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Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 

în județele Sălaj și Cluj
In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, duminică dimineața au avut loc festivitățile prilejuite de împlinirea a 500 de ani de existență documentar atestată a orașului Zalău, localitate cu un bogat trecut istoric. ale cărei destine sînt strîns legate de lupta întregului popor român pentru libertate și progres social, pentru înfăptuirea aspirațiilor sale naționale, de activitate însuflețită ce se desfășoară astăzi pentru edificarea socialismului pe pămîntul patriei.împreună cu secretarul general al partidului și șeful statului român au fost oaspeții orașului sărbătorit tovarășii Virgil Trofin și Corne] Burtică.Evenimentul împlinirii a cinci secole de existență a Orașului, jubileu la care participă întreg poporul, a constituit o memorabilă dată de referință în activitatea oamenilor muncii de pe aceste meleaguri — români și maghiari, animați de aceleași gîn- duri și năzuințe — consacrată

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la adunarea populară consacrată împlinirii 

a 500 de ani de la prima atestare documentară 
a orașului Zalău

In piața viitorului centru civic al orașului s-au strîns aproape întreaga populație a Zalăului, precum și mii de cetățeni ai comunelor din împrejurimi, pentru a participa la Adunarea populară consacrată aniversării a 500 de ani de atestare documentară a, localității.Iau parte ca invitați tovarășii’: Petre Blajovici,, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Bihor, Gheor- ghe Blaj, prim-secretar al Comitetului județean Maramureș al P.C.R., Adalbert Crișan, prim-secretar al Corhitetului județean Bistrița Năsăud al P.C.R., meinbri ai C.C. al P.C.R., ai guvernului, deputați în Marea, Adunare Națională, ac- tiviștr de partid și de stat, oamenii de știință, artă și Cultură.Români și maghiari, înfrățiți în muncă și idealuri, sâlută cu nesfîrșite urale și aclamații prezența tovarășului', Nicolae Ceaușescu la sărbătoarea lor.Ad.unarea populară este deschisă de tovarășul Laurean Tulai, prim-secretar al Comitetului județean Sălaj al. P.C.R., care — în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii, români și
(Continuare in pag. a 2-a) 

îndeplinirii obiectivelor Congresului. al X-lea și Conferinței Naționale ale partidului, înfăptuirii societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României. Sărbătorirea semimileniului acestei așezări din inima Sălajului marchează. totodată. împlinirile și mutațiile structurale petrecute în această regiune a țării, deschiderile sale spre viitor.La sosirea la Zalău, secretarul general al partidului, ceilalți oaspeți sînt întîmpinați de tovarășul Laurean Tulai, prim- secretar al Comitetului județean Sălaj al P.C.R.,’. de alte oficialități locale.O gardă militară, alcătuită din ostași, luptători ai gărzilor patriotice și tineri 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 o- noare.Numeroși locuitori ai. orașului, prezenți la sosirea secretarului general al partidului,

Dragi tovarăși-și prieteni,Doresc să încep prin a vă adresa dumneavoastră, tuturor locuitorilor orașului Zalău și județului Sălaj un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat, a guvernului, precum și din partea mea personal. (Aplauze puternice ; urale ; se scandează „Ceaușescu P. C. R.“)Marea adunare populară de astăzi este consacrată unui e- veniment de o deosebită însemnătate istorică pentru dumneavoastră — împlinirea a 500 de ani de existență documentară a orașului Zalău. Doresc să vă adresez calde felicitări cu acest prilej, precum și cu ocazia decorării cu cel mai înalt ordin al țării noastre — „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I. (Aplauze puternice, urale)500 de ani este, fără îndoială, o vîrstă destul de frumoasă, deși pe aceste meleