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Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 
în municipiul Tîrgu Mureș

Pe itinerariul vizitelor de lucru, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului pre
ședintele Consiliului de Stat, s-a înscris sîmbătă, 13 octombrie, un nou și important obiectiv — municipiul 
Tg. Mureș. împreună cu conducătorul partidului și al statului nostru, în această zi au fost oaspeții străvechii 
așezări transilvănene tovarășii Dumitru Popescu și Miron Constantinescu.

Vizita întreprinsă în orașul de pe Mureș, ca și vizitele recente de la Slobozia, Galați și Brăila, a prilejuit 
secretarului general al partidului o fructuoasă întîlnire cu oamenii muncii români, maghiari și germani care tră
iesc înfrățiți de veacuri pe acest pămînt străbun, muncind înfrățiți pentru propășirea României Socialiste. 
Tema dialogului — aceeași ca în toate celelalte întîlniri ale secretarului general al partidului cu cei ce mun
cesc — examinarea atentă și concretă, nemijlocită și eficientă a tuturor problemelor importante legate de înfăp
tuirea programului luminos elaborat de cel de-al X-lea Congres al partidului și a sarcinilor trasate de Confe
rința Națională a P.C.R. stabilirea celor mai potrivite soluții care să confere activității cotidiene pentru reali
zarea cincinalului înainte de termen un caracter și mai dinamic.

La ora 9.00, avionul cu care a călătorit conducătorul partidului și statului a- terizează la Tg. Mureș,.„Bine ați venit la noi, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu !“. Aceste cuvinte înscrise pe un mare panou, pe frontispiciul aerogării. sînt în inimile tuturor. Mureșenii au ținut să facă 
e primire sărbătorească tovarășului Ceaușescu.La coborîrea din avion, secretarul general al partidului a fost .salutat de tovarășul Tosif Banc, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului”- , județean Mureș al P.C.R.In numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului Mureș, români, maghiari Și ■ germani, secretarului general al partidului îi sînt adresate cuvinte calde de bun sosit.O gardă militară, alcătuită din ostași, luptători ai gărzilor patriotice și t'ncrî din detașamentele de pregătire pentru apărarea patriei, prezintă onorul.Se intonează Imnul de Stat al Republicii Socialiste România.Tovarășul Nicolae Ceaușescu trece în revistă garda de | onoare.După străvechea tradiție, de deosebită stimă față de cei mai îndrăgiți oaspeți, tovarășului Nicolae Ceaușescu : se oferă pîine și sare, i s» dă să guste dintr-o ploscă cu vin.Pionierii îl înconjoară a- npi De conducătorul par’ ’.u- lui si statului. îi oferă fie ■Mulțimea aclamă entuziast.Tovarășul Nicolae Ceaușescu le răspunde tuturor cu multă prietenie.Părăsind aeroportul, însoțit de uralele puternice ale celor veniți în întîmpinare. tovarășul Nicolae Ceaușescu. ceilalți conducători de partid și de stat care îl însoțesc se îndreaptă spre rîtevR dintre obiectivele industriale ale orașului, spre acele însemne care-i conferă așezării de pe Mureș, județului însuși, noi valon țe. noi perspective de progres.
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Adunarea populară din orașul Tg. MureșIn frumoasa . piață din fața noului teatru din Tg. Mureș s-a strîns. un măre număr de cetățeni ai orașului și din județ pentru a participa la adunarea populară, organizată cu prilejul vizitei de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Mii și mii de muncitori, țărani cooperatori, intelectuali, tineri și vîrstnici, români, maghiari, germani, locuitori ai acestor străvechi meleaguri a- le patriei, înfrățiți în muncă și idealuri, au venit' la aceas

tă nouă întîlnire cu conducătorul îndrăgit al poporului nostru pentru a-i raporta despre importantele realizări obținute în înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congresului al X-lea și Conferinței Naționale ale partidului.'La sosire la miting; tovară- ■șul Nicolae Ceaușescu a • fost întîmpinat cu nesfîrșite urale și aclamații. •Mitingul a fost deschis de tovarășul Iosif Banc, prim-se- cretar al Comitetului județean Mureș al P.C.R.

Au luat apoi cuvîntul Teodor Spineanu, secretar al Comitetului de partid la Combinatul chimic Tîrnăveni, La- jos Szabo, rectorul Institutului de teatru din Tg. Mureș, Eroul Muncii . Socialiste, Gheorghe Duma, președintele Cooperativei agricole de producție din comuna Săulia, studenta Iudit Panczel, din anul IV al Institutului medico-far- maceutic, și Aurel Mîndru, muncitor la întreprinderea de prelucrare a lemnului „23 August".

Primit cu nesfîrșite urale și aclamații, a luat apoi cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.Cuvîntarea secretarului general a fost subliniată în repetate rînduri cu vii și puternice aplauze.Marea adunarea populară ia sfîrșit într-o atmosferă de puternică însuflețire. . De pretutindeni se aud urări ’ înflăcărate pentru P.C.R., pentru secretarul săli general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Cuvîntarea tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCUDragi tovarăși,Am venit în municipiul și județul dumneavoastră într-o vizită de lucru și pentru a participa la inaugurarea acestui minunat lăcaș de artă și cultură: Teatrul de stat din Tg. Mureș. Am putut constata cu multă bucurie că oamenii muncii din municipiul Tg. Mureș și din județul Mureș înfăptuiesc cu succes sarcinile ce le revin din programul trasat de Congresul al X-lea și de hotărîrile Conferinței Naționale ale partidului. (Aplauze puternice, urale).Folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră, participanților la această adunare populară, locuitorilor municipiului Tg. Mureș, și județului Mureș un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat, - a guvernului. precum și din partea mea personal (Aplauze puternice, prelungite, se scandează „Ceaușescu — P.C.R.").Am vizitat patru întreprinderi industriale din Tg. Mureș. am ascultat cu multă bucurie cele expuse de tovarășul Iosif Banc și de ceilalți tovarăși care au luat cuvîntul. cu privire la rezultatele obținute în realizarea planului cincinal, a planului pe 1973. Intr-adevăr, întreprinderile pe care le-am vizitat s-au dezvoltat mult. In toate se execută în continuare lucrări de investiții — îndeosebi la Combinatul chimic —

pentru dezvoltarea și perfecționarea producției. Se poate spune că industria județului Mureș se dezvoltă într-un ritm rapid. Odată cu industrializarea se . dezvoltă orașul, se transformă oamenii, devenind participanți tot mai activi la înfăptuirea mărețului program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în România. (A- plauze puternice, urale).După cum am mai menționat recent în cadrul altor a- dwnări, în întreaga țară oamenii muncii au reușit să îndeplinească cu succes sarcinile de plan pe primele nouă luni ale acestui an — rea- lizînd și o depășire a prevederilor planului —, industria dezvoltîndu-se într-un ritm de 14,7 la sută. La aceste realizări, Mureșul și-a adus contribuția importantă, rea- lizînd planul pe nouă luni în proporție de 102,8 la sută și îndeplinind deja în nouă luni angajamentul de depășire a planului pe întregul an. Toate aceste realizări obținute de oamenii muncii din județul Mureș, ca de altfel de întregul nostru popor, în dezvoltarea industriei socialiste, demonstrează pe deplin marea capacitate creatoare a clasei muncitoare, a muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor, a întregului nostru popor. a- testă încă o dată — dacă mai era nevoie — realismul planului cincinal, al angajamentelor asumate de multe organizații de partid, printre

care și organizația din județul Mureș, de a realiza cincinalul într-o perioadă mai scurtă. Tot ceea ce am realizat pînă acum, în cei doi ani și nouă luni din actualul cincinal, demonstrează că stă în puterea oamenilor muncii din România socialistă să asigure mersul tot mai ferm înainte al patriei noastre pe drumul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, pe drumul trecerii spre comunism. al făuririi bunăstării și fericirii întregului nostru popor. (Aplauze, urale. Se scandează „Ceaușescu — P.C.R.").Pentru rezultatele bune obținute de oamenii muncii din industria municipiului Tg. Mureș și din județul Mureș, doresc să adresez tuturor cele mai calde felicitări și urări de noi succese. (Aplauze, urale, ovații. Se scandează „Ceaușescu— P.C.R.").Au fost obținute, de asemenea, rezultate bune in dezvoltarea producției agricole— și, după cum s-a arătat aici, și județul dumneavoastră are în această privință o serie de rezultate pozitive. Aș dori de aceea să adresez și țărănimii cooperatiste, tuturor lucrătorilor din agricultura județului Mureș calde felicitări pentru rezultatele obținute, precum și urarea de a obține noi succese în activitatea viitoare. (Aplauze puternice, prelungite, urale).Succesele pe care le-am înregistrat în realizarea planului în industrie și agricultură

sînt, fără nici o îndoială, un motiv de mîndrie și de bucurie pentru toți oamenii muncii, pentru întregul nostru popor, dar nu trebuie să uităm că mai avem încă mult de făcut pentru a străbate drumul lung în vederea ridicării economiei țării noastre la nivelul țărilor dezvoltate, pentru a asigura un grad înalt de dezvoltare a industriei și agriculturii — condiție primordială pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru trecerea la edificarea societății comuniste pe pămîntul patriei noastre. (Aplauze puternice. Se scandează „Ceaușescu și poporul").Chiar în cursul vizitei de astăzi am discutat în întreprinderile respective asupra necesității de a se lua noi măsuri în vederea lichidării unor neajunsuri, pentru o mai bună folosire a capacităților de producție, a mașinilor și utilajelor, pentru ridicarea calității producției, reducerea prețului de cost și creșterea eficienței întregii noastre activități. Trebuie să spun, la această adunare, că și în în- trepriderile din Tg. Mureș și din județul Mureș mai sînt încă multe rezerve în acest domeniu. Sper că organizațiile de partid, colectivele de conducere ale întreprinderilor, toți oamenii muncii vor acționa cu și mai multă fermi-
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Sarcină de stringentă actualitate și mare răspundere
în unitățile economice:

PREGĂTIREA TEMEINICĂ A PRODOCȚIEi ANULUI VIITOR
Asigurarea și analizarea documentațiilor - 
premisă a bunei desfășurări a investițiilor 

anului 1974Creșterea în ritmuri rapide a extracției de cărbune energetic și cocsificabil din bazinul Văii Jiului presupune executarea unui amplu program de investiții care vizează atît extinderea capacităților de producție, cît și modernizarea tehnologiilor de lucru. Anul 1973 va pune sub acest aspect sarcini deosebite colectivelor de constructori și de mineri prin importanța obiectivelor ce se vor afla în lucru și prin necesitatea realizării lor în condiții de eficiență economică ridicată.Menționăm doar cîteva din obiectivele de investiții de amplasare care vor fi începute sau continuate în cursul anului viitor : iazul de decantare la mina Lonea, turnul

de extracție .a viitorului puț principal al minei Petrila. mecanizarea depozitului de material lemnos la Dîlja, alimentarea cu energie electrică a mașinii de extracție din incinta Aninoasa sud, amplificarea stațiilor de «împresoare la minele Vulcan și Uricani, instalația de transport a cărbunelui pe galeria de coastă spre preparația Lu- peni în cadrul sectorului Băr- băteni al minei Lupeni etc.Amploarea acestor proiecte, marea diversitate a obiectivelor ce vor forma frontul de lucru al anului viitor, impune cu necesitate pregătirea temeinică a execuției lor, asigurarea tuturor premiselor capabile să asigure realizarea ritmică a investițiilor, respec

tarea termenelor de punere în funcțiune.Unul din domeniile de mare însemnătate în ceea ce privește activitatea de investiții a anului viitor o constituie asigurarea din timp a documentațiilor tehnice de execuție. Cunoașterea prealabilă a acestor documentații este un deziderat care se va reflecta pozitiv în activitatea constructorului, permițîndu-i acestuia să elaboreze o eșalonare judicioasă a lucrărilor, să ia măsuri operative de asigurare a șantierelor cu materiale, utilaje, forță de muncă.Din dorința de a afla în ce măsură investițiile ce se vor executa în anul viitor în unitățile miniere din Valea Jiu-
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Spectacol inaugural 
pe scena noului palat 

al Thaliei din Tg. MureșSîmbătă seara a avut loc. în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, spectacolul inaugural al noului teatru.La sosire, în piața teatrului și la intrarea în sală a secretarului general al partidului și a celorlalți conducători toți cei prezenți. ovaționează.Luminile rampei se sting. Cortina se ridică pentru în- tîia oară.Spectacolul, intitulat „Partidului — inima și fapta", a cuprins două momente distincte. Partea întîi, sinteză scenică după piesa lui Dan Tărchilă „Marele fluviu își adună apele", a înfățișat în imagini deosebit de evocatoare lupta e- roică desfășurată veacuri de-a rîndul de întregul nostru popor pentru libertate, dreptate

