și dragostea acestuia 
prin lupta lor plină de abne
gație pentru drepturile și in
teresele celor Ce muncesc, prin 
inflăcăratul lor patriotism, 
prin devotamentul cu care au 
apărat cauza întregului popor 
român. Dar, în același timp, 
de Ia primii săi pași in arena 
vieții politice, Partidul Comu
nist a avut de înfruntat imen
se greutăți. Majoritatea mem
brilor conducerii centrale de 
partid, membri aj comitetelor 
locale — activiști de partid, se 
aflau în închisoare, alții ares
tați în ajunul și în timpul des
fășurării Congresului de înfiin
țare a partidului.

Față de ofensiva patronală, 
de teroarea antimuneitorească, 
ce continua 
ganizarea și 
citoare, la 
iulie 1922,
dresat celorlalte partide mun
citorești și Consiliului Ge
neral Sindical de a 
frontul unie; dar s-au primit 
răspunsuri negative. Cu toate 
aceste 
pofida 
scrise 
P.C.R.

SECVENȚE CULTURALE

Anchetatorii

a-

*
,<

La cinematograful „7 Noiembrie"

din Petroșani a fost primul 
institut de învățămînt superior 
tehnic din țară care a intro
dus predarea sociologiei ; tot
odată, în ultimii 3 ani, institu
tul a fost reprezentat la două 
congrese mondiale, la 3 sim
pozioane de sociologie, la do
uă conferințe naționale ale 
cercurilor științifice studențești- 
și la numeroase alte manifes
tări. Aceste rezultate sînt, fără 

o materializare a 
substanțial acordat 

sociologice de către 
mi-

<<$
ț (
<<
ii

Producție a studioului 
,.Dovjcnko“ (1971) Ancheta
torul este un film polițist a 
cărui intrigă pornește de la 
furtul comis de o bandă la 
o agenție C.E.C. Surprinși de 
un milițian, bandiții îl îm
pușcă și fug cu o mașină fu
rată. Cercetările întreprinse 
de maiorul de miliție Golovko 
și de căpitanul Boreiko a- 
vansează cu dificultate. Go
lovko speră să dea de urma lui 
Grinevici, asasinul milițianu
lui, prin tînăra Zoia Tkaciuc, 
prietenă a maiorului. Zoia îl 
cunoscuse pe tînărul Grinevici 
în atelierul unui pictor dar 
nicj ea, nici pictorul nu bă
nuiau ce ocupație are. In 
plină anchetă, maiorul Golov
ko este pe cale de a pierde 
încrederea superiorilor săi

In urmă cu mai bine de un 
an în paginile ziarului „Stea
gul roșu“ atrăgeam atenția 
organelor în drept din muni
cipiu asupra necesității înfi
ințării linul chioșc de difuza
re a presei în cartierul Aero
port. Aminteam în nota criti
că de atunci despre faptul că 
î-n acest cartier, cel mal mare 
șl cel mai modern din Petro
șani, nu există decît o singură

îndoială, 
sprijinului 
cercetării 
conducerea Institutului de 
ne, lucru evident și prin aceea 

simpozionul a fost pregătit 
de un comitet 
care e prezidat chiar 
torul institutului, 
lng. Aron Popa.

și Valea Jiului, un număr de 
comunicări fiind axate, în con
tinuare, pe aspectele particu
lare ale temei : integrarea in 
muncă, satisfacții profesionale, 
calificare, mobilitate profesio
nală, selecția cadrelor, r.ave- 
tism, condiții de locuit, pro
blemele familiei și ale tinere
tului, reglementări juridice etc.

O garanție a calității știin- 
i țifi'ce a dezbaterilor o consti

tuie participarea unor presti
gioși reprezentanți ai cercetării 
sociologice românești, cum sînt 
prof. univ. H. H, Stahl, pre
ședintele secției de sociologie 
a Academiei de Științe Socia
le și Politice, prof. dr. ing. 
Constantin Ionescu, secretarul 
general al Academiei și direc- 

. tor al Centrului de sociologie 
București, dr. Ion Matei, di
rector adjunct al Centrului de 
sociologie București, prof. univ. 
dr. Iosif Natansohn, directorul 
Centrului de sociologie din 
Iași, precum și cercetători con- 
s,aerați ca Oscar Hoffman, Em. 
Goldstein, Mircea Spiridoneanu.

ca-re privesc cu suspiciune 
amiciția lui cu Zoia. Cerce
tările dovedesc Insă că Zoia 
nu avea nici o legătură cu 
banda.

După arestarea lui 
viei maiorul află ce îl 
minase Pe acest tînăr 
vină complicele unor
diți : avusese o copilărie 
nefericită, comisese o infrac
țiune, fusese condamnat, eli
berat, dar ulterior prietenii 
din pușcărie îl atrăseseră din 
nou spre lumea infractorilor. 
Ne oprim aici cu relatarea 
subiectului pentru ca să nu 
destrămăm suspens-ul pe 
care, ca orice film polițist, 
„Anchetatorul" mizează din 
plin.

unitate de vinzare a ziarelor 
și revistelor fapt care, să re
cunoaștem, e cu totul anor
mal. Situația nu s-a schimbat 
de atunci șl pînă acum deși 
populația cartierului a conti
nuat să crească — și odată 
cu ea și necesitățile cititori
lor — ajungînd acum la
proape 20 000 de locuitori. Nu 
înțelegem care sînt motivele 
pentru care nu se întreprinde 
nimic în această privință, ști
ut fiind că instalarea unul a- 
semenea chioșc nu pretinde 
cine știe ce mari eforturi ma
teriale.

— Programul evidențiază 
participarea cercetătorilor, re- 
prezentînd 10 instituții, multe 
din afara Văii Jiului : 
trul de sociologie 
(cu 15 comunicări),
tatea Al. I. Cuza din Iași (do
uă - comunicări), 
Minelor, Petrolului 
(jiei (o comunicare), 
etc.

Simpozionul va fi 
către tovarășul 
gruț, prim-secretar al Comite
tului municipal de partid, prin 
comunicarea „General și spe- 

în fenomenul fluctuației", 
va cadra limitele între 
vor fi discutate proble- 
stabilizări; forței de mun-

cadrul dezbaterilor un loc

cific
care 
care 
mele 
că.

In
important va ocupa evaluarea 
experienței dobîndite în cerce
tarea și cunoașterea problema
ticii fluctuației în zonele Hu
nedoara, Baia Mare, Brad, Iași

— Cercetarea științifică din 
Valea Jiului va fi reprezentată 
prin 16 comunicări care abor
dează problema fluctuației de 
pe pozițiile tehnologiei, orga
nizării, conducerii și sociologiei. 
Comitetul municipal de partid 
va fi reprezentat prin. trei 
comunicări, Centrala cărbune
lui prin trei, S.C.S.M. prin do
uă, iar Institutul de mine prin 
8 comunicări.

Tematica abordată vizează 
analiza stabilității cadrelor 
muncitorești, implicațiile meto
delor de conducere asupra a- 
cesteia, selecția cadrelor, cali
ficarea, stimularea materială, 
implicațiile poluării, cerințele 
mutațiilor 
listă.

Precum 
blematica

refuzuri oficial© și in 
apariției unor articole 

de Pe aceleași poziții, 
a perseverat în a cere 

realizarea frontului unic. In
vara anului 1922, după proce
sul din Dealul Spirii au avut 
Ioc foarte multe discuții Pri
vind problemele de bază ale 
conducerii și activității parti
dului.

Toate aceste discuții Și opi
nii reprezentau voința co
muniștilor de a pune P.C.R. 
pe un drum care să-l deose
bească fundamental de activi
tatea trecută a celorlalte par
tide muncitorești, social-demo- 
crate, astfel ca proletariatul să

. !ă în P.C.R un salt, o 
ridicare pe un plan superior 
a mișcării muncitorești din 
România. Sub acest spirit a 
fost convocată pentru oc
tombrie 1922, la 
conferința care s-a ținut 
Ploiești, in zilele de 3—4 
tombrie.

La ordinea «le zi au fost 
crise următoarele probi© 
rapoartele comitetului, 
tiunea sindicală, chestiunea a- 
grară, chestiunea naționalită
ților, presa, programul și tac
tica partidului, organizarea și 
statutul, alegerea comitetelor. 
Tn documentele elaborate, 
aceasta Se intitulează 
rință, adică așa cum 
convocată, însă după 
reuniunea a intrat în 
P.C.R. ca cel «le-a! II-lea Con
gres.

La lucrările Congresului au 
luat parte 34 de delegați, 12 
membri ai Comitetului Exe
cutiv al partidului, 18 dele
gați ai secțiunilor și grupurilor 
din București, Craiova, Tr. Se
verin, Ploiești, Galați, Brașov, 
Constanța, Tg. Mureș Timi
șoara, Focșani, Arad, Sibiu, 2 
reprezentanți ai tineretului, o 
delegată a cercului feminin și 
un reprezentant al Federației 
comuniste balcanice.

Raportul general despre ac
tivitatea partidului pe perioa
da de la crearea sa și pînă în 
octombrie 1922 a fost prezen
tat Congresului de către Mar
cel Pauker. membru al Co
mitetului Executiv si al Secre
tariatului. Raportul a cuprins 
două părți : una referitoare la 
activitatea P.C.R. în perioada 
mai 1921—iunie 1922. care 
fusese întocmită, multiplicată

anterior și difuzată 
fiecărui delegat, iar 
parte, referitoare Ia 
iulie-septembrie 1922, 
expusă verbal de M. Pauker 
și publicată în 
„Socialismul" din 
bric 1922.

In prima parte 
istoric al P.C.R., 
tineretului și ai
al greutăților imense 
ele au trebuit să le facă față. 
Raportul a relevat, de aseme
nea, legăturile P.G.R. cu Co- 
minternul și Federația comu 
nistă balcanică Prezentând 
activitatea din iulie-septein- 
brie 1922, M. Pauker a susți
nut leza eronată despre „ca
racterul balcanic economic 
politic-social al țării noastre, 
care c un județ al Balcani
lor", subliniind că „nici o pro
blemă revoluționară m> Poa
te fi dezlegată decît pe scară 
balcanică".

După raport. B Stefanov a 
dat citire r«szoluției asupra si
tuației din (ară, important do
cument adoptat de congres, în 

realiza • care se face o amplă analiză 
a situației politice, economice 
și sociale a României postbe
lice, a situației organizatorice 
a clasei muncitoare și se «Iau 
partidului o seamă de indica
ții în general juste, pentru fe
lul cum trebuie să se acționeze 
în viitor. Referindu-se la si
tuația clasei muncitoare, rezo
luția arăta 
tei politici 
muncitoare 
pite o serie 
gate prin lupte 
anteriori. Rezoluția critica as
pru încetineala cu care 
înfăpfuia reforma agrară.

Concluzia rezoluției la 
liza acestor aspecte era 
prin politica dusă, „burghezia 
caută in mod conștient să a- 
runce pe umerii clasei mun
citoare greaua sarcină a da
toriilor războiului și a perioa
dei «le după război". In ace- 
laș timp, rezoluția demască o 
serie de aspecte ale politicii 
antipopulare a guvernului li
beral, de consolidare a pu
terii economice și politice a 
marii burghezii. legăturile mai 
ales de ordin financiar, Pe ca
re Ie menținea cu capitaluri
le străine, în ciuda politicii 
„prin noi înșine" enunțată de 
aceștia.

Analizînd politica generală 
a guvernului Brătianu, rezolu
ția atrăgea atenția asupra pe
ricolului instaurării în Româ
nia a unui regim de dictatu
ră, îndepărtîndu-Se „din ce în 
ce mai mulf de formele 
democrație burgheză".

Erau analizate în rezoluție 
într-un mod nepotrivit și ce
lelalte partide din România, 
mai ales partidul țărănesc, ca
re în această perioadă era 
Pe o poziție mai radicală de
cît cel național.

Rezoluția aprecia însă rea
list că dacă aceste două par
tide vor venj la putere, „vor 
ajunge cu siguranță Ia trăda
rea cauzei țărănești și munci
torești, după cum s-a întîm- 
plat în toate țările și chiar și 
la noi cu guvernul Averescan". 
Un capitol Important era re
zervat în rezoluția Partidului 
Comunist din România, rolu
lui său Istoric și sarcinilor 
ce-i reveneau în activitatea sa 
internă și internațională. Ea 
definea partidul comunist „ca 
reprezentant al intereselor și 
al forțelor «le luptă ale pro
letariatului".

Demascînd propaganda anti
comunistă a claselor exploa
tatoare, Congresul declara so- ' 
lemn că P.C.R. „încă d© la în
ființarea lui, a fost și va fi 
și de acum un partid de masă, 
care in activitatea sa se ba- ,
zează pe studierea obiectivă a .
dezvoltării societății burgheze .
și a societății românești în- .
deosebi, a greutăților Și pie- (
dicilor pe care această dezvol- ,
tare Ie pune în calea revolți- j
ției proletare și va căuta să J
ridice conștiința maselor num- J
citoare pentru cunoașterea a- ]
cestor piedici și greutăți și a 3
rolului ei în societate". Tie- J
cînd la sarcinile imediate ce J
trebuiau să stea în fața par- 
tiduhii și a celorlalte organi- d 
zatii proletare conduse și în- ( 
drumate d'e P.C.R., ca măsuri .* 
imediate, Congresul cerca or- * 
ganizarea luptei hotărîte pen- • 
tru ziua de lucru de 8 ore, < 
sporirea salariilor la nivelul < 
scumpetei, ieftinirea traiului, < 
școli gratuite pentru copii, a- • 
nularea tuturor legilor anti- ’ 
muncitorești ș. a. <

Ca direcție principală a ac- • 
tivității partidului comunist se ’ 
trasa sarcina întăririi sindi- * 
ratelor muncitorești și organi- ’ 
zarea luptei unite a clasei 1 
muncitoare împotriva exploa- ’ 
tării capitaliste.