socială și o viață mai bună, luptă ce a culminat cu marele act al victoriei Insurecției naționale armate antifasciste de la 23 August.A doua parte a spectacolului — „Trepte spre comunism" — înfățișează într-un amplu montaj de versuri și cîntece patriotice, dansuri populare românești, maghiare și germane — drumul luminos, plin de victorii, pe care poporul nostru liber și stăpîn pe soarta sa a pășit, în frunte cu comuniștii, pentru a da împlinire marilor sale idealuri — socialismul și comunismul. își -Iau concursul actori ai teatrului, corul și orchestra Filarmonicii de stat din Tg. Mu- ,reș, Ansamblul de cîntece și

jocuri „Mureșul", artiști amatori din comuna Deleni, Ansamblul de copii din Frunzeni și corul Institutului pedagogic.Ansamblul teatrului evocă amplul program ,de dezvoltare multilaterală a societății României socialiste, înfăptuirea luminosului program al Congresului al X-lea și Conferinței Naționale ale partidului.In timp ce corul cîntă melodiile patriotice „E toată țara românească-n sărbătoare" și „Republică măreață vatră", un actor recită versuri închinate conducătorului iubit al partidului și statului, tovarășului Nicolae Ceaușescu.
(Continuare în pag. a 2-a)

dtg, afttâ...
întîlnire 

pioniereascăO nouă întîlnire pionierească, în cadrul acțiunii de înfrățire a purtătorilor cravatelor roșii cu tricolor de la oraș și sat! Azi, membrii cercurilor de basme și artizanat de la Casa pionierilor din Vulcan se vor deplasa în mijlocul prietenilor lor, pionierii din Dealul Babii. Se vor prezenta aici programe artistice, urmate de o masă tovărășească.
Containerizarea re
ziduurilor menajerePrin grija Asociației de locatari din cartierul Aeroport Petroșani concretizată în alocarea u- nor însemnate fonduri l___________

în vederea îmbunătățirii stării de salubritate, 45 de containere pentru colectarea și transportarea reziduurilor menajere au înlocuit sistemul folosit pînă acum în a- cest scop în acest mare cartier al orașului nostru. Acțiunea a fost încheiată de curînd. Prin introducerea noului sistem, se elimină posibilitatea împrăștierii hir- tiilor și altor reziduuri în preajma punctelor gospodărești și pe zonele verzi cu condiția ca acestea să fie depuse in containere, iar capacele acestora să fie în permanență închise.
La muncă patrioticăPentru grăbirea terminării lucrărilor la conducta de aducțiune a apei potabile de la Valea de Pești. Consiliul popular al municipiului a inițiat participarea colectivelor din în

Unul din meseriașii care se remarcă prin aportul deosebit adus pe linia îmbunătățirii calității pieselor executate cu un grad ridicat de complexitate este și strungarul Constantin Popescu de la secția de prelucrare a preparației cărbunelui din Petrila.Foto: Em. DOBOȘ

1
Afirmări in creșterea productivității 

muncii la mina Petrila
• Frontaliștii sectorului IIIRecuperarea urgentă a restanțelor înregistrate la ex-t tracția de cărbune și îmbunătățirea indicatorilor tehnico- economici sînt obiectivele imediate vizate de minerii sectorului III din cadrul E. M. Petrila.Una din brigăzile sectoru- rului care înregistrează în aceste zile rezultate bune în muncă este cea condusă de Florea Mionici, care, la a- batajul frontal nr. 8 vest, a depășit pînă în prezent sarci

nile de plan cu peste 120 de tone de cărbune, realizînd în proporție de 104 la sută productivitatea planificată a muncii. De asemenea, brigada condusă de Eugen Voicu și-a depășit pînă în prezent cu peste 100 de tone de cărbune sarcinile de plan în cadrul abatajului frontal 6 vest. Și acest succes are la o- rigine buna organizare a lucrului în abataj, concretizată prin depășirea nivelului planificat al productivității muncii.
• Minerii sectorului VMinerii sectorului V al minei Petrila desfășoară în aceste zile o activitate intensă în vederea recuperării restanțelor la extracția de cărbune și a onorării în condiții cît mai bune a sarcinilor deosebite ce le revin în direcția realizării unei părți importante din planul de producție al întreprinderii. In fruntea întrecerii care se desfășoară in

tre acești harnici mineri se situează brigăzile conduse de Gheorghe Sprîncena- tu și Francisc Kovacs. Lu- crînd la abatajul în trepte răsturnate din stratul 4, panoul E, ortacii lui Gheorghe Sprîncenatu au realizat o depășire a sarcinilor de plan cu peste 100 de tone obținute pe seama rea-
(Continuare în pag. a 3-a)

Manifestări prilejuite de apropiata sărbătorire a 
ZILEI ENERGETICIANULUI“»»

In semn de omagiu față de 
munca celor care produc și 
asigură utilizarea eficientă in 
multiple procese tehnologice a 
energiei, in acest an se va 
sărbători, pentru prima dată 
la noi în țară „Ziua energeti- 
cianului".

Sărbătorirea, in ziua de 21 
octombrie, a acestui eveniment 
va fi precedată în cadrul U- 
zinei electrice Paroșeni de o

serie de manifestări cultural- 
sportive.

Azi la ora 13, selecționatele 
Uzinei electrice Paroșeni și a 
C.T.E. Mintia își vor disputa 
cupa „Energeticianul" în ca
drul competiției organizată de 
asociația sportivă „Energia".

De asemenea, miercuri 17 oc
tombrie, la ora 15, Uzina 
electrică Paroșeni va găzdui o 
adunare festivă care va fi des

chisă cu o conferință cu tema 
„Ziua energeticianului - prilej 
de bilanț al realizărilor obținu
te de energetica românească 
în contextul dezvoltării econo
miei naționale".

In continuare va avea 
loc un program intitulat 
„Steaua de pe Mureș”, sus
ținut de brigada artistică de 
agitație a C.T.E. Mintia.

Au început cursurile Universității populara din Petroșani Eficiența educativă în rîndurile participanților impune:EXIGENȚA TEMATICĂ ȘI METODOLOGICAComplexitatea" sarcinilor pe care le ridică construcția societății socialiste multilateral dezvoltate din țara noastră, participarea tot mai largă a cetățenilor la conducerea societății, în condițiile revoluției tehnico-științifice cere cunoștințe înaintate în. domeniul științelor social-econo- mice și politice pentru a se înțelege de către fiecare membru al societății necesitatea

istorică a transformărilor sociale și marile procese care frămîntă lumea contemporană.Acestor probleme nu le mai poate răspunde doar școala; sistemul culturii de masă a preluat o parte din această sarcină educativă. In acest scop, partidul a elaborat, ca parte integrantă a procesului de făurire a societății socialiste multilateral dezvol

tate, un program ideologic și de . organizare a educației de largă perspectivă adoptat de Plenara Comitetului Central din noiembrie 1971 și, însușit de Conferința Națională din anul trecut.Din acest complex de factori educaționali face parte și Universitatea populară din Petroșani, ale cărei cursuri s-au deschis în această săptămână. Continuînd tradiția
treprinderi și instituții la efectuarea unor lucrări pe traseul acestei magistrale.Printre cei care prestează astăzi cîteva ore de muncă patriotică se numără și 100 de salari- ați de la C.C.P. — B.A.T. care lucrează la săparea canalului în zona gării Livezeni.

CicloturismMembrii cercului sportiv de la Casa pionierilor din Vulcan organizează azi, pe traseul Vulcan — Merișor — Bănița și retur, o acțiune cicloturistică de amploare, dotată cu premii.
Pentru cunoașterea 

legilorTranspunînd în viață prevederile Decretului 468/1971, Consiliul popular al orașului Petrila

desfășoară o susținută activitate pentru cunoașterea și respectarea legilor de către populație.Recent, în localitatea Jieț s-a organizat o întîlnire cu cetățenii în cadrul căreia tovarășul Gheorghe Popa, secretarul consiliului popular, le-a vorbit despre prevederile legilor 4 și 5 privind dezvoltarea construcției de locuințe și administrarea fondului locativ.
Se înșămînțează 

gazonulDupă cum sînlem informați de tovarășul A- lexandru Todor, vicepreședinte al Consiliului popular Vulcan, ieri au început lucrările de în- sămînțare a gazonului pe terenul de joc al noului stadion din oraș.In acest scop a fost procurată cantitatea de

sămință de iarbă necesară și au fost mobilizați cetățeni la executarea însămînțării. Timp de două zile, cisternele pompierilor vor uda terenul pentru a grăbi în- colțirea ierbii. Paralel cu aceste lucrări șe execută și balastarea pis? telor de alergare in jurul arenei.
„Crosul celor 12 

orașe hunedorene“Azi, cu începere de la ora 10, în orașele Petroșani, Petrila, Vulcan, Lupeni vor avea loc competiții sportive de anvergură — „Crosul celor 12 orașe hunedorene" — la care vor participa un mare număr de sportivi — elevi din toate școlile generale și profesionale.

creată de Nicolae Iorga (în 1908 s-a înființat Universitatea populară de la Vălenii de Munte) și de Spiru Haret (în 1910 — Universitatea populară din București). aceste instituții desfășoară, prin conferințe izolate sau cursuri tematice, o importantă muncă
(Continuare în pag. a 3-a)
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Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu
în municipiul Tîrgu Mu reș

(Urmare din pag. 1)Primul obiectiv care primește vizita secretarului general al partidului este de fapt și cea mai mare unitate industrială a orașului — Combinatul de îngrășăminte chimice ,Azomureș“.E.a intrarea în incinta unității și pe alei, miile de operatori chimiști, laboranți, ingineri și tehnicieni, veniți să-i întîmpine pe înalții oaspeți, fac o caldă și entuziastă primire secretarului general ai partidului.In fața unei machete și a unor panouri de fotografii, directorul general al combinatului. ing. Popa Dorel, înfățișează pe larg etapele dezvoltării acestei mari unității chimice.Directorul combinatului raportează că, potrivit indicațiilor secretarului general al partidului, costul întregii platforme a fost recuperat pe baza beneficiilor, cu un an înainte de termen.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat despre stadiul de construcție al fabricii de îngrășăminte complexe, prima unitate de acest fel din țară, proiectată exclusiv de specialiștii noștri.In contextul unui dialog de lucru, de examinare atentă a fiecărei laturi a producției și eficienței economice, tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de stadiul realizării investițiilor.Secretarul general al partidului este informat apoi despre preocupările pentru trans- formarea actualei secții de materiale fotosensibile intr-o fabrică modernă, despre locul în care va fi amplasat noul obiectiv.Constatînd că pe șantierul Fabricii de acid azotic utilajele livrate n-au corespuns la montaj, datorită unor defecțiuni de fabricație, precum și lipsei de control al calității lor — utilajele livrate n-au fost executate și nici probate corespunzător de fabricile furnizoare — secretarul general al partidului a hotărît convocarea, chiar în cursul aceleiași zile, a unei ședințe cu factorii răspunzători de aceste deficiențe, lu- îndu-se măsurile necesare.In același timp, tovarășul Nicolae Ceaușescu a atras serios atenția asupra întăririi controlului muncitoresc și activității inspectoratului de controlul calității pentru ca produsele să corespundă normelor tehnice prevăzute pe toate fazele de fabricație și în final cerințelor beneficiarilor.Tovarășul Nicolae Ceaușescu. a trasat sarcină Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Grele să ia măsuri categorice pentru ca utilajele destinate obiectivelor de investiții industriale să fie montate în fabricile producătoare și încercate la bancul de probă. In acest sens, s-a indicat urgentarea programului de creare a bancurilor de probă. în toate, unitățile constructoare de mâșini grele, astfel ca nici un utilaj să nu fie trimis beneficiarilor înainte de a fi verificat din toate punctele de vedere.Sînt vizitate apoi cîteva instalații moderne, de mare productivitate, din cadrul Fabricii de amoniac — turbo- . eompresoare și coloane de sinteză.In discuțiile cu conducătorii combinatului, cu ministrul industriei chimice și ministrul construcților industriale, secretarul general al partidului se interesează de măsurile luate pentru realizarea investițiilor în chimie, de acțiunile întreprinse în vederea recuperării întîrzierilor existente pe șantierele unor obiective. Secretarul general al
Spectacol inaugural pe scena noului palat 

al Thaliei din Tîrgu Mureș
(Urmare din pag. 1)In aplauzele celor prezenți, finalul spectacolului redă în- tr-o imagine de grandoare, perspectiva luminoasă a patriei pe drumul socialismului și comunismului, sub conducerea înțeleaptă a partidului.Interpreților le-a fost oferit, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, un coș cu flori. 

partidului este informat că pretutindeni se desfășoară o activitate deosebit de susținută pentru realizarea la timp a sarcinilor în această ramură.Următorul obiectiv al vizitei îl constituie întreprinderea de utilaj pentru industria u- șoară. Colectivul tinerei unități industriale face conducătorului partidului și statului o vibrantă primire, oferindu-i flori, înconjurîndu-1 cu dragoste.Directorul întreprinderii, ing. Mircea Codreanu, invită pe oaspeți să viziteze cîteva dintre sectoarele fabricii. In fața unei machete, el prezintă activitatea actuală și perspectivele unității, considerată pilot al producției naționale de mașini, utilaje și piese de schimb pentru toate sectoarele industriei ușoare.Sînt apreciate pozitiv contribuția majoră a fabricii la dotarea industriei ușoare naționale, la calificarea cadrelor de montori și reglori de specialitate pentru diferitele unități din întreaga țară, ho- tărîrea întregului colectiv al unității de a îndeplini prevederile cincinalului înainte de termen.Parcurgînd sectorul de ma- gazinaj al pieselor necesare montajelor generale, secretarul general al partidului a- preciază modul ingenios în care a fost rezolvată depozitarea diferitelor repere, prin folosirea spațiilor pe verticală, fapt care asigură alimentarea ritmică, operativă a liniilor de montaj.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, urmărește apoi modul de funcționare a unor mașini de țesut, gata pentru a fi livrate unităților beneficiare ! Examinează cîteva eșantioane de țesături de lină și bumbac, care ilustrează elocvent posibilitățile tehnice, performanțele ia nivel mondial ale mașinilor.— Trebuie să vă propuneți — indică tovarășul Nicolae Ceaușescu — și realizarea u- nor războaie pentru fabricarea țesăturilor late, necesare obținerii unor cantități sporite de țesături în dimensiunile cerute de populație.In continuare, în cîteva standuri sînt prezentate o serie de repere produse din înlocuitori ai metalului, cu excelente însușiri, realizate în cooperare cu ICECHIM din București. Specialiștii arată că piesele respective au dovedit un grad de uzură mult mai redus decît cele similare din bronz. Secretarul general al partidului recomandă accelerarea studiului în vederea perfecționării a numeroase piese și a producerii unor u- tilaje cu un grad tot mai înalt de funcționare. Conducătorii întreprinderii se angajează, in numele întregului colectiv, să îndeplinească, la nivelul celei mai înalte exigențe, aceste indicații.Are loc o discuție în care sînt examinate programele de dezvoltare a întreprinderii. Tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă a se da prioritate dezvoltării sectorului de fabricație a utilajelor pentru industria textilă, care presupune măsuri corespunzătoare și pentru crearea de secții specializate la furnizorii din sectorul construcțiilor de mașini-un’elte și electrotehnicii. Secretarul general al partidului arată, de asemenea, că potențialul și experiența acestei întreprinderi pot fi mai bine valorificate, propunînd în acest sens dezvoltarea sectoare.lor „calde", în special producția de piese din fontă aliată și turnătoria de piese de precizie.Coloana de mașini traversează artere centrale ale orașului, cartierul „Tudor“. Miile de locuitori ai municipiului —• români, maghiari, germani —-

Searș, întregul’ oraș este în sărbătoare. Mii și mii de oameni se aflau în piața noului teatru, unde se desfășura spectacolul inaugural.După terminarea spectacolului, conducătorul partidului și statului este din nou ovaționat îndelung, emoționant,Tovarășul Nicolae Ceaușescu, străbate pe jos piața teatrului, 

fac o entuziastă și caldă manifestație de dragoste tovarășului Nicolae Ceaușescu.In imediata apropiere a cartierului „Tudor" se află cea mai nouă secție a cunoscutei întreprinderi „Electromureș" — destinată producției de mașini electro-mecanice de calculat —, construită din indicația secretarului general al partidului și intrată în funcțiune la începutul actualului cincinal.Aici, tovarășului Nicolae Ceaușescu i se prezintă de către inginerul loan Oltean, directorul unității, o serie de produse reprezentative ale întreprinderii. Gazdele fac un bilanț sintetic al activității colectivului, subliniind că, în cursul acestui an. toți indicatorii de plan au fost realizați și depășiți, creîndu-se, încă de pe acum, posibilitățile îndeplinirii cincinalului înainte de termen..Sînt vizitate apoi sectoarele secției de mașini electro-mecanice de calculat.La sfîrșitul vizitei are loc o fructuoasă discuție, în cadrul căreia s-a subliniat necesitatea de a se lua măsuri pentru a se asigura, într-un timp cît mai scurt, atingerea tuturor parametrilor prevă- zuți în proiect, precum și pentru diversificarea producției prin introducerea în fabricație a unor noi tipuri de mașini de calculat și creșterea gradului de integrare.— Vă felicit pentru ceea ce ați realizat și vă doresc succes în îndeplinirea obiectivelor propuse, spune tovarășul Nicolae Ceaușescu, luîndu-și rămas bun de la colectivul noii secții a fabricii „Electro- mureș**.
★Străbătînd din nou orașul, coloana oficială s-a îndreptat apoi spre sediul Comitetului județean Mureș al P.C.R.In holul clădirii Comitetului sînt montate panouri și machete care reflectă sugestiv dezvoltarea economică și urbanistică a orașului Tg. Mureș în anii construcției socialiste, precum și în perspectivă. Aici, tovarășului Nicolae Ceaușescu îi sînt prezentate, de către directorul Institutului județean de proiectări, Eugen Macavei, schițele de dezvoltare și sistematizare a municipiului în viitorii ani. Secretarul general al partidului se interesează de alegerea amplasamentelor viitoarelor obiective industriale, a noilor cartiere de locuit și soluțiile avute în vedere de proiectanți, de modul în care se vor rezolva o serie de probleme ale urbanisticii moderne.După această convorbire de lucru avută cu organele locale de partid și de stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu iese în piața din fața Comitetului județean. Aici, mii de cetățeni îl întîmpină pe conducătorul partidului și statului cu puternice aclamații și urale.Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu la Tg. Mureș continuă la întreprinderea de prelucrare a lemnului „23 August", Colectivul fabricii, muncitori, ingineri, tehnicieni — români, maghiari, germani —, face o primire entuziastă secretarului general al partidului. Ing. loan Florea, directorul întreprinderii, invita pe tovarășul Nicolae Ceaușescu să viziteze noua secția de mobilă de artă. Tovarășului Nicolae Ceaușescu i se raportează că, răspunzînd chemării partidului de a înfăptui cincinalul înainte de termen, colectivul întreprinderii ș-a angajat să realizeze producția globală industrială în patru ani și trei luni, și numai în patru ani la producția de mobilă — sortimentul de bază al unității.

arterele care duc spre reședința ce i-a fost rezervată, prin- tr-un adevărat coridor uman — mii și mii de cetățeni, stu- denți și elevi fremătînd în lumina torțelor, aclamînd cu căldură pe conducătorul, iubit al partidului, călăuzitorul înțelept al României pe calea luminoasă a făuririi societății socialiste multilateral cfezvol- tate.

Conducerea întreprinderii prezintă modul de înfăptuire a sarcinilor primite cu prilejul ultimei vizite de lucru fă cute aici de conducătorul partidului și statului. Potrivit recomandărilor secretarului general al partidului, comuniștii, specialiștii, întregul colectiv au acordat o deosebită atenție diversificării producției de mobilă, fapt care a permis ca în prezent să se realizeze în mod curent peste 370 de sortimente, de la mic mo bilier pînă la garnituri complexe alcătuite din 16 piese precum și programe de mobi lă multifuncțională compuse din peste 30 de piese. Concomitent, a crescut fabricația de mobilă de artă, care deține a- cum 67 la sută din volumul producției.In continuare, este vizitată expoziția de mobilă a întreprinderii.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se oprește, studiază îndeaproape noile modele, apreciază mobila realizată, tapițeria, cere să fie sporită producția de mobilier din molid și ulmIn încheierea vizitei, secre tarul general al partidului are o discuție cu reprezentanții ministerului de resort, ai centralei industriale, cu condu cerea întreprinderii, cu speci aliștii. Referindu-se la faptul că există încă rezerve în creșterea beneficiilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut sâ se acționeze pentru a se obține beneficii cît mai mari, pen Tu ca astfel întreprinderii să i rămînă mai mult și pentru premieri, gratificații, lucrări social-culturale și sportive.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, solicită specialiștilor o serie de date în legătură cu eficien Ița exportului, cu modul de u-■ zare a materialului lemnos. Secretarul general al partidului a indicat să se acorde mai multă atenție ridicării continue a indicelui de utilizare a masei lemnoase șî să se stabilească condiții tehnice de calitate pentru materia primă. De asemenea, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut conducerii fabricii să creeze o secție care să producă mobilă mai ieftină, dar bună, care să asigure o folosire deplină a materiei prime.Un moment remarcabil al vizitei, și în același timp un eveniment cu totul deosebit în viața orașului, îl constituie inaugurarea noului Teatru de stat al municipiului Tg. Mu reș. In aclamațiile miilor de locuitori, prezenți în fața modernului edificiu, tovarășul Nicolae Ceaușescu taie panglica inaugurală. înalții oaspeți .pășesc în holul pardosit cu marmură albă de Rușchița și marmură roșie de Sebeș.Apreciind capacitatea de e- xecuție a artiștilor plastici, secretarul general remarcă totodată că Interiorul ar fi fost și mai atractiv dacă de .coratorii ar fi folosit în locul simplelor motive ornamentale scene din istoria acestor meleaguri, din istoria națională.I Secretarul general al parti dului recomandă reprezentam ților Consiliului Culturii și E ducației Socialiste să îndru me creația artiștilor plastici de specialitate spre asemenea 'surse de inspirație.' Se vizitează apoi loja cen- itrală, sala de spectacole, construită în formă de amfiteatru. care dispune de 600 de tlocuri.La sfîrșitul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu i-a fe- ilicitat pe realizatori.Reportajul a fost realizat de:Adrian IONESCU, Victor STAMATE, Mircea IONESCU, Nicolae DASCALESCU, Gheorghe BRATESCU, Petru UILACAN, Iosif SOCAClU

Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu a constituit încă un prilej de contact nemijlocit cu masele de oameni ai muncii, un dialog eficient cu privire la modalitățile înfăptuirii programului trasat de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului, la realizarea sarcinilor cincinalului actual înainte de termen.

Cuvintarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. 1)tate pentru ridicarea întregii activități la nivelul cerințelor puse de Congresul al X-lea, de Conferința Națională ale partidului. (Aplauze puternice. Se scandează „Ceaușescu— P.C.R.").Este necesar, de asemenea, să acordăm o atenție mai mare realizării la timp a investițiilor, punerii în producție a capacităților la parametrii proiectați, pentru a obține maximum de eficiență din cheltuielile materiale și de muncă pe care le efectuăm pentru aceste investiții.In general, este necesar să depunem eforturi mai susținute pentru a obține o îmbunătățire a activității în agricultură, creșterea producției agricole, în vederea satisfacerii în condiții tot mai bune a necesităților poporului, a sporirii contribuției agriculturii noastre socialiste la creșterea avuției generale, la bunăstarea întregului popor. (Aplauze puternice prelungite. Se scandează „Ceaușescu — P.C.R.").Ținînd seama de ritmul înalt în care se dezvoltă e- conomia națională, de construirea în fiecare an a noi și noi obiective industriale, trebuie să se acorde mai multă atenție pregătirii cadrelor necesare tuturor uni-, tăților noastre productive — atît industriale cît și agricole. In fiecare an mii și mii de oameni ai muncii din județul dumneavoastră — ca să nu vorbesc de sutele de mii din întreaga țară — intră în producție. Sînt necesare eforturi susținute pentru dezvoltarea învățămîntului și perfecționarea activității lui pentru pregătirea muncitorilor calificați, a tehnicienilor, a inginerilor, a cadrelor de conducere. Trebuie să înțelegem că înfăptuirea tuturor sarcinilor ce ne stau în față depinde de nivelul de pregătire a oamenilor, a cadrelor. PInă Ia urmă, forța principală care garantează mersul nostru înainte este omul. De oameni trebuie să ne ocupăm, de pregătirea lor pentru a a- sigura înfăptuirea cu succes a programului nostru de dezvoltare a României socialiste. (Aplauze, urale).' Fără îndoială că și în a- cest domeniu avem rezultate remarcabile. Sînt cunoscute aceste rezultate, nu doresc să mă mai refer acum la ele. In județul dumneavoastră, în municipiul Tg. Mureș, institutele de învățămlnt superior, școlile tehnice, liceele în general, școlile profesionale au cunoscut o dezvoltare uriașă. Cu toate acestea trebuie să facem mai mult în această direcție și mai cu seamă în ce privește mai buna organizare și legare a învățămîntului cu producția, cu practica, cît și în privința ridicării nivelului general de calificare a celor care se află acum în producție. Consider că comitetul județean de partid, organele de partid, cadrele din Invăță- mînt trebuie să-și intensifice eforturile pentru a îndeplini în mai bune condițiuni și a- ceastă îndatorire de mare importanță, hotărîtoare pentru mersul nostru înainte. (Aplauze, se scandează: „Ceaușescu— P.C.R.'*).Vă este cunoscută, dragi tovarăși, preocuparea partidului și guvernului ca, pe măsura dezvoltării economiei noastre a creșterii avuției naționale, să se înfăptuiască programul de creștere a bunăstării materiale și spirituale a porului nostru. Se realizează în bune condițiuni prevederile privind creșterea salariilor. Anul viitor și în 1975 vom trece Ia realizarea celei de-a doua etape a majorării salariilor, în așa fel îneît, pînă la sfîrșitul cincinalului, al anului 1975, să înfăptuim, chiar cu o anumită depășire, sarcinile puse de Congresul al X-lea cu privire la creșterea salariilor reale cu circa 20 la sută. După toate datele se va realiza pnobabdțo creștere de 22 la sută sau chiar ceva mai mult. Aceasta demonstrează încă o dată grija și preocuparea partidului nostru pentru a asigura creșterea continuă a nivelului de trai al întregului popor. Legat de aceasta, vă sînt cunoscute celelalte măsuri privind alocațiile pentru copii, pensiile, precum și preocupările privind dezvoltarea construcției de locuințe, de așezăminte culturale, de spitale, în^bunătățirea condițiilor de sănătate — toate contribuind la crearea de condiții tot mai bune de viață și de muncă pentru întregul nostru popor. De altfel, tot ceea ce facem este îndreptat spre asigurarea bunăstării și fericirii omului. Aceasta este însăși esența socialismului, care pune în centru omul cu preocupările sale, crearea celor mai bune condițiuni, atît de bunăstare materială și spiri

tuală, cît și de manifestare deplină a personalității umane. Omul este factorul hotă- rîtor al construcției socialiste, el fiind acela care trebuie să se bucure din plin de a- ceastă măreață realizare, de socialism și comunism. (Aplauze. Se scandează: „Ceaușescu și poporul").Ne preocupă continua perfecționare a întregii noastre activități de conducere eco- nomică-socială, de creare a cadrului corespunzător în vederea participării tot mai active a maselor populare, a întregului popor la conducerea întregii noastre activități, pornind de la faptul că socialismul și comunismul trebuie să fie opera conștientă a poporului însuși, care, stăpîn pe destinele sale, își făurește prezentul și viitorul așa cum își dorește el. Asigurăm toate condițiile ca întregul popor să fie participant activ la elaborarea și înfăptuirea întregii politici interne și externe a partidului și statului nostru, să ia parte, cu toate forțele, la făurirea minunatului vis al omenirii — societatea fără clase, în care omul va fi pe deplin stăpîn a6upra întregii activități sociale și, din ce în ce mai mult, stăpîn al însăși naturii. (Aplauze puternice, prelungite, se scandează: „Ceaușescu — P.C.R.**).Pe meleagurile acestea muncesc și trăiesc de veacuri laolaltă români, maghiari, germani și alte naționalități. Ei au construit împreună tot ceea ee s-a realizat pe aceste pă- mlnturi, au îndurat împreună asuprirea și exploatarea, au dus lupte comune împotriva asupritorilor. Tot împreună, în anii de Ia eliberarea patriei, oamenii muncii de pe aceste meleaguri, fără deosebire de naționalitate, activînd în strînsă unitate, sub conducerea comuniștilor, au înfăptuit tot ceea ce s-a realizat în industrie, agricultură, știință și cultură, în ridicarea orașelor și satelor. Se poate spune că această frăție și unitate în lupta și munca pentru socialism și comunism constituie o uriașă forță creatoare care a- sigură mersul înainte, înfăptuirea programului trasat de Congresul al X-lea și Conferința Națională, edificarea comunismului pe pămîntul României. (Aplauze puternice, urale; se scandează „Ceaușescu— P. C. R.“). însăși dezvoltarea economiei județului, a întregii noastre țări, amplasarea teritorială a industriei, dezvoltarea agriculturii, a institutelor de învățămlnt, de cultură, de sănătate, dezvoltarea orașelor și satelor noastre, — sînt mărturii elocvente, grăitoare, ale politicii naționale marxist-leniniste a partidului nostru care pornește de la faptul că egalitatea începe în primul rînd cu egalitatea în domeniul economic, cu democrația economică. Nu poate exista egalitate acolo unde există asuprire, unde e- xistă înapoiere economică. Or, tocmai principala direcție în care a acționat și acționează partidul nostru este crearea condițiunilor economice corespunzătoare ca omul muncii, indiferent de naționalitate, să-și poată pune pe deplin în valoare capacitățile sale creatoare, să poată contribui la dezvoltarea armonioasă a întregii noastre țări. (Aplauze puternice, prelungite. Se scandează „Ceaușescu— P.C.R.**).Am inaugurat cu puțin înainte Teatrul de stat din Tîrgu Mureș. Acest minunat e- dificiu are și o arhitectură frumoasă și este executat în bune condițiuni. Doresc să a- dresez felicitări proiectanților și constructorilor pentru ceea ce au realizat, să felicit pe toți cei care au contribuit la realizarea lui, pe toți oamenii muncii din municipiul Tîrgu Mureș și din județul Mureș, care vor fi beneficiarii acestui minunat lăcaș de artă și cultură. (Aplauze puternice).Desigur, este un lucru bun că avem un asemenea teatru. Fără îndoială, acesta constituie o mîndrie pentru cetățenii din Tîrgu Mureș. Dar a- ceasta incumbă celor care sînt chemați să lucreze în cadrul teatrului, artiștilor, conducerii teatrului, precum și conducerii municipiului și județului, sarcini deosebit de mari, pentru a face ca această construcție să servească în cele mai bune condițiuni scopului pentru care a fost edificată—și anume educării într-un spirit nou, socialist, a oamenilor muncii, propagării artei și culturii socialiste, înaintate. Acest lăcaș trebuie să’ aibă o activitate culturală multilaterală, să pună la lndemîna locuitorilor piese de teatru inspirate din eroismul poporului nostru, din munca unită a oamenilor muncii de pe a- ceste meleaguri, din realizările socialiste ale patriei noastre. Sperăm că oamenii de teatru și de cultură din Tîrgu Mureș vor face ca la această minunată constricție să se 

adauge și o activitate culturală minunată, care să dea cu adevărat o dimensiune nouă, să facă să strălucească și mai mult acest edificiu de artă și cultură. (Aplauze puternice).După cum este cunoscut, tot ceea ce facem pentru dezvoltarea patriei noastre socialiste constituie și o contribuție activă a poporului nostru la cauza generală a socialismului, la lupta pentru o politică nouă, de colaborare și de pace în lume. Tocmai pornind de la această strînsă unitate dialectică între politica națională și cea internațională, partidul și statul nostru socialist desfășoară o intensă activitate pentru lărgirea colaborării cu toate țările socialiste, cu țările care luptă pentru dezvoltarea lor economico-so- cială independentă, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. Pornim ,de la faptul că trebuie să fim participanți activi la diviziunea internațională a muncii, la schimbul de valori materiale și spirituale, la edificarea pe planeta noastră a unei lumi mai drepte, mai bune, a unei lumi a colaborării și păcii intre toate popoarele. (Aplauze puternice, prelungite).Vizita pe care am făcut-o în mai multe țări din America Latină, ca și alte vizite din A- frica, din Europa și în țări de pe alte continente, efectuate în ultimii ani, constituie o expresie a politicii consecvente a partidului nostru de dezvoltare a colaborării cu toate țările lumii. Am putut consta- ta, în America Latină, precum și în toate țările vizitate, de cît prestigiu și de ce mare a- preciere se bucură realizările României pe calea dezvoltării economico-sociale, a făuririi societății socialiste, a ridicării bunăstării generale a poporului _ nostru, politica sa internațională de pace și colaborare. Așa cum am menționat la sosirea în țară, ne-a produs o mare satisfacție să constatăm că munca poporului român, a tuturor oamenilor muncii, din patria noastră este cunoscută, este apreciată ca o contribuție de mare importanță la cauza colaborării și păcii în lume. (Aplauze puternice, se scandează „Ceaușescu — P.C.R.**).România a acționat și acționează consecvent pențru a a- șigura dezvoltarea noului curs în viața internațională, de destindere și colaborare, pentru înfăptuirea securității europene, pentru a face ca pe continentul nostru să se instaureze relații noi, de deplină egalitate și respect, care să asigure fiecărei națiuni posibilitatea de a-și concentra eforturile spre dezvoltarea economico- socială, fără teama unei agresiuni sau intervenții în treburile sale interne, să contribuie la crearea unei Europe noi, a colaborării și păcii. Sîntem ferm hotărîți să facem totul pentru triumful Conferinței general-europene, considerînd că aceasta corespunde atît intereselor tuturor națiunilor e- uropene, cît și cauzei păcii și colaborării din întreaga lume. (Aplauze prelungite).Fiind preocupați de a realiza această politică, ne-a produs o mare îngrijorare reluarea ostilităților și desfășurarea acțiunilor militare din O- rientul Mijlociu. Este cunoscut că România s-a pronunțat în mod constant pentru o soluție politică. Ea a declarat, nu o dată, că menținerea sub ocupație de către Israel a teritoriilor arabe, ocupate prin forță în cadrul războiului din 1967, constituie o permanentă sursă de conflict și poate duce oricînd la un nou război. Din păcate, acestea s-au adeverit. De aceea, dorim din nou să reafirmăm poziția guvernului și a poporului român de a se pune capăt războiului, acțiunilor militare, de a se a- plica rezoluția Consiliului de Securitate, de a se elibera, de către Israel, teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, de a se asigura o pace dreaptă, justă, în care toate națiunile din această parte a lumii să se bucure de suveranitate, să aibă garantată integritatea teritorială, să-și poată concentra forțele în direcția dezvoltării lor economico-sociale.Considerăm, de asemenea, că trebuie să se țină seama și de necesitatea de a se asigura soluționarea problemei populației palestiniene în conformitate cu năzuințele sale. Sîntem ferm hotărîți să acționăm, să facem tot ceea ce depinde de noi pentru a contribui la restaurarea păcii, la instaurarea unei păcii trainice în O- rientul Mijlociu. (Aplauze puternice).Pornind de la răspunderea față de poporul nostru și față de cauza socialismului, de la îndatoririle noastre internaționaliste față de forțele păcii, de forțele progresiste de pretutindeni, vom sprijini activ mișcările de eliberare națională, pentru a se pune cu de- săvîrșire capăt asupririi unui popor de către altul, pentru lichidarea politicii imperialis