Ca orientare generală în 
problema agrară, Congresul a ’ 
stabilit lozinca exproprierii 
integrale și fără plată a pă- 
mîntului, a instrumentelor și 
vitelor de muncă ale marilor 
proprietari în folosul țărani
lor muncitori, organizarea lup
tei țărănimii în vederea apli
cării ncîntîrziate și integrale 
a legii reformei agrare. Con- .
greșul a însărcinat Comitetul .
Central să înființeze o corni- ,
sie care să studieze această .
problemă și să raporteze Ia (
viitorul congres. .

Congresul pornind de la te- ,
zele generale ale proiectului ,
de rezoluție pregătit pentru (
Congresul I, a trasat pârtidu- (
lui sarcina de a lupta pentru (
o reală egalitate în drepturi a <
tuturor oamenilor muncii din <
România, indiferent de națio- f
nalilate. J

Congresul al II-lea a avut J
de rezolvat, ca una dintre sar- 4
cinile sale principale, adopta- Ț
rea statutului, stabilind cadrul s
organizatoric de activitate al *
partidului, ca secție a Interna
ționalei Comuniste, organele 
partidului și atribuțiile aces
tora, drepturile și datoriile 
membrilor de partid ș. a.

Au fost alese, pentru prima ( 
oară, organele de conducere ( 
ale partidului, întrucît, după ( 
cum se Știe, delegații la Con- < 
greșul I fuseseră arestați îna- < 
inte de a se alege organele con- < 
ducătoare. Comitetul Central ț
ales era alcătuit din 9 mem- (
bri, iar secretar general a fost i 
ales Gheorghe Cristescu. i

Deși condițiile în tare s-au <
organizat și desfășurat lucră- <
rile n-au fost prielnice unei *
analize profunde Și multilate- ’
rale a etapei d© dezvoltare •
social-economlcă a țării, a *
grupărilor și regrupărilor for- *
țelor de clasă, Congresul al ’
II-lea, privit in ansamblu, are ’
meritul de a fi dat partidului 
în unele probleme o orientare ’ 
bazată Pe aprecieri realiste.a ’

Stelian POPESCU 
cercetător științific la Muzeul (
de Istorie a Partidului Comu- (
nist, a mișcării muncitorești '
și democratice din România. .
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soci a- de ia Arad
Orientarea spre activități educative complexe

și eficiente in munca cu pionierii
înnoirile aduse de cea de-a 

Il-a Conferință Națională a Or
ganizației pionerilor au mar
cat un salt calitativ al vieții de 
organizație, optimizînd aportul 
mișcării pionierești în proce
sul de educare a tineretului 
școlar. Cum a fost asimilat 
noul, care au fost cauzele nea- 
Junsurilor, precum și ce măsuri 
trebuie luate pentru îmbunătă
țirea activității cadrelor care 
muncesc cu pionierii — iată 
problemele centrale dezbătute 
de Plenara Consiliului jude
țean al Organizației pionieri
lor, care s-a desfășurat zilele 
acestea în orașul Petroșani.

La plenară au participat to
varășii Nicolae Andronache, 
membru al Biroului Comitetu
lui județean Hunedoara al 
P.C.R., șeful secției propagandă 
a comitetului județean de par
tid, Gligor Hașa, președintele 
Consiliului județean al Organi
zație; pionierilor, membri; Con
siliului județean al Organizației 
pionierilor, reprezentanți ai 
U.T.C., comandanți — instruc
tori de unități din întregul ju
deț. Inedită a fost participa
rea la lucrările plenarei a pio-

nierilor locțiitori ai președinte
lui consiliului județean al Orga
nizației pionierilor și coman
danți ai comandamentelor mu
nicipale de pionieri. Intr-o 
profundă atmosferă de lucru

activități pionierești nu sînt di
versificate, în timp ce altele nu 
corespund unei sfere mai largi 
de interese. Binevenită a fost 
ideea unui schimb de experien
ță între comandamentele

Plenara Consiliului județean

al Organizației pionierilor

s-au dezbătut, deschis, numeroa
se probleme legate de activita
tea grupelor, comandamentelor, 
activelor pionierești, s-au fă
cut propuneri prețioase în ve
derea îmbunătățirii muncii cu 
pionierii.

In cuvîntul lor, pionierele 
Dana Reican, Carmen Ciugu- 
deanu și Maria Pascu au ară
tat că trebuie să se insiste mai 
mult în domeniul activităților 
politico-ideologice, care nu 
prind și clasele mici, 
mentale politice sînt 
zate dar neexplicate 
ajungîndu-se astfel ca 
pieri să nu pătrundă 
tatea lor. De asemenea, unele

cu-
Eveni- 

populari- 
sufieient, 
unii pio- 
însemnă-

de

pionieri comunale, orășenești 
și municipale pentru ca aceste 
verigi nou înființate să desfă
șoare o activitate eficientă.

Se cunosc bine rezultatele 
frumoase ale județului nostru 
înregistrate în domeniul pionie- 
riei, rezultate apreciate unanim. 
Cu toate acestea, comandanții- 
instructori de unități s-au re
ferit critic și autocritic în
deosebi la deficiențele manifes
tate în desfășurarea muncii lor. 
Amintim ca deosebit de pre
țioase propunerile referitoare la 
necesitatea activizării grupelor, 
integrarea lor deplină și acti
vă în detașamente, respectarea 
democrației pionierești. Se im-

pun, de asemenea, ca deosebit 
de fructuoase schimburile de 
experiență între comandanți-in- 
structori ca și controlul reci
proc între consiliile municipale 
și orășenești de pionieri. Mai 
persistă încă în munca cu pio
nierii manifestări de formalism, 
festivism și didacticism. Aceste 
manifestări negative nu duc de
cît la diminuarea muncii pio
nierești.

Concluzionând asupra proble
melor dezbătute în plenară, tova
rășul Nicolae Andronache a a- 
preciat caracterul de lucru al 
acesteia, analiza critică a tutu
ror lipsurilor în activitatea pio
nierească. Dat fiind caracterul 
industrial al județului, trebuie 
să se pună mai mare accent pe 
cercurile tehnice, pe educația 
prin muncă, menirea cadrelor 
didactice fiind aceea de a 
crește viitoare cadre de nădej-, 
de, cu o bună pregătire profe
sională, utile industriei și a- 
griculturii județului nostru. Ră- 
mîne ca o sarcină de mare în
semnătate să se intensifice pe 
toate căile activitatea pionie
rească.

Ionica FIERARU

pro- 
bene- 

simpozio- 
instanță, 
și, sîn- 
printr-o 

reprezen- 
vor con- 
la asigu-

rezultă și din 
comunicărilor, 

ficiorul principal al 
nului este în ultima 
Centrala cărbunelui ; 
tem convinși că 
participare activă 
tanții Centralei 
tribui nemijlocit 
narea unui nivel științific rldi- 
< t dezbaterilor.

De altfel, organizatorii aces
tui simpozion — care prin am
ploarea participării și temati
ca abordată va face cinste ora
șului nostru sînt fowrte
optimiști privind nivelul și e- 
ficiiența dezbaterilor ce Ie va 
prilejui.

0

Aducerea unui punct din de
plasare constituie, evident, o 
performanță pentru orice echi
pă ! Cu atît mai mult, reprezin
tă o performanță realizarea 
unei victorii (și încă, una con
fortabilă !). Jiul, e adevărat, nu 
ne-a prea obișnuit cu victorii 
în deplasare. Iar cele pe care, 
totuși, le-a realizat, au fost ob
ținute în condiții grele, aproa
pe întotdeauna la limită. Or, 
trebuie să recunoaștem, că la 
victoriile obținute în deplasare, 
la diferență de un gol, pe lingă 
meritele incontestabile ale e- 
chipei cîștigitoare, un rol im
portant îl mai joacă și șansa 
(exemplu concludent, în cam-

pionatul 1970/1971 i C.F.R. Cluj 
— Jiul 1—2, prin două goluri 
marcate de feroviari, 
lor proprie)...

In cele 22 de ediții 
pionatu'luj diviziei A, 
participat Jiul, victoria 
minică este cel de-al... 
mare succes 
sare ! Să ni le amintim pe cele
lalte două...

In campionatul anului 1956, 
Jiul a susținut la București un 
meci cu 
dut cu 
gretetul 
zile, în 
tot în deplasare, Jiul produce o 
maire surpriză, învingînd la

în poarta

ale caro
ls care a 

de du- 
3-lea

obținut în depla-

C.C.A., pe care l-a pier
ii—0 (în poartă — re- 
Crîsnic). La numai 3 
miercurea următoare,

Brașov pe Dinanio cu 4—0 (în 
poartă — Gram).

A doua victorie clară în de
plasare a fost obținută în cam
pionatul 1969/70, cînd Jiul 
dispus de A.S.A. Tg. Mureș 
re era în derută) cu 3—0.

Pe marginea victoriei de 
minică mai este interesant 
remarcat că Aradul este 
oraș cu un public sportiv 
foarte obiectiv, unde Jiul joacă 
degajat, aici obținînd, de alb
iei, cele mai multe succese al© 
sale în deplasare : 3 victorii ei 
4 meciuri eg-ile, în cele 21 d© 
ediții la care au participat îm
preună cele două echipe.

a
(ca

1
un
Și

I. bogdan

Agenda campionatului județean de fotbal
Minerul Aninoasa

Utilajul Petroșani 4-1
Deși domină, gazdele înscriu 

abia în min. 20 prin... fundașul Bă- 
ieșu. Pînă la pauză, scorulrămîne 
neschimbat. In min. 59, Gudacu 
majorează scorul, pentru ca pes
te puțin timp Halasz să reducă 
handicapul și să descumpăneas
că, pentru moment, „edificiul" 
gazdelor. Broască, însă, și apoi 
Georgescu stabilesc scorul final, 
în min. 87. Se pare câ, deși se 
află la șefia seriei, echipa mine
rilor din Aninoasa încă nu are 
tirul reglat (și cit ar fi de nece
sar să-l aibă !)...

Ștefan Raica (Petroșani) a con
dus bine următoarele formații : 
MINERUL: Donciu 8 — Ollea-

Băi ești 9,
Tomuș 9, Boroș 8 —• 

Oltan 8, Gudacu 8 
fonică 8

nn 7, Georgescu Î0,
Szocs 8 —
Broască 9,
(David),
UTILAJUL : Albu. 6. (Matei). — 
Coman 6, Prodana 6, Tarbău 
Roșu 8 — Marinică 7, Halasz 
-— Anton 7, Szanto 6, Ciobanu

La juniori : t—1.

(Trestian) ;

R. VALEDI

Minerul Urtai

Preparația Coroești

6,
8,
7.

echipa locală a practicat un joc 
confuz, dezorientat. Conducerea 
A.S. Minerul Uricani, e cazul 
să ia măsuri pentru că panta pe 
care a „apucat-o" echipa, după 
plecarea antrenorului Ion Vlad, 
e mai mult decît periculoasă. 
Așteptăm redresarea !

Arbitrul A. Dobner (Lupeni) 
a condus bine următoarele for
mații : MINERUL : Găti 7 — Su
ciți 8, Săndulache 9, Udrescu 8. 
Bodea 8 — Venczer 6, Bușii t>, — 
Coșa 6, Jianu 5, Gacsardi 4, Hai
damac 9 (Cacula 4) ; PREPARA
ȚIA : Trestian 9 — David 7, Co
jocarii 7, Despa 9, Strania 6 — 
Micloș 5,
I 5, Florea 4 
4. Dărămuș 4

La juniori : 
gazdelor.

Preparațla Petrila

Stresul Baru 3-1

Echipa locală a dezamăgit po 
suporterii săi. Deși victorioa
să, cu 1 -0 (Săndulache min. 65),

Păcurar 4 —
(Biitosz), 
(Fazekas 
5—0 . în

Ilie COANDRAȘ

Oaspeții deschid, surprinzător 
(min. 2) scorul, dar jucătorii pe- 
trileni remontează ușor handica
pul (min. 6 Veiea). Meciul, în 
continuare, capătă din ce în ce 
mai mult o tentă de nervozitate, 
pentru ca abia în final [în min. 
87 și 89) să se contureze victo
ria gazdelor. Joc snb.nediocru, 
gazdele au avut o evoluție sla
bă I

Arbitrul A. Opitz (pentru 
Ștefan Aron nil s-a prezentat!) 
a condus satisfăcător.
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Ultimele știri
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Contacte 9I vizite
ale delegației P.C.R. 

care a participat
la Congresul Partidului

Socialist Elvețian
BERNA 3 (Agerpres). — De

legația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Cor
nel Burtică, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., care a par
ticipat la lucrările Congresului 
Partidului Socialist Elvețian, a 
âvut, în zilele de 2 și 3 octom
brie a.c., întîlniri și discuții cu 
dr. Arthur Schmid, președintele 
P.S.E., dr. Richard Miîller, vice
președinte al P.S.E., Didier Wi- 
ler, membru al Comitetului, Di
re tor al P.S.E., Lucien Rossette, 
secretar national al P.S.E., și 
Rene Felber, membru al C.C. al 
P.S.E.

întrevederile s-au desfășurat 
țptr-o atmosferă deschisă, de 
oaldă cordialitate.

Delegația P.C.R. a vizitat o- 
biective economice ale căror 
dOnducerl manifestă interes fa
ță de dezvoltarea colaborării cu 
Republica Socialistă România.

Membrii delegației P.C.R. au 
avut, de asemenea, o întîlnire 
cu tovarășii Jean Vincent și 
Andre Muret, membri ai Birou
lui Politic și ai Secretariatului 
colectiv al Partidului Elvețian 
al Muncii, Roger Daflon, mem
bru al Biroului Politic al 
P.E.M., și Nelly Wiky, membră 
a C.C. al P.E.M.

Intîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o ambianță de caldă priete
nie tovărășească.

♦

Cel mai

ridicat buget 

militar al S.U.A.

NEW YORK 3 — Trimisul 
special Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite s Ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, 
șeful delegației tării noastre la 
cea de-a 27-a sesiune a Adună
rii Generale a Organizației Na
țiunilor Unite, a avut o între
vedere cu secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim.