te de forță și dictat, a colonialismului, neocolonialismului, pentru a asigura tuturor națiunilor lumii dreptul la o dezvoltare liberă, independentă, corespunzător voinței fiecărei națiuni. (Aplauze puternice, prelungite).Evenimentele internaționale— atît cursul destinderii, soluționarea în ultimii ani a unor probleme, începerea Conferinței general-europene, cît și evenimentele recente privind reluarea ostilităților militare din Orientul Mijlociu— demonstrează o dată în plus cît este de necesară unirea e- forturilor tuturor forțelor an- tiimperialiste și progresiste pentru a asigura pacea trainică și soluționarea problemelor dintre state pe cale pașnică, pentru a exclude războiul de pe planeta noastrij. (Aplauze puternice).Toate aceste evenimente demonstrează cu putere necesitatea creșterii și rolului O.N.U. în soluționarea diferitelor probleme dintre state, în asigurarea unei colaborări și păci trainice. Iată de ce România va acționa cu și mai multă fermitate în vederea creșterii rolului Organizației Națiunilor Unite, a altor organisme internaționale, pentru participarea activă a tuturor statelor, indiferent de mărime, la soluționarea problemelor internaționale. Mai mult ca oricînd considerăm că nici o problemă internațională nu poate fi soluționată de cîteva țări, că problemele mari, care interesează colaborarea și pacea între popoare, pot fi soluționate numai cu participarea tuturor statelor lumii. Mai mult ca oricînd considerăm că țările mici și mijlocii trebuie să participe mai activ, să aibă un cu- vînt mai greu în soluționarea marilor probleme internaționale. Numai pe această cale vom asigura mersul înainte spre destindere, spre o pace trainică între popoare. (Aplauze puternice, prelungite).Tot ceea ce s-a înfăptuit în viața internațională este în primul rînd rezultatul luptei forțelor înaintate ale omenirii, a țărilor socialiste, mișcării revoluționare, comuniste și muncitorești, mișcării de eliberare națională, a tuturor forțelor antiimperialiste, a popoarelor din întreaga lume, care se pronunță tot mai ferm pentru a se pune capăt vechii politici. De aceea, considerăm că asigurarea cursului nou, de colaborare și destindere, soluționarea problemelor mari care confruntă astăzi o- menirea, cere intensificarea solidarității tuturor acestor forțe, participarea tot mai activă a opiniei publice mondiale, a tuturor popoarelor la viața internațională. Problemele mari pot fi soluționate de popoarele înseși : acțio- nind. popoarele vor impune guvernelor o politică nouă. Poporul român se adresează “tuturor popoarelor pentru a ne uni eforturile, pentru a a- sigura triumful politicii de pace și colaborare în lume. (Aplauze puternice, se scandează: „Ceaușescu — P.C.R.**).Dragi tovarăși,Doresc, în încheiere, să exprim cele mai calde mulțumiri pentru primirea călduroasă ce ni s-a făcut în orașul dumneavoastră, pentru a- precierile ce au fost rostite a- ici la adresa politicii partidului și guvernului. In toate a- ceste manifestări văd o expresie a adeziunii depline a locuitorilor de pe aceste meleaguri, a întregului popor la politica marxist-leninistă a partidului nostru, a hotărîrii de a înfăptui neabătut această politică, care corespunde pe deplin intereselor vitale ale întregii noastre națiuni, cauzei socialismului și comunismului, păcii și colaborării internaționale. (Aplauze. Se scandează: „Ceaușescu și poporul").Mai avem doi ani și trei luni pînă la încheierea cincinalului, dar știu că v-ați luat angajamentul să-l realizați mai devreme, deci nu mai a- veți chiar doi ani și trei luni. Nu știu cu cîte luni mai devreme veți realiza cincinalul— aceasta urmează să o hotărîți dumneavoastră, eu nu vreau să mă amestec în hotă- rîrile comitetului județean și ale oamenilor munci din Tg. Mureș, le dau deplină independență să realizeze cincinalul în cît mai scurt timp. (A- nimație, aplauze prelungite).Vă urez să realizați în cele mai bune condițiuni, cu rezultate cît mai bune, sarcinile mari ce vă revin în acest cincinal, să aduceți o contribuție tot mai însemnată la dezvoltarea generală a patriei noastre socialiste.Vă doresc multă sănătate, multă fericire, dragi tovarăși. (Urale, aplauze prelungite, se scandează: „Ceaușescu —P.C.R.** Cei prezenți la adunare ovaționează îndelung pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul Central, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).
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Un moment deosebit!i i l l l III I
în viața tinerilor
din orașul Lupeni

Zilele trecute, în sala clubului muncitoresc din orașul 
Lupeni, a avut loc un moment deosebit pentru tinerii uteciști 
din localitate ; adunarea solemnă consacrată înmînării unor 
distincții și insigne tinerilor care s-au evidențiat în acțiunile 
de muncă patriotică. Cu acest prilej au fost trecute în re
vistă principalele rezultate pozitive obținute de către organi
zația orășenească U.T.C. în acest an. Astfel, cei peste 3200 
de tineri din orașul Lupeni au realizat aproape 140 mii lei 
economii finanțate și aproape 10 milioane lei economii ne
finanțate.

In cadrul
stimulați cu distincția 
tierelor naționale ale 
na de „Fruntaș în 
distinși se numără : 
ca, loan Mon^loca, 
sif Silveșan, Daniel 
Tânăsoiu și alții.

Adunarea s-a încheiat într-o atmosferă entuziastă, 
de angajare a tineretului din orașul Lupeni rn întrecerea 
lansată de C.C. al U.T.C. în scopul participării ample și e- 
ficiente a tineretului la înfăptuirea planului cincinal 
1971-1975 înainte de termen.

adunării, 50 de tineri și tinere au fost 
„25 de ani de la înființarea șan- 
tineretului", precum și cu insig- 

întrecerea patriotică". Printre tinerii 
Ion Polgar, loan Foldesi, Marin Stoi- 
Traian Moldovan, Eugen Pleșeriu, lo- 
Negreanu, Antoniu Duban, Dumitru

I

Excursie de studii

Și

a a
vind flora și fauna adincu- rilor submontane.Dorel POPA, student anul III mineIntre 3-7 octombrie a.c. avut Ioc excursia de studii anului III mine subingineri. Din cele discutate cu studenții acestui an, printre care Gheorghe Anghelescu și Dumitru Murărețu a rezultat că această excursie a fost fructuoasă în sensul că studenții care se află în pragul ultimului an de studii au avut posibilitatea să ia contact cu unele exploatări miniere din țară ca Voievozi, Căpușul Mic, Salina Ocna Mureș ș.a. In acest fel excursia, la fel ca și practica efectuată de-a lungul anilor de studii, a oferit studenților o mai bună orientare în alegerea locurilor și temelor pentru întocmirea proiectelor de diplomă. Un exemplu concludent este și acela al studenților V. Andraș și G. Nicolae care și-au manifestat dorința de a întocmi proiectul de diplomă Ia E. M. Voievozi.

dențesc, cercul de artă prezentat prin prof. Mircea o interesantă și lă expunere, însoțită de iecții, intitulată „De la presionism la arta abstractă". Trecerea în revistă a celor mai reprezentativi artiști și opere încadrate în curentele respective a fost urmărită cu multă atenție de către studenți stîrnind ample comentarii în rîndul acestora. Tot în aceeași seară, la club, a avut loc și o plăcută și re- ■ Iaxantă „Discotecă" realizată de studenții A. TeodorescuM. Tripșa.

Proiectarea - compo 
nentă principală a 

activității InginereștiActivitatea de proiectare constituie un domeniu, de o deosebită importanță în formarea profesională a studenților topografi. In acest sens, recenta vizită făcută la Institutul de proiectări miniere din București de către studenții anilor III subingineri și V ingineri ai secției de topografie din institut, a reprezentat un foarte bun prilej de a lua contact nemijlocit cu munca celor care prefigurează viitoarele tehnologii de lucru țării noastre. In zită studenții au și îndrumați detenții Floruța Stanca și Io- niță Pădure.
C. V.

din

Clipe de relaxareCu puține zile în urmă, în cadrul clubului cultural stu-

Cercetări 
speologiceUn grup de studențicadrul cercului de speologie conduși de asistenta Elena Poporogu au cercetat flora și fauna peșterilor din Valea Polatiște și anume cele două peșteri cunoscute sub denumirea „Calea Gropului". Prin cercetările făcute au fost aduse noi date pri-

din minele această vi- fost însoțiți către asis-
llorațiu BORCA, student anul III subingineri topoASIGURAREA SI ANALIZAREA DOCUMENTAȚIILOR

(Urmare din pag. 1)lui au „acoperirea" necesară în ceea ce privește documentațiile tehnice, ne-am adresat șefului serviciului „Lucrări mjniere-investiții" din cadrul C.C.P. ing. Gheorghe Davides- cu, care ne-a relatat următoarele :— Obținerea documentațiilor pentru totalitatea obiectivelor de investiții ce se vor pune în lucru în cursul anului viitor, a constituit o problemă care a stat în atenția noastră în tot cursul primului semestru al anului. Ca urmare, în prezent dispunem de marea majoritate a proictelor necesare, corespunzător la mai bine de 97 Ia sută din volumul total de lucrări de investiții ce se vor executa".Intr-adevăr, ca urmare a demersurilor făcute, Institutul de proiectări miniere și I.C.P.M.H. Petroșani au asigurat pînă la data de 30 iunie majoritatea documentațiilor, iar după expirarea acestui termen de predare, indicat de normativele în vigoare, lista a fost completată în -continuare. Ca urmare a*, acestui- fapt, întreprinderile de construcții au avut posibilitatea să evalueze încă de pe acum sarcinile de plan, lucrările care le vor avea de executat în cursul anului viitor și să ia măsuri adecvate tire a producției.Șantierul Valea T C.M.M. va realizacel mai mare de investiții în cadrul fluxurilor de suprafață ale minelor și la preparația Lupeni. Vor mai executa lucrări șantierele T.C.H. (Că-

de pregă-Jiului al volumul

minul din Uricani, pasajul în incinta Livezeni), I.R.E.D. electrice), Șantierul (pasajul sub calea șqsea în zona incintei zeni). ,Faptul că toate unitățile de construcții au intrat în posesia documentațiilor necesare, le creează posibilitatea de a efectua analiza detaliată a acestora, de a face din timp obiecțiunile necesare în legătură cu anumite neconcor- danțe între proiecte și situația de pe teren.Dat fiind faptul că Banca de investiții condiționează deschiderea finanțării lucrărilor de însușirea de către executant a prevederilor documentațiilor, problema analizei soluțiilor tehnice adoptate, a devizului întocmit depășește. cadrul unei operații de rutină, impunînd o participare activă a executantului la definitivarea documentației, contribuind astfel la evitarea unor eventuale deficiențe.Prevederile legale în vigoare-au trasat sarcina expresă pentru constructor, ..henefieiar și proiectant de a reanaliza, la cererea organelor Băncii de investiții, documentațiile existente și de a prezenta propunerile de modificare a tehnologiei de execuție în vederea reducerii consumurilor specifice de materiale, energie și manoperă, a creșterii eficienței procesului de realizare a investițiilor.Această măsură reprezintă o adaptare a tehnologiilor de lucru la condițiile îmbunătățite care pot apărea pe durata

drumul și principală (instalații 71 C.C.F. ferată și Live-
execuției ca urmare a schimbării dotării șantierelor prin asimilarea unor utilaje de productivitate mai mare, prin apariția unor materiale de calitate superioară sau a înlocuitorilor acestora etc.Dată fiind importanța acestei prevederi în contextul general al eforturilor ce se cer puse pentru reducerea Continuă a consumurilor specifice, colectivele de oameni ai muncii din cadrul șantierelor de construcții trebuie, să analizeze temeinic în această perioadă indicatorii tehnico-econo- mici prevăzuți în documentațiile de execuție și să depisteze modalitățile concrete, existente la fiecare loc de muncă, care să permită economisirea materiilor prime și a materialelor, a forței de muncă și a energiei.Serviciul de resort din cadrul Centralei cărbunelui Petroșani va trebui să acționeze în direcția procurării urgente a celor cîteva documentații neexecutate încă, cu atît mai mult cu cît este vorba de unele obiective de investiții caracterizate printrlo complexitate maîre (instalația de au- . tomatizare la preparația Lupeni, amplificarea T.D. pentru dubla alimentare cu energie electrică a stației de ventilatoare din incinta principală a minei Paroșeni etc.).Asigurarea și analizarea detaliată a documentațiilor teh- nico-economice constituie una din principalele activității de pregătire a investițiilor anului viitor, o premisă importantă a punerii în funcțiune la termenele prevăzute a noilor capacități de producție.