Cu acest prilej, secretarul ge-

WASHINGTON 3 (Agerpres). 
— După două zile de dezbateri, 
Senatul american a adoptat cu 
70 de voturi 
cinci, proiectul de lege privind 
bugetul militar în sumă de 74,6 
miliarde dolari — cel mai ridi
cat buget al Statelor Unite du
pă al doilea război mondial. Se
natul a aprobat, totodată, un a- 
mendament Ia acest proiect de 
lege prin care cere președinte
lui Nixon „să caute o încetare 
a focului negociată și să fixeze 
O dată pentru retragerea tutu
ror forțelor S.U.A. din Indochi
na, dacă vor fi eliberați prizo
nierii de război americani". A- 
mendamentul, adoptat prin ridi
carea mîinilor, nu are însă de- 
cît o valoare simbolică. In ace
lași limp, a fost respins un a- 
mendament prezentat de senato
rul democrat William Proxmire, 
care apreciază bombardarea de 
Către aviația S.U.A. a teritoriu
lui R.D. Vietnam drept „o gre
șeală, o lipsă de logică ce nu 
ă dat, nu dă și nici nu va da re
zultate".

Bugetul milțtar aprobat de Se
ria t este inferior cu 4 miliarde de 
dolari celui solicitat de Casa 
'Albă. Proiectul urmează să fie 
supus unei comisii mixte a Se
catului și Camerei Reprezentan
ților.

pentru, contra

❖

Discursul

președintelui Nigeriei
LAGOS 3 (Agerpres). — Cu 

ocazia sărbătoririi a 12 ani de 
la proclamarea independenței 
hiigeriei, președintele Yakubu 
Gowon a rostit un discurs ra
diodifuzat. Referindu-se la pro
blemele de ordin intern, care 
stau în fața guvernului său, 
Yakubu Gowon a arătat că, în 
prezent, sînt în curs de desfă
șurare convorbiri cu companiile 
petroliere străine, pentru a se 
Asigura o participare mai im- 
ț'Ortantă a nigerienilor în toa- 

B domeniile de activitate eco- 
’donomică din țară. Președintele 
ÎNigeriel a apreciat că au fost 
înregistrate progrese considera
bile în cadrul negocierilor din
tre băncile străine și reprezen
tanți ai guvernului, privind par
ticiparea Nigeriei la operatiuni- 
ia acestora.

Noul an universitar nu pare 
a începe în Spania sub auspi
cii dintre cele maj 'favorabile 
pentru autorități. Chiar în a- 
junul deschiderii oficiale a 
cursurilor, în capitală a avut 
loc o reuniune a Consiliului 
național al institutelor de fi
lozofie, arte plastice și științe, 
din învățămîntul superior și 
secundar, la care participanții 
au reclamat suspendarea așa- 
numitelor „decrete din iulie", 
Săsuri destinate, se Știe, evi- 

rij unor noi acțiuni protes
tatare în universități. Cadre
le didactice au cerut, de ase- 
pienea, restabilirea regulamen
telor de funcționare ale celor 
aouă universități madrilene Și 
interzicerea pătrunderii forțe
lor de poliție în orășelele uni
versitare. Reuniunea de la 
Madrid ilustrează, potrivit ob
servatorilor, o agravare a ten
siunii în universități, aflată 
în stare latentă în cursul verii, 
Ărefigurînd noi acțiuni protes
tatare de amploare.

„Decretele din iulie", adop
tate— fapt semnificativ — în 
timpul vacanței, prevăd apli- iiu»-------- - .. . ................

Redacția și administrația ziarului i Petroșani, strada Republicii Nr, 90, telefon i 1662
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Ultimele știri
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Partidului

ședința de 
Zamorano, 
Politice a

întrevederii, a fost 
tur de orizont asu- 
mondiale actuale și

situației 
mari și 
curs de 
trebuie

decizia a 
Comitetul

0 Agenția 
gă Ia Plovdiv 
tibu protocol 
conomlcă, i~

Organizației pentru Ell- 
Palestinel, Kamal Na- 
anunțat că „membrii 
de rezistență se vor re-
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(Agerpres)

Și

EVENIMENTE

Vremea
Filme

sees
sespaniole

la ora 17,51, Zile trecu- 
an — 278. Zile rămase

transmite 
semnat un

privind 11- 
mărfurl pe

de 
cu

i

și loturi că le revine 
să cunoască și să 

strictețe în activita- 
normelc de tehnică 

muncii, instrucțiu-

B.T.A.
a fost 
de colaborare e- 

lndustrială și tehni-

emisi-
18,00 
Sofia 

(Meci 
“ re-

temperatura maximă a 
a fost la Petroșani de 

grade, iar la Pgrîng de 
grade. Minimele. au

in
Petroșani,

NEW YORK 3 — Trimisul
special Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite: Lucrările celei de-a 
27-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U. rețin, în continua
re, atenția prin dezbaterile de 
politică generală din cadrul șe
dințelor plenare, care prilejuiesc 
conducătorilor delegațiilor dife
ritelor state membre expunerea 
pozițiilor guvernelor lor asupra 
principalelor probleme ale vie
ții internaționale.

In discursul său, Okoi Arikpo, 
comisarul pentru afaceri exter
ne al Nigeriei, a evidențiat o 
serie de tendințe pozitive în 
direcția îmbunătățirii 
în lume. Toate țările, 
mici, inclusiv țările în 
dezvoltare, a spus el, 
să participe în mod activ la în
tărirea păcii și securității lumii 
și la salvgardarea intereselor 
tuturor popoarelor.

Expunînd poziția tării sale

neral al O.N.U. a adresat pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
âspublicll Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, un călduros 
mesaj de salut, urări de bine și 
sănătate.

In cursul 
efectuat un 
pra situației 
ă fost examinat rolul O.N.U. în 
cadrul evoluțiilor Înregistrate 
în relațiile internaționale.

NEW YORK 3 —- Trimisul special Agerpres, Corneliu 
Vlad, transmite: Reprezentantul permanent al României la 
Națiunile Unite, ambasadorul Ion Datcu, a fost ales, marți, 
vicepreședinte al Comitetului Adunării Generale pentru pro
blemele politice și de securitate (Comitetul nr. 1).

Rezultatele referendumului 
din Danemarca

COPENHAGA 3 (Agerpres). 
— La Copenhaga au fost anun
țate rezultatele finale ale refe
rendumului asupra aderării Da
nemarcei Ia Piața comună, des
fășurat luni. Din totalul partici
părilor la vot, 1955932 alegă
tori (57 la sută) s-au pronunțat 
în favoarea aderării, în timp ce 
l 124 106 alegători (32,8 la su
tă) au votat împotrivă. Partici-

parea a fost de 89,4 la sută din 
corpul electoral.

Singtira formalitate înaintea 
aderării propriu-zise, prevăzută 
pentru 1 ianuarie 1973, o cons
tituie ratificarea oficială, de 
către regina Margrethe a II-a, 
a tratatului de intrare în C.E.E., 
ratificare ce se va produce, du
pă cum a informat primul mi
nistru, la 11 octombrie.