Răspundem celor ce ne scriu

Responsabilitatea pentru creșterea și educarea copiilor a făcut ca, m urmă cu cițiva ani sâ ia iiin- ță la Uricani, copilului, întrunește „familie" cu copii din Valea mare
Casa Aceasta, marea... 160 de Jiului, un mare număr de cadre didactice, pedagogi, îngrijitori — toți părmți devotați celor pe care îi au în grijă....v-uriea spațioasă, terenurile de sport, sala de mese pregătită pentru servirea prinzului, dormitoarele foarte ordonate și luminoase, totul părea neînsuflețit in acea dimineață frumoasă de toamnă. Dar unde erau oare copiii ? Ați ghicit. După o vacanță Iun gă și minunată, petrecută în tabere la munte și la mare, în

excursii, cele 160 de tinere vlăstare și-au reluat locurile în băncile claselor. Liniștea coridoarelor ne-a dat de înțeles că cei găzduiți aici
structi v-formați vă.Pentru orele destindere, în afara jocului, lecturii, a activităților pe terenurile sportive, la club, bibliotecă,

Carnet de reporter

O „familie" cu 160
■

** UN GRUP DE MUNCITORI, Lupeni : Cercetările e- .fectuate de Direcția sanitară din cadrul Regionalei de căi ferate Timișoara au dus la constatarea că certificatul medical acordat de dr. Mircea îacob salariatei Silvia Turcaș de la stația CFR Lupeni a fost justificat, susnu- mita fiind într-adevăr suferindă de tulburări nevrotice.

obezitate și diabet zaharat, bolile respective puțind determina manifestări de comportament ca cea Ia care vă referiți în scrisoarea adresată redacției.© O TAXATOARE, Petroșani : Sesizarea dumneavoastră trimisă redacției s-a dovedit a fi întemeiată. In ur-

ma avizului favorabil dat de Consiliul popular municipal la cererea ce i-a fost prezentată de către conducerea E.tl.C., problema pe care a-ți adus-o la cunoștința redacției va fi rezolvată în scurt timp. Lucrările pentru amenajările respective’, la capătul liniei de autobuze Petroșani — Piața Victoriei — Petrila, au început deja.
(Urmare

Minerii sectoru'ui V
din pag 1)nivel al pro- muncii superi- 210 kg/post pre- inițiale.i brigadă . de

Uzării unui ductivității or cu peste vederilor iCunoscuta pregătiri condusă de Fran- cisc Kovacs a adăugat de curînd o nouă străpungere în rîndul sale realizări de Astfel, prin înainte de termen a suitorului de atac din stratul 12, panoul A, săpat între orizonturile XIV B și XIV A.
numeroaselor■ muncă terminarea

a fost posibilă urgentarea intrării" in producție a noului abataj fapt ce a contribuit la asigurarea liniei de front active a sectorului.De menționat că unele greutăți care au intervenit în aprovizionarea cu materiale’nu i-a împiedicat pe Francisc și Sandor Kovacs, pe Alexandru Boytc, Arpad Siklodi II, și ceilalți brigăzii să nivel al muncii și. la această re.
Arpad Andras componenți ai realizeze un bun productivității lucra-

Avancronica
competițiilor sportive• Fotbal diviziei A Astăzi echipa a României Bucunești în ile campionatului echipa noastre turneul limitate, tricolorii cerca astăzi pe aproape pinde că în putea luție schft-1974“. Le dorim mult succes !

Finlandei.de calificare final, vor fi noștri.

— Campionatul este întrerupt, națională întîlnește, la preliminari- mondial ■Șansi liladeși practic apărate de Se va în- „23 August", imposibilul.de „ll“-le nostru continuare vom spera sau nu la lor la
De-da- mai evo-„Welmeister-

• In seria a 7-a a diviziei C la fotbal, la Lupeni echipa locală Minerul (locul 11 după 7 etape, cu 7 puncte), întîlnește într-o par-

echilibrată pe Steagul Plenița (locul 3, 9 punc- Jocul începe la ora 11.tidă roșu te).Știința Petroșani (locul 14, 4 puncte) evoluează în deplasare, în compania echipei Energia Rovinari (locul 5, 8 puncte). Liderul a- cestei serii este Victoria Că- lan, cu 10 puncte.@ Popice — Și campionatul diviziei A la popice este întrerupt. El se reia sîmbăta viitoaW, cînd liderul seriei Nord. Jiul Petrila (3 victorii, din 3 posibile) se deplasează la Satu Mare, unde, dă replica echipei locale, „Lemnul".g|Rugbi — Etapa a IV-a a diviziei A programează la Petroșani, pe stadionul Jiul, meciul dintre Știința Petroșani și Rulmentul Bîrlad. Partida începe la ora 10.

și-n fiecare an despărțirilor nunchează în tul celor care că din familie mente păreri de rău. In fiecare an, absolvenții duc cu ei în alte școli din municipiu sau din țară, amintirile frumoase de „acasă". imaginile colegilor, ale profesorilor, luliana Zas- lo, Andrei Drăghici, Ion Pașulea, Valeria Crivăț, Dumitru Fe- loiu și toți ceilalți profesori și pedagogi, rămîn pentru totdeauna în mintea lor, părinții cei mai îndrăgiți. Pentru că, de la ei au învățat scrisul și cititul, de la ei au învățat cum să se fost preajma du„i cu dragoste

înmă- sufle- plea- sen tide regret și II

MANOLE
însemnare

(Urmare din pag. 1)

poarte. ei au întotdeauna în lor, veghin- căldură și părintească.

educativ-culturală îmbrățișînd toată gama valorilor spirituale : adevărurile științifice, principiile morale, normele de drept, probleme de estetică și orientare ideologică, educație cetățenească etc.Coordonatele principale ale Universității populare din Petroșani sînt: o acțiune sisfe- matică de influențare educativă, realizată prin teste și sondaje de opinie, care-și are e- chivalentul în diferitele cursuri sau cercuri; dispunerea armonioasă pe localități pentru a oferi tuturor cetățenilor din municipiul nostru posibilități de a-și îmbogăți cunoștințele în domeniul preferat. Astfel, pe lîngă toate cluburile și casele de cultură sînt organizate cursul „România contemporană" sau „Pedagogia părinților" (Aninoasa și Vulcan), „Istoria artelor plastice" (Per troșani și Lupeni), cluburi ale tineretului, cercuri literare sau ale prietenilor tradițiilor populare, cluburi de inițiere muzicală etc. Accentul în alegerea cursului se pune pe o componentă sau alta a culturii, după criterii dominant locale. Din acest punct de vedere se observă că o pondere însemnată o au cursurile de educație politică, ideologică, științifică, cele de e- ducație cetățenească, de informare tehnico-economică și profesională, limbile străine. Experiența anilor trecuți a a- limentat ideea că la universi-

tatea populară din Petroșani s-a acordat o atenție prea mare cercurilor aplicative, în detrimentul cursurilor de informare și educație. Acest fapt s-ar putea explica și structura cvasi-școlară curilor. Nu rea reală a atragerii și prinderi de îndrumarea•rilor-, sprijinirea prin lectori experimentați în munca de

prin a cer- valoa- sensultăgăduim acestora in formării unor de- mare utilitate. Dar tematică a cursu-
Exigentă 
tematică

răspîndire a culturii și de mare prestigiu, folosirea unor mijloace moderne și antrenante de comunicare ar contribui categoric la sporirea gradului de interes și a numărului de auditori constanți.Ce aduce nou programul Universității populare din Petroșani 7— In primul rînd o mai echilibrată concepție în structura cursurilor, ne-a spus prof. Margareta Chioreanu, rector al universității populare. In al doilea rînd, mai multe posibilități oferite copiilor pentru a învăța limbile străine, începînd din clasa a Il-a, la școlile unde nu a fost posibilă trecerea la învățarea lor. Avem acum clase

împreună cu ceilalți, elevi din orașul Uricani, au început „lupta" cu învățătura. Sălile de clasă, laboratoarele. cele două ateliere — de lăcătușerie și croitorie, foarte bine dotate — vin să sprijine strădania profesorilor în activitatea in-

excursii și vizite prin împrejurimi, copiii s-au obișnuit să lucreze cu sîrguință în grădina și gospodăria anexă a Casei copilului. Au îndrăgit munca. Și mai știu că totul este al lor, în folosul „familiei" lor numeroase....Dar copiii cresc,
Trei harnici electricieni de la E.M. Lupeni: Ion Gri- goruță, Vasile Rus și Mihai Preotu verificînd, un întrerupător pentru combina 2K- 52.

limba germană, engleză, franceză și italiană pentru care sînt mulți dornici de participare. Un alt obiectiv îl formează cenaclurile și cercurile literare care vor trebui organizate cu mai multă seriozitate și într-o concepție nouă, mai complexă, astfel ca ele să contribuie mai activ și Ia lărgirea orizontului cultural al participanților. Trebuie să- mai remarc o chestiune de natură organizatorică — Casa de cultură, principalul loc de desfășurare a cursurilor și cercurilor, a manifestat de la început mult interes și Înțelegere pentru crearea spațiului necesar acestor activități. Așa se face că pentru cursul de limbi străine, cursurile de radio-electrotehnică și croitorie dispunem de o sală care oferă condiții optime pregătirii participanților.Avînd o structură sensibil diferită față de anul trecut — indiciu al maleabilității de concepție, al adaptării după necesități și opțiuni, consiliul de conducere al Universității populare din Petroșani trebuie să urmărească cu a- tenție calitatea desfășurării cursurilor sub aspectele tematic și al pregătirii lecțiilor, criterii principale de eficiență educativă și participare a cursanților. Exigență, sub toată varietatea manifestărilor concrete, va trebui să canalizeze activitatea de educație permanentă pe care o desfășoară Universitatea populară în rîndurile populației.

Un risc care poate fi 
înlăturatCetățenii orașului Lupeni beneficiază de mai bine de un an de zile de o nouă piață de alimente, construită în apropierea gării.înzestrată cu unități de desfacere a produselor agro-ali- mentare, dispunînd de un spațiu suficient pentru desfacerea. mărfurilor, piața este , vizitată zilnic de sute de cumpărători care vin din toate cartierele orașului să se aprovizioneze cu produse agro-ali- mentare. Comitetul executiv al consiliului popular manifestă în permanență o grijă deosebită pentru ca noua piață să satisfacă tot mai mult cerințele populației. In acest sens trebuie înțelese și eforturile depuse de gospodarii orașului pentru înzestrarea pieții cu o serie de dotări absolut necesare activității de comerț. Piața a fost împrejmuită eu un gard din prefabricate, iar în fața intrării s-a construit o stație de autobuz pentru călători. Desigur, pentru un rost bine definit.

Totuși, unii cetățeni n-au înțeles acest rost. Aceștia au distrus o parte din gardul. a- mintit, pentru a traversa linia ferată, scurtînd distanța dintre piață și colonia Jiul, situată în spatele gării. Nu este cazul să mai amintim de pericolul care îi amenință pe cei care, din diverse motive, și-au făcut drum peste calea ferată. Considerăm însă necesar că atîț consiliul popular cît și stația C.F.R. Lupeni să ia măsuri pentru interzicerea acestei traversări nereglementare. Dacă este necesar un pasaj de trecere — și credem că este — între piață și colonie, atunci să se a- plice o soluție practică care să asigure circulația cetățenilor în depline condiții de siguranță. Altfel riscul unor grave accidente îi paște pe toți cei care în dorința de a ajunge mai repede în piață, sau acasă, trec, așa cum am văzut, în fugă peste liniile ferate.
C. H.

centralizare electrodinamică
Secția electrificare

— Permise C.F.R. pentru salariat și membrii familiei.

- Ordin de serviciu gratuit pentru locuință pînă Ia dis
tanța de 60 km.

angajează urgent:
• electricieni autorizați la Înaltă 
tensiune pentru linia de contact 
Subcetate - Petroșani, dornic liați 

pe traseul Călău - Vulcan.
- Salarizare conform HCM 914/1968.

Informații telefon 13920 - interior 383

Mica publicitatePIERDUT legitimație de serviciu pe numele Boanță Vasile eliberată de E. M. Petrila. O declar nulă.PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Focșeneanu Vasile eliberată de E.M. Aninoasa. O declar nulă.PIERDUT ecuson nr. 45 eliberat de preparația Lupeni. II declar nul.PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Cerbu Maria, eliberată de E. G. C. Vulcan. O declar nulă.PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Nagy Ladis- lau, eliberată de E. M. Aninoasa. O declar nulă.PIERDUT ecuson și legitimație de serviciu pe numele Dragu Maria, eliberată de preparația Petrila. Le declar nule.
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Cu privire ia deficientele 
în dotarea tehnica 

a Combinatuiui „Azomureș" 
și măsurile de înlăturare 

a lorIn cadrul vizitei efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, In județul Mureș, în ziua de 13 octombrie 1973, la Combinatul de îngrășăminte chimice „Azomureș", s-a constatat faptul că Uzinele de utilaj chimic din Ploiești au livrat combinatului instalații executate necorespunzător din punct de vedere calitativ și fără a fi supuse în uzină controlului privind condițiile de funcționalitate și calitate. In felul acesta au fost încălcate prevederile Decretului Consiliului de Stat nr. 398 care stabilește obligația uzinelor furnizoare să efectueze înainte de livrarea utilajelor toate probele, în modul, cel mai exigent, privind buna funcționare a acestora.Constatîndu-se aceste grave abateri de la legislația economică în vigoare, au fost chemați la fața locului ministrul industriei construcțiilor de mașini grele, directorul centralei industriale de utilaj chimic și directorul întreprinderii furnizoare din Ploiești, precum și primul secretar al Comitetului județean de partid Prahova.Analizîndu-se cauzele care au determinat această stare de lucruri negativă la Combinatul chimic Mureș și criticîn- du-se lipsa de răspundere și superficialitatea dovedite de uzinele furnizoare de utilaj tehnologic, s-au stabilit măsuri hotărîte pentru remedierea deficiențelor constatate.Totodată, ș-a hotărît ca toate uzinele producătoare de utilaj să asigure condițiile a- plicării integrale, pînă la sfîr- șitul acestui an, a tuturor prevederilor Pecretului Consiliului de Stat nr. 398. In acest scop vor trebui realizate standuri de probă in toate uzinele producătoare de utilaj, pentru a se evita cu desăvîrșire livrarea de instalații tehnologice nesupuse controlului tehnic, înaintea livrărilor către beneficiari. De asemenea, s-a subliniat din nou obligativitatea beneficiarilor de a nu mai recepționa nici un fel de utilaje care nu corespund sarcinilor tehnologice stabilite în documentații și care nu au fost supuse în uzinele producătoare probelor cele mai severe de calitate, potrivit dispozițiilor legale.Pentru încălcarea legislației economice în vigoare, a prevederilor Decretului nr. 398, pentru executarea necorespunzătoare din punct de vedere calitativ a utilajelor și livrarea lor fără a fi verificate și probate în uzinele producătoare, pentru lipsuri grave în e- xecutarea controlului de calitate și nentru primirea de către beneficiar în condiții ne- corespunzătoăre a utilajului,

au fost stabilite următoarele sancțiuni :— avertisment sever conducerii Uzinelor de utilaj chimic din Ploiești, directorului și inginerului șef al întreprinderii ;— avertisment conducerii Centralei industriale de utilaj chimic și directorului general al acesteia, precum și controlului de calitate al Uzinelor de utilaj chimic din Ploiești ;— observație conducerii Ministerului Industriei Construcțiilor de mașini Grele ;— observație conducerii Ministerului Industriei Chimice și conducerii Combinatului „Azomureș" ;— observație conducerii Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calității Produselor.S-a stabilit ca toate constatările făcute, concluziile a- nalizei întreprinse și măsurile stabilite să facă obiectul dezbaterii conducerilor tuturor uzinelor de utilaj tehnologic și să fie aduse la cunoștința colectivelor atît din uzinele constructoare de mașini, cît și din întreprinderile beneficiare.Toate aceste probleme vor fi dezbătute, de asemenea, cu activul de partid al Comitetu- "lui județean Prahova al P.C.R., precum și cu toți sa- lariații Uzinelor de utilaj chimic din Ploiești.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, a adresat un apel către toți comuniștii, către toate organizațiile de partid, către toți oamenii muncii din industria producătoare de utilaje tehnologice, ca de altfel către toate colectivele întreprinderilor industriale din țară să acorde cea mai mare atenție asigurării unei producții de inaltă calitate, care să satisfacă e- xigențele actuale -ale economiei noastre în plină modernizare, cerințele revoluției tehnico-științifice și să intensifice eforturile pentru îndeplinirea, în cele mai bune condițiuni și la termenele stabilite, a tuturor sarcinilor prevăzute în plan.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, și-a exprimat convingerea că măsurile stabilite cu prilejul analizei la Combinatul „Azomureș" vor duce la lichidarea grabnică a neajunsurilor constatate, iar dezbaterile, care vor avea loc în rîndul colectivelor oamenilor muncii, vor determina o creștere a exigenței 'și responsabilității în realizarea prevederilor înscrise în planul cincinal, vor genera un nou avînt în activitatea generală pentru îndeplinirea cu succes a mărețelor obiective stabilite de Cogresul al X-lea și Conferința Națională Partidului.

al U.N.E.S.C.0PARIS 13 — Corespondentul Agerpres, Paul Diacones- cu, transmite : ConsUiul Executiv al UNESCO a adoptat o rezoluție în care, reamintind principiul neintervenției în afacerile care țin de jurisdicția internă a statelor, își exprimă profunda neliniște față de evenimentele survenite în Chile, în măsura în care acestea pot afecta obiectivele funcțiunile UNESCO.Directorul general UNESCO, Rene Maheu, a
Șialin-

format consiliul că a intrat in legătură cu autoritățile chiliene în veddrea trimiterii unui reprezentant la Santiago pentru â stabili ce demersuri ar putea fi făcute în domeniul situației educației, științei și culturii, pe de o parte, iar pe de altă parte, în. ce privește soarta unor profesori și cercetători chilieni sau străini. Consiliul Executiv a aprobat aceste demersuri și a invitat pe directorul general să-și continue acțiunea.

DUMINICA, 14 OCTOMBRIEPetroșani — 7 Noiembrie:Jandarmul Republica : glei: LONEA Rond de NOASA: vest; se distrează ;Cultural : Muncitoresc : ber ; URICANI: bărbaților.

Ja plimbare ; Cartea jun- PETRILA : Ceața ;— Minerul : ANI- spre Lumeanoapte ;DrumulVULCAN:LUPENI —Organizația ; Născut li-VaraLUNI, 15 octombrie

al O.N.U. asupra situației 
din Orientul ApropiatNAȚIUNILE UNITE 13. — Trimisul special Agerpres, V. Martalogu, transmite: Consiliul de Securitate al O.N.U. s-a întrunit vineri seara pentru a continua dezbaterile asupra situației actuale din O- rientul Apropiat. Au vorbit reprezentanții Nigeriei, Ke- nyei, Australiei și Uniunii Sovietice.Ministrul de externe al Nigeriei, Okoi Aripko a propus Consiliului de Securitate să ceară părților încetarea ostilităților și să adopte măsuri imediate pentru pozițiile deținute 'iunie 1967.Făcînd aceeași ministrul de externe kenyan, Njoroge Mungai, a sugerat Consiliului de Securitate a- doptarea unei declarații ale cărei elemente să fie : încetarea imediată a focului, pentru a evita alte pierderi inutile de vieți, omenești și de bunuri materiale, acceptarea de către toate părțile beligerante a retragerii în cadrul liniilor de demarcație existente Înainte de conflictul din 1967, începerea de negocieri între părți pentru rezolvarea problemelor pendinte, pe baza

revenirea la înainte de 5propunere,

SITUAȚIASANTIAGO DE CHILE 13 (Agerpres). — In Chile să se multiplice numărul deți- nuților politici executați sub acuzația de. „tentativă de evadare", informează agenția France Presse. In 48 de ore — arată agenția — s-au semnalat nouă asemenea execuții, toate avînd loc în aceleași condiții, și anume în momentul transferării deținuților de la o închisoare la alta.Autoritățile . militare continuă totodată arestările. Astfel, potrivit ziarului „El Mercurio", 15 membri ai Mișcării revoluționare de stînga au fost arestați la Osorno, la o mie km sud de capitală. De a- semenea, surse militare informează că mai mulți „extremiști" au fost arestați la Santiago de Chile, în urma unei

pare

♦

Alegeri parlamentare
în TurciaANKARA 13. — Corespondentul Agerpres, Ion Badea, transmite : Duminică, în Turcia au loc alegeri parlamentare. Peste 16 930 000 de cetățeni înscriși pe listele electorale vor desemna, prin votul lor, pe cei 450 de membri ai Camerei deputaților (Medjlisul) și 52 de senatori, adică o treime din totalul locurilor din Senat. Sufragiile sînt disputate de nu mai puțin de opt partide, dintre care trei — create după ultimele alegeri — vor fi confruntate pentru prima dată cu electoratul. Presa turcă și observatorii din Ankara consideră, însă, că principalele protagoniste ră- mîn Partidul Dreptății, condus de Suleyman Demirel, și Partidul Republican al Poporului condus de Bulent Ecevit.

BUENOS AIRES

principiilor stabilite prin Rezoluția Consiliului de Securitate 242.Reprezentantul Australiei Consiliul de Securitate a preciat că prima sarcină Consiliului este aceea de încerca să cadă de acord supra apelului de încetare
în a- a a a- a focului, oferind astfel un răgaz în care obiectivul esen- . țial să fie extinderea ariei de acord posibil în direcția unei păci juste și durabile, pe baza rezoluției 242, acțiune trebuie întreprinsă cu o maximă urgență.In’ intervenția sa, reprezentantul U.R.S.S., Iakov Malik, 'a dat citire declarației agenției TASS cu .privire la evenimentele din Orientul Apropiat. Reprezentantul sovietic a amintit de bombardarea de către aviația israeliană a centrului cultural sovietic de la Damasc, ca și distrugerea în portul Tartous a cargoului „Ilia Mecinikov", aparținînd U.R.S.S.In baza dreptului la replică, au luat apoi cuvîntul ministrul de . externe adjunct al Siriei, Mohamed Zakaria Ismail, ambasadorul Israelului, Yosef Tekoah, și ministrul de externe egiptean, Mohamed Hassan el Zayyat.

care

DIN CHILEviolente confruntări cu efectivele militare care supravegheau un cartier muncitoresc din imediata apropiere a Stadionului Național, unde continuă să se afle un mare număr de deținuți.Un purtător de cuvînt al Ambasadei suedeze a declarat că Bobby Sorrander, corespondent al ziarului „Dagens Nyheter" din Stockholm, a fost arestat de forțele armate chiliene. Autoritățile militare au refuzat să dezvăluie acuzațiile aduse ziaristului arestat. De asemenea. agenția Prensa Latina relevă că un conducător din clandestinitate al Partidului Comunist a declarat că Rodrigo Rojas, membru al Comisiei Politice, a fost torturat cu brutalitate în închisoare și că fostul conducător al carabinierilor, generalul Jose Maria Sepulveda, a fost asasinat „pentru că și-a păstrat lealitatea față de guvernul Allende".In cadrul dispozițiilor adoptate de junta militară, în vederea modificării legislației muncii se numără și decre- tul-lege nr. 32, în bază căruia organizarea de greve constituie un motiv legal de concediere.
IRLANDA DE NORD

IncidenteleLONDRA 13. (Agerpres). — După o relativă perioadă de calm, incidentele au reizbucnit în Irlanda de nord. Explozia unei bombe în localitatea Gortnacarrow Bridge, din comitatul Fermanagh, la 80 mile sud-vest de Belfast, a provocat moartea unui tînăr și rănirea gravă a unei femei și a

19,20

CAIRO 13 (Agerpres).Un comunicat al Comandamentului general al forțelor armate egiptene, reluat de a- genția M.E.N.,- anunță" că 15 a- vioane israeliene au fost do- borîte în cursul .ultimelor angajamente care au avut ioc intre cele două părți. „Aviația inamică, precizează comunicatul, a încercat să efectue ze mai multe, raiduri împotriva unor zone de la Port Said și din sectorul central al Peninsulei Sinfei, dar a fost respinsă de apărarea antiaeriană egipteană".Referindu-se la situația generală de pe frontul din S’ nai, corespondentul militar al ziarului „Al Ahram", citat de agențiile de presă, relevă că obiectivul principal al forțelor egiptene nu este de a realiza cîștiguri teritoriale, ci de a provoca inamicului cît mai multe pierderi posibile”. Ziarul subliniază că principalele lupte din această zonă se desfășoară, pentru moment, în •sectorul de nord al Sinaiului. Re de altă parte, postul de radio Cairo, citat de agenția U.P.I., menționează că forțele egiptene care au trecut pe malul oriental al Canalului Suez se organizează în formațiuni defensive de infanterie, antitanc, de rachete antiaeriene și că minează drumurile de acces spre pozițiile 'pe care le dețin.Sîmbătă, un purtător de cuvînt de la Cairo a anunțat că toți militarii de la un important post israelian din nordul ^Golfului Suez s-au predat trupelor egiptene. Este vorba ide cinci ofițeri israelieni și 82 de soldați, care au capitulat cu tot armamentul din dotarea lor, inclusiv două tancuri ,,Patton".In legătură cu luptele ara- •bo-israeliene, agenția M.E.N. •informează că șeful statului ■libian, Moamer El Geddafi, a adresat președintelui Anwar Sadat un mesaj în care se a- rată că „Libia pune întreg potențialul său în slujba luptei". De asemenea, agențiile de presă anunță că guvernul Arabi- ei Saudite a examinat, vineri seara, „situația din Orientul Apropiat și mijloacele de a șprijini lupta dusă de țările arabe". Irakul a anunțat oi’- 
1 rial că aviația sa participă la operațiuni pe fronturile din Sinai și din Golan și că formațiuni de blindate au o- icupat poziții în cele două zone. „Comandamentul. superior al forțelor armate iordanl- ene a hotărît să trimită pe ’frontul sirian trupe de elită, pentru apărarea teritoriilor a- rabe și pentru ca Iordania să-și îndeplinească îndatoriri le sale militare" — a anunțat, sîmbătă, un purtător de cuvînt oficial de la Amman. Marocul, a trimis, de asemenea, un contingent de trupe pe frontul sirian — relevă agenția U.P.I.