CZ3EZ3ICZ1EZ3 23 C3

0 La 2 octombrie a avut Ioc, 
în cadrul expoziției „Rafio-’72", 
de la Leipzig-Markkleebcrg, 
„Ziua României". Expoziția ro
mânească 
grafice și fotografii privind rea
lizări în 
populației.

cuprinde machete,

domeniul deservirii

0 La Phenian a fost semnat 
un acord între Ministerul Cul
turii al R.P.D. Coreene șl Con
siliul Culturii și Educației So
cialiste al Republicii Socialiste 
România privind schimburile 
culturale pe anii 1972 — 1973 
între cele două țări, anunță a- 
genția A.G.T.G.

O Președintele Indiei, Vara- 
hagirl Venkata Giri, a sosit în- 
tr-o vizită oficială la Lusaka, la 
invitația 
Kenneth

președintelui Zambiel, 
Kaunda.

0 La 
ciale în 
lonez al 
triei materialelor de construcții, 
Alojzy Karkoszka, la Stock
holm a fost semnat un acord de 
cooperare în domeniul construc
țiilor între cele două țări — re
latează agenția P.A.P.

încheierea vizitei ofl- 
Suedia de ministrul po- 
constructiilor și indus-

0 Președintele Ahmed Sekou 
Toure a anunțat, într-un dis
curs radiodifuzat, înlocuirea 
francului guineez, aflat pînă în 
prezent în circulație în această 
țară, cu o nouă monedă, „slly", 
care urmează să valoreze o su
tă de „cauris". O dată cu co-

carea de sancțiuni "drastice îm
potriva elementelor considera
te „subversive" și obligă ca
drele didactice să traducă în 
viață, sub amenințarea suspen
dării din funcție, hotărîrile a- 
doptate de autorități în confor
mitate cu textul decretelor. 
Noile măsuri au constituit, de 
fapt, doar o parte a acțiunilor

municarca acestei reforme mo
netare, a fost emis un decret 
prin care Banca centrală gui- 
neeză este subordonată Preșe
dinției republicii.

0 Ultimul sfirșit de săptămî- 
rjă a marcat un bilanț deosebit 
de tragic pe șoselele din Fran
ța i ca urmare a accidentelor 
de circulație, 115 persoane șl-au 
pierdut viata, Iar 857 au fost ră
pite, dintre care 330 în mod 
deosebit de grav.

0 In urma convorbirilor pur
tate între delegațiile economice 
guvernamentale ale Mongoliei 
șl Cubei, la Ulan Bator a fost 
Semnat un protocol 
yrărlle reciproce de 
anul 1973.

zat să aplice noile măsuri ori 
s-au retras în semn de solida
ritate. Printre aceștia se nu
mără rectorii celor două uni
versități madrilene. La deschi
derea noului an, rectoratele a 
cincj mari universități continuă 
să fie neocupate, 
ment dat deveniseră 
nouă posturi de rectori,

La un mo- 
vacante 

dar,

NOTĂ EXTERNĂ

prin care guvernul încearcă să 
anihileze mișcarea protestatară 
și revendicativă din rîndul 
studenților și cadrelor didacti
ce. In ultima perioadă, un nu
măr considerabil de profesori 
au fost demiși, întrucît nu au 
obținut — după cum relevă 
agenția United Press Interna
tional — „certificate de bună 
conduită din partea poliției". 
Epurarea a fost. însoțită, însă, 
de demisiile a numeroase alte 
cadre didactice, care au refu-

în septembrie, patru dintre a- 
eestea au fost completate. Prin
tre cei nou numiți figurează și 
profesorul Munoz Alonso, per
sonalitate politică înaimte de 
toate și falangist declarat, ca
re a devenit rector al Univer- 

- sității centrale din Madrid.
Printre primele măsuri luate 
de Alonzo figurează interzice
rea unui miting al studenților 
facultății de drept, organizat 
pentru a se discuta demiterea 
unui număr de cadre didactice

MUNCA DE PARTID

de diferitele aspecte ale 
vieții internaționale, ministrul 
de externe al Albaniei, Nesti 
Nașe, a subliniat că escalada
rea războiului aerian împotriva 
R.D. Vietnam și minarea portu
rilor acestei țări dovedesc impa
sul politicii Statelor Unite în
problema vietnameză. Indepen
dența șl libertatea, a spus el, 
vor fi, în mod inevitabil, întro
nate în această zonă, poporul 
vietnamez fiind hotărît să-și de
termine propriul destin.

Recunoașterea rolului îndrep
tățit al R.P. Chineze la O.N.U., 
a spus vorbitorul în continuare, 
reprezintă un pas pe calea a- 
firmării depline a potențialului 
de care dispun Națiunile Unite.

Discursul ministrului de ex
terne al Israelului, Abba Eban, 
axat în cea mai mare parte pe 
problemele- privitoare la evo
luția situației din Orientul A- 
propiat, a reafirmat poziția gu
vernului său în materie. El a 
repetat punctul de vedere ofi
cial israeltan, potrivit căruia 
„impasul actual se datorește 
inexistenței unor negocieri di
recte între părțile angajate în 
conflict".

Plenara CX 
P.

din Chile
i DE CHILE 3 (A- 
La Santiago ' de

SANTIAGO 
gerpres). — 
Chile a luat sfîrșit Plenara Co
mitetului Central al 
Comunist din Chile.

Luînd cuvîntul în 
închidere, Mario 
membru al Comisiei 
C.C. al partidului, a relevat im
portanța participării maselor la 
înfăptuirea politicii economice 
a guvernului Unității Populare. 
Creșterea producției și reparti
zarea justă a acesteia — a sub
liniat Zamorano — sînt obiec
tive principale în procesul 
transformărilor economice și 
sociale din Chile. El a arătat 
că muncitorii din întreprinderi
le de stat și lucrătorii agricoli 
din cooperativele înființate pe 
terenurile expropriate de la la
tifundiari au adus o contribuție 
importantă la creșterea avuției 
naționale. Vorbitorul a eviden
țiat, totodată, rolul ce revine 
comitetelor pentru aproviziona
re și prețuri, care duc o luptă 
energică împotriva speculei și 
a tentativelor de sabotaj între
prinse de cercurile reacționare.

co-științifieă intre R.P. Bulgaria 
șl R.D. Germană.

0 La Sofia au avut loc lucră
rile celei de-a patra sesiuni a 
Comisiei mixte bulgaro-austrie- 
ce de colaborare economică, 
științifică șl tehnică. In urma 
convorbirilor, a fost semnat un 
protocol care prevede extinde
rea colaborării economice bila
terale — relatează agenția 
B.T.A.

0 Președintele Republicii 
Zair, Mobutu Șese Seko, a sosit 
luni într-o vizită în localitatea 
ugandeză Entebe, unde va avea 
convorbiri cu președintele U- 
gandei, generalul Idi Amin, — 
informează agenția Reuter. In 
cadrul convorbirilor vor fi evo
cate, potrivit declarației preșe
dintelui Mobutu, diferite aspec
te ale evoluției bunelor relații 
de prietenie și colaborare din
tre cele două state, probleme 
interesînd continentul african, 
implicațiile și modalitățile de 
soluționare a conflictului ugan- 
dezo-tanzanian.

O Purtătorul de cuvînt ofi
cial al 
berarea 
sser, a 
mișcării 
trage din satele și orașele din 
sudul Libanului", informează a- 
gențla United Press Internatio
nal. El a subliniat că 
fost luată de către 
Executiv al O.E.P.

șl respingerea cererilor 
admitere în anul întîi a 
rilor suspectați politic.

Nemulțumirea cadrelor didac
tice nu se limitează, însă, nu
mai la situația creată de de
cretele de la 26 iulie, deși în 
prezent atenția principală as
te îndreptată împotriva aces
tora. Profesorii reclamă o re
formă generală a sistemului 
educativ, care să cuprindă, în
tre altele, asigurarea școlari
zării tuturor copiilor de vîrstă 
școlară, participarea la elabo
rarea programelor de învă.ă- 
mînt, lichidarea șomajului în 
rfndurile cadrelor didactice 
(există, de pildă,- aproximativ 
1 000 profesori universitari fă
ră post), îmbunătățirea condi- 
țiilor de învățămînt etc. In 
condițiile în oare numai în rîn
dul cadrelor didactice există o 
astfel de atmosferă, este de 
așteptat ca, în viitoarele săptă- 
mîni și luni, noi tulburări, a- 
semănătoare celor din iarna tre
cută, să agite scena universi
tară spaniolă.

C. ȚINTEA

tine-

A apărut „Munca de partid" nr. 11/1972 revistă a G.G, al 
P.C.R. In editorialul revistei, intitulat „Organizarea, proble
mă cardinală a muncii de partid", se subliniază că perfecțio
narea activității organizatorice, a stilului și metodelor î-n 
munca pe care organizațiile de partid o desfășoară — consti
tuie unul din cei mai importanți factori de care depinde spo
rirea rolului conducător al partidului. Petru Țăran semnează 
articolul „Buna desfășurare a adunărilor și conferințelor pen
tru dări de seamă și alegeri".

La rubrica „Cu toate forțele pentru îndeplinirea hotărîri- 
lor Conferinței Naționale", tovarășul Constantin Drăgan, 
membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului județean Brașov al P.C.R., semnează arti
colul „împletirea tot mai strînsă a activității de partid, de 
stat și sociale". Rubrica „In cinstea celei de-a XXV-a ani
versări a Republicii" cuprinde articolele: „Fapte definitorii 
în competiția pentru realizarea cincinalului înainte de ter
men", de Adela Deac, „Conducerea concretă a întrecerii so-

cialiste", de George Micota, și „Comuniștii, elementul dina
mizator al organizațiilor de masă", de Ion Safta.

Sînt, de asemenea, inserate articolele i „Funcțiile statu
lui și evoluția lor în societatea socialistă multilateral dez
voltată", seihnat de Dumitru Mazilu, „Politica externă a Ro
mâniei —- o politică de pace și de înțelegere între popoare", 
semnat de Petru Ignat, Ovidiu Popescu și George G. Potra, 
„Reducerea cheltuielilor materiale și utilizarea completă a 
capacităților de producție, factori de bază ai creșterii efi- 
qienței economice", sub semnătura lui C. Sîrbu, El. Mălin și 
C. Bărbulescu.

In sumar mai sînt prezentate rubricile : „întreaga muncă 
politică la nivelul exigențelor actuale", „Inițiative, metode, 
acțiuni", „Intensificarea continuă a vieții de partid", „ 
viața partidelor comunisto și muncitorești", „Răspunsuri 
întrebările cititorului

Calendar Radio
MIERCURI 4 OCTOMBRIE
Soarele răsare la ora 6,17 și 

apune 
te din

Se împlinesc 15 ani de
U.R.S.S. lansează primul 

satelit artificial al Pămîntului 
(1957) 0 25 de ani de la
moartea (1947) fizicianului ger
man Max Planck, laureat al 
Premiului Nobel (n. 1858) 0
1966 — Proclamarea indepen
denței statului Lesotho (fost 
protectorat britanic sub nume
le Basutoland) 0 1972 —
Cea de-a doua Conferință in
ternațională în problemele 
dezvoltării oceanologiei (Tokio 
4—9. X) 0 1972 — Sesiunea 
Prezidiului Consiliului Mondial 
al Păcii (Chile 4-8. X)' C

PETROȘANI —7 Noiembrie: 
Casa de sub arbori; Republica: 
Stelele din Eger, seriile I și II; 
PETRII.A : Mary Poppins, 
riile I și II j LONEA 
rul: 19 fete și un 
VULCAN :

se-
— Mine- 
marinar ;

Antracit ; LUPENI 
— Cultural: Un minut de re
culegere ; URICANI : Adio 
domnule Chips, seriile I și II.

6,00 Muzică și actualități i 
7,00 Radiojurnal ; 8,00 Suma
rul presei; 9v30 Viața cărților; 
10,00 Buletin de știri ; 10,05
Pe plaiuri teleormănene cu 
cîntec și joc; 10,30 Vreau să 
știu; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Orchestra Hejno Reese; 
11,15 Consultație juridică;
11.40 Cîntare patriei ; 12,00
Discul zilei; 12,30 întîlnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojur
nal ; 13,30 Muzică de prînz ; 
14,00 Compozitorul săptămânii ;
14.40 Muzică populară ; 15,00
Buletin de . știri ; 15,05 
editorial; 15,15 Muzică 
perete; 15,35 Piese de 
dă ; 16,00 Radiojurnal ;
Medalion coral Ion
16.30 Știința la zi ; 16,35
dii de Gelu Solomonescu ; 
17,00 Tînăra generație răspun
de prezent ; 17,30 Secvențe
sonore cu Carmen Villani, 
Cornel Constantiniu și Elena 
Burke ; 18,00 Orele serii ;
20,10 Zece melodii preferate;
20,45 Consemnări ; 20,50 Un 
rapsod popular : Gheorghe Ro- 
șoga ; 21,00 Revista șlagăre
lor ; 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 Estrada nocturnă.

10,30 Comen- 
Ju- 

Telecine- 
,Ani- 

merge la școală" ; 12,20
documentar T.V. : „Peș- 
vîntului" ; 12,40 Telejur- 
17,30 Deschiderea 

de după-amiază;

ANUNȚA

Fișier 
din o- 
estra- 

16,15 
Vidu j 
Melo-

9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex; 9,05 Teleglob — Itine
rar suedez.; 9,25 O viată pen
tru o idee : Nansen (III) ; 
10,00 Curs de limba franceză. 
Lecția a 23-a;
tariu la 40 de steme 
dețul Alba ; 10,50 
mateca pentr-u copii : 
cka 
Film 
tera 
nai; 
unii 
Fotbal : Levski Spartak 
— Universitatea Cluj. | 
retur în „Cupa U.E.F.A. 
priza 1). Transmisiune directă 
de Ia Sofia ; 18,45 Tragerea 
Pronoexpres; 19,00 Repriza a 
II-a a meciului de fotbal Lev- 
ski Spartak Sofia — Universi
tatea Cluj ; 19,50 1001 de seri; 
20,00 Telejurnal. In cinstea a- 
niversării Republicii — Cro
nica marii întreceri ; 20,40 10 
minute cu interpreta de muzică 
populară Maria Marcu ; 20,50 
Film artistic : „Hiroșima dra
gostea mea" ; 22,25 Vedete a- 
le muzicii ușoare: Davis Troy.

membrii
de 9 octombrie, de ta ora 8 
dimineața și pînă la ora 18, 
toți vînătorii să fie prezenți 
cu armele pe care le posedă 
pentru verificare, permisul de 
port armă șl de vînătoare 
cu plata cotizației la zi.