DAMASC 13 (Agerpres).In cursul zilei de sîmbătă, puternice lupte terestre au a- vut loc, de-a lungul întregii linii a frontului, între trupele siriene și israeliene — relevă comunicatele militare publicate la Damasc. Vineri seara, la ora 22,25 (ora locală), postul de radio Damasc anunțase că ofensiva lansată de forțele israeliene în sectorul nordic al frontului de pe înălțimile Golan a fost oprită, inamicul 'fiind obligat să bată în retragere. Declanșînd o contraofensivă. trupele siriene au distrus 78 de blindate israeliene, precum și un mare număr de autovehicule militare.Potrivit Comandamentului armatei siriene, aviația israeliană a întreprins, sîmbătă dimineața, trei raiduri asupra unor zone din apropierea Damascului, dar a fost respinsă de apărarea antiaeriană. Mai ■multe avioane inamice au ■fost doborîte cu acest prilej, •iar altele în cursul unor lupte aeriene sau raiduri ulterioare. In total, sîmbătă, au fost doborîte peste 20 de avioane •israeliene.
★

i TEL AVIV 13 (Agerpres). t— Purtătorul de cuvînt al armatei israeliene a declarat că trupele țării sale au distrus, sîmbătă dimineața, în cursul unei lupte care a avut loc pe frontul sirian, cel puțin 50 de tancuri ale unei formațiuni de blindate irakiene — transmit agențiile Reuter, A.F.P. șl Associated Press. Alte tancuri, abandonate de formațiunea i- .rakiană, care s-a retras, au fost capturate de trupele ri- raeliene.De asemenea, purtătorul 'de cuvînt a anunțat că, în cursul

WASHINGTON 13 (Agerpres). — După două zile de consultări, președintele Richard (Nixon a anunțat vineri seara, numirea lui Gerald Ford, lider' al minorității republicane în Camera reprezentanților, în funcția de vicepreședinte al Statelor Unite, post rămas vacant, ca urmare a demisiei lui Spiro Agnew.Conform prevederilor amen-
• La Belgrad, a fost semnat planul de colaborare în domeniul sănătății și științelor medicale pe 1973 și 1974 între Ministerul Sănătății al Republicii Socialiste România și Secretariatul Federal pentru Muncă și Politică Socială din Iugoslavia.Planul prevede dezvoltarea în continuare a colaborării bilaterale în domeniul sănătății și îndeosebi, lărgirea colaborării directe între instituțiile medicale similare.

au reizbucnittrei copii. Numărul total al victimelor înregistrate în provincie de la izbucnirea incidentelor, în august 1969 a a- juns la 891.Explozia a două bombe în gările centrale ale orașului Belfast, „York" și „Great Victoria Street", a provocat pagube însemnate și rănirea a șapte persoane.

• Premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, Ciu En-lai și primul ministru al Canadei, Pierre Elliott Trudeau, au semnat sîmbătă un acord comercial între guvernele celor două țări — informează agenția China Nouă.
nn

nopții de vineri spre sîmbătă, un comando israelian a întreprins un raid împotriva unor localități siriene situate la circa 100 kilometri nord-est de Damasc. Cu acest prilej, a •fost distrus un pod și au fost atacate unități militare irakiene, trimise spre frontul de pe înălțimile Golan. Purtătorul ele cuvînt a menționat că forțele israeliene s-au întors la bazele lor fără să fi suferit .pierderi.In legătură cu situația de pe acest front, comunicatele militare publicate , la Tel A- viv afirmă că trupele israeliene au pătruns pînă la 20 de mile (32 km) de capitala siriană. Menționînd că trupele Is raeliene se află în ofensivă, comunicatele afirmă că aceasta se desfășoară pe mai multe axe, pentru a permite cuprinderea întregului front din G„- lan. lung de aproximativ 96 de kilometri.Referitor la situația din Și- nai, generalul Herzog, consilier al șefului statului major,, a declarat că trupele israeliene „au reușit să se consolideze pe noile poziții". Un purtător de cuvînt a arătat că aviația israeliană a atacat vineri baterii de rachete egiptene amplasate la Port Said și concentrări de blindate'în Sinat. în cursul unei lupte aeriene, au fost doborîte două avioane Șegiptene.Sîmbătă seara, la Tel Aviv s-a anunțat că trupele egiptene din Sinai au atacat, în ■cursul zilei, în sectoarele de sud și central ale frontului. Comunicatul militar mentio- ■niează că atacurile au fost respinse și că peste 50 de blindate egiptene au fost scoase din luptă.

damentului nr. 25 la Constituția Statelor Unite, președintelui ștatului îi revine misiunea de a. numi un nou vicepreședinte în cazul în care postul rămîne liber. Numirea trebuie să fie. aprobată de majoritatea membrilor celor două Camere ale Congresului — Senatul și Camera Reprezentanților.
liste. Delegația română a fost alcătuită din Aurel Rău, E. Staffer, Hajdu Gyozo și Ion Arieșeanu. Reuniunea a dezbătut problem^ privind relațiile dintre revistele literare, dintre ințifice precum și raportul revistele tehnico-ști- și cele literare.

Tovarășul

a fost primit
de președintele

Argentinei
BUENOS AIRES 13 (Agerpres). — Corespondență de la Valentin Păunescu : Președintele Argentinei, generalul Juan Domingo Peron, l-a primit sîmbătă dimineața, la Casa Rosada, pe tovarășul Emil Bodnaraș, vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.Cu acest prilej, președintelui Republicii Argentina, generalul Juan Domingo Peron i s-a transmis un salut din partea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu.In cursul convorbirii care a avut loc au fost abordate pro< bleme de interes comun.In încheierea întrevederii, șeful statului argentinian, generalul Juan Domingo Peron, a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu un cald salut și sentimentele sale de /prietenie.La întrevedere, i care s-a desfășurat într-o atmosferă cal- <dă, prietenească, au asistat, din partea argentiniană, mi- •nistrul economiei, Jose Gel- bard, și ministrul bunăstării sociale, Jose Lopez Rega, iar din partea română, ambasadorul României la Buenos Ai-res, Mihai Bălănescu.

întreg cincinalul precedent. Se apreciază că, pînă la sfîr- șitul anului în curs, uzinele poloneze vor livra 171 000 de autovehicule de diferite tipuri, de la autoturisme la autocamioane grele, această cifră fiind cu 21 000 de unități superioară celei preconizate inițial în planul cincinal.@ Comisia pentru energia atomică din Statele Unite a anunțat efectuarea, vineri, la poligonul său din Nevada, a unei noi experiențe nucleare subterane.® întruniți într-o adunare generală, muncitorii fabricii de ceasuri „Lip" dih Besancon. -au hotărît, cu o mare majoritate, să-și continue greva. Această hotărîre intervine Ia patru luni de la dedlanșarea mișcării de la „Lip".* • Negocierile dintre grup de șase state membre aleExportatoare(O.P.E.C.) și reprezentanții a 13 companii occidentale importatoare, consacrate stabilirii unui nou preț pe de petrol brut s-au întrerupt, diul din Viena urmînd să fie două săptămîni.

Organizațieide Tarilor Petrol • In capitala niponă desfășoară o consfătuire sacrată de lansare în 1977 pe o orbită staționară a unui număr de cinci sateliți ai Pămîntu- lui. Sînt prezenți 50 de specialiști în sfera tehnicii cosmice și meteorologiei din Japonia, Uniunea Sovietică, Statele Unite și alte țări.

se con- discutării planului . @ Camerunul a hotărît să rupă relațiile diplomatice cu Israelul, a anunțat postul de radio național camerunez, reluat de agenția France Presse.tona neprelucrat, vineri, la seal O.P.E.C., reluate după19,20 1001 de seri: Pomi- șorul uitat.19,30 Telejurnal. Cincinalul înainte de termen. 1973 — an hotărâtor.Cîntecul săptămînii. Nicăieri. Muzica H. Mă- lineanu.Ancheta TV:Natura.Muzică pretată cu.RevistaTV.Publicitate.Fintîna turmelor. Producție a studiourilor de televiziune spaniole, după piesa Lope de Vega. 24 de ore.

• La Atena s-a anunțat că președintele Ciprului, arhiepiscopul Makarios, va vizita Grecia, probabil luna viitoare, pentru convorbiri cu noul prim-ministru al Republicii Elene, Spyros Marke- zinis.
* In intervalul 1971-1973, industria poloneză constructoare de autovehicule a produs un număr considerabil mai mare de. mașini decît în

£ La Budapesta s-au încheiat lucrările reuniunii redactorilor șefi ai revistelor literare din unele țări socia-20,00tinoarul „23 August". 1001 de seri. Iedul care numără pînă la zece.Telejurnal, na politică și internațională. îr7-->ni.Trofeul Carpați handbal feminin : mânia — R. D. Germană (repriza a Ii-a). Transmisiune directă din Sala sporturilor de la Pitești.Publicitate.Alte toamne... alte rapsodii. Spectacol de varietăți transmis din Sala Palatului.22,40 .Telejurnal. Sport.

Ilustrate muzicale ;Ora satului-; 10,00 Radio- magazinul femeilor ; Succese Buletin fîlnire Iară și rat ; 11,35muzică ușoară a Radio- televiziunii ; 12,00 Detoate pentru toți/; 13,00 Radiojurnal ; cîntecului ; veselă rului ; opereta Buletin Cîntece bună ;Tangouri Azi în Arii din operete ;. Divertisment în Re jor ; 18,30 Albumulpreților de muzicăRadiojurnal ; duminicală ;22.00 i Pa-22,30 Michel- MomentDans non Buletin de Estrada noc-

10,30 ale discului ; 11,00de știri ; 11,05 In-cu melodia popu- interpretul prefe- Orchestra dea12,00
DUMINICA, 14 octombrie 19,30 20,05 S.O.S.20,40Săptămî- internă în inter- Sores-populară de TicăBună dimineața. Cravatele roșii.Film serial. Daktari. Viața satului.Emisiune in limba maghiară.De strajă patriei. Album duminical. Fotbal: România —Finlanda: (preliminariile Campionatului mondial). Transmisiune directă de Ia Stadionul „23 August".Film serial : Arthur.Vetre folclorice. Țara Bihariei.18,00 Reportajul săptămînii. Visul Marmurei.inter- de patinaj participa- a europeni mondiali Irina și Alexandr Transmisiu-

20,10 la Ro- 20,55 literar-artistică21.3521,4013,1344,00 în galaxia 14,30 Selecțiuni „Gondolierii" ; de știri; populare de 15,25 Fotbal ; celebre ;România ;

Stele aleUnda umo- i din 15,00 15,05 voie17,2017,3017,4018,00 ma- inter- popu-

— 7 Noiembrie: la Amsterdam ;Drumurile băr_ Ceața;Minerul • ANT- spreCine rele ;

PetroșaniUrmărireRepublica : baților ; PETRILA : LONEA —Rond de noapte ;DrumulVULCAN:are
Și

NOASA: vest'; cîntă nu
LUPENIHomolkaMuncitoresc : ber : URICANI :bărbaților.

gînduriCultural: portofelul; Născut li- Vara 19,00EstradaConsemnări ;22,10
17,1517,40

20,3520,40
VREMEALUNI, 15 octombrie Valorile temperaturii registrate în cursul zilei ieri :

RADIO6,00 Buletin de știri; 6,05 Concertul dimineții ; 7,00Radiojurnal; 8,00 Partidului, inima și versul ; 8,10

lară ;19,15 20,45 Radiojurnal ; noramic sportiv ; Pagini din opera angelo" ; 22,50poetic ; 23,00stop ; 24,00șt'iri ; 0,03-5,00 turnă.

1 18,20 Demonstrație naționala artistic cu rea, printre alții, campionilor Și Rodnina Zaițev. ne directă de la pa-
Redacția și administrația xiarului : Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon : 1662.

17,30
18,2018,40
19,0019,15

Curs de limbă ceză. Lecția 64 Telex.La ordinea zilei, județul Vaslui. Căminul.Fragmente din tacolul cu„Tosca" de Puccini.Scena.Publicitate.

fran-
Azi,

spec- opera
■

Maximele : grade ; ParingMinimele grade ; Paring
Petroșani7 grade.Petroșani 2 grade.PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE : Vremea se menține rece dimineața și seara. Cer variabil. Vînt slab din nord.

Tiparul - întreprinderea poligrafică Hunedoara - Subunitatea Petroșani 40 396
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