Verificarea se va face 
sediul filialei din 
str. Republicii 36.

CASA DE CULTURA
PETROȘANI face CU-
noscut spectaforilo r că
spectacolul cu Ion Do-
lănescu și Maria Cio-
banu, programat pen-
iru 5 octombrie 1972,

ora 20, va începe li1 ora
17. Biletele vîndut e ră-
mîn valabile.

i
I
I
I
I
8
I
I
II

In atenția 
vînatoriioi*!
Filiala de vînătoare și pes

cuit sportiv Petroșani anunță

lori, 
aerului 
plus 7 
plus 2 
fost de plus 5 grade și res
pectiv, minus 1 grad. Stratul 
de zăpadă la Paring : 8 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE : Vreme închisă șl u- 
raedă, cer mai mult noros, 
precipitații sub formă de 
ploaie, iar la munte ninsoare. 
Vint slab din sectorul nordic.

că începînd cu data de 5 
octombrie a.c. se suspendă 
circulația pietonilor peste 
pasarelele din stația C.F.R.

Petroșani
Accesul la gară se va face pe la barierele 

(lei.
de Ia capetele

Trecerea peste linii în stația Petroșani este strict inter-

ftfiica publicitate
Maria, Ioan, Gheorghe, Elisabeta, Alexandru, împreună 

cu familiile lor, mulțumesc .pe această cale tuturor celor care 
au participat la înmormîntarea scumpei și neuitatei lor ma
me șl bunici TIȚA IULIANA.

V.V'.>

Atrage atenția lucrătorilor 
pe șantiere 
ca obligație 
respecte cu 
tea zilnică 
a securității 
nile referitoare la aceste norme 
și legislația muncii.

Muncitori constructori și moți
lor! I

Nu pierdeți nici o clipă din 
atenție faptul că orice accident 
de muncă este generat, în pri
mul rînd de indisciplina în mun
că, de nerespectarea normelor 
de protectie a fnuncii, întîrzieri, 
nerespectarea indicațiilor speci
fice locului de muncă și altele. 
Se ajunge astfel la accidentarea 
celor în cauză și a celor din 
jur, provocîndu-se totodată pa
gube materiale și chiar pierderi 
de vieți omenești.

Iată cîteva dintre principalele 
prevederi ale normelor de pro
tecție a muncii obligatorii a se 
respecta în timpul programului 
de lucru pe șantiere :

trebuie să se poarte casca 
de protecție ;

să se întrebuințeze centu
ra de siguranță, în cazul unor 
lucrări la înălțime ;

să se asigure schele cu pa-

rapeti. Este interzisă aglomera
ția oamenilor și depozitarea ma
terialelor de construcții pe sche
le sau poduri auxiliare ;

<£> să nu se blocheze căile 
acces la punctele de lucru 
diferite materiale ;

O transportarea mărfurilor, a 
bateriilor de acumulatori indife
rent de numărul lor, se va fa
ce cu cărucioare speciale ;

<■> să se întrebuințeze de că
tre electricieni, mijloacele indi
viduale de protecție ca î platfor
me izolate sau grătare, cămăși 
de cauciuc, galoși, șoșoni și ciz
me de cauciuc electroizolate ;

♦ sculele și uneltele de ori
ce categorie și pentru orice în
trebuințare trebuie să fie în per
fectă stare și să corespundă ca
racterului lucrărilor ce sînt e- 
xecutate ;

O este 
materialelor 
mizi etc) în 
sau în șanț 
de sus ;

<2> muncitorii care execută lu
crări cu var nestins măcinat, es
te'necesar să fie supuși unui e- 
xamen medical, special care se 
va repeta ulterior la fiecare șa
se luni ;

O se interzice legarea cu sîr- 
mă a conductelor de motor pe

Interzisă coborirea 
(pietre brute, cără- 
groapa de fundație 
prin aruncarea lor

TT

șanțurile pompelor. Aceasta 
va face numai cu ajutorul unei 
brățări strînsă cu butoane ;

executarea lucrărilor de 
zidărie la înălțimi, trebuie să se 
facă numai pe schele regula
mentare și îngrădite ;

<J> nu se admite circulația pe 
ziduri, ci numai pe schele sau 
eșafodaje ;

O descolăcirea și îndrepta
rea oțelului pentru 
trebuie făcute pe un teren de 
lucru separat și împrejmuit;

este interzisă ținerea cg 
ipîna a barelor mai scurte de 30 
da centimetri la ștanța acționa
tă cu motor, pentru a se evita 
frlnderea mlinil în timpul tăie
rii ;

înainte de începerea turnă
rii betonului maistrul sau șeful 
șantierului este obligat să con
troleze modul de folosire și con
solidare a cofrajului, rezistența 
schelelor de susținere și a podl- 
nei de lucru ;

se interzice utilizarea plg- 
menților vătămători sănătății oa
menilor : minium de plumb, gal
ben de crom, oxid sau acetat 
de cupru și altele — la prepa
rarea mortarelor colorate nece
sare lucrărilor de tencuit;

dacă în încăperile în care 
se execută vopsirea cu vopsele
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pe bază de apă se găsesc con
ductori electrici sub tensiune 
aceștia vor fi deconectați înain
te de înceterea lucrului;

se interzice prezenta oame
nilor în încăperile proaspăt 
vopsile cu vopsea pe bază de 
ulei sau alte nilrolacuri, înain
te ca acestea să se ii uscat ;

& este interzisă cu desăvîr- 
șire repararea, curățirea și un
gerea agregatelor, mașinilor și 
mecanismelor în timpul funcțio
nării acestora ;

Responsabilitatea respectării 
normelor de protecție a muncii 
și tehnicii securității o au, po
trivit instrucțiunilor !n vigoare, 
cei ce organizează, controlează 
și conduc procesul de producției 
cit și toți muncitorii la locul lor 
de muncă. Cei care se fac vino- 
va(i de nerespectarea acestor 
norme vor fi făcut! răspunzători 
pe linie administrativă sau juri
dică, în conformitate cu legile 
în vigoare. încălcarea sau ne
respectarea acestor norme nu 
poale fi justificată prin necu
noașterea lor.

Normele de protecție a mun
cii nu sînt limitative. Conduce
rile șantierelor sînt obligate să 
întocmească instrucțiuni de pro
tecție a muncii pentru orice ma
șină, utilaj sau proces tehnolo
gic nou ce se introduce în lu
cru,

Muncitori, tehnicieni și ingi
neri constructori

Nerespectarea 
muncă dă loc la 
te, atrăgînd după 
Balariatilor din | 
clnd daune grave întreprinderii, 
procesului de muncă.

Respectînd normele de tehni
că a securității și protectie a 
muncii, puteti evita orice fel de 
accident.

Subunitatea Petroșani

rețineți !
disciplinei în 

grave acciden- 
i sine scoaterea 
producție, adu-
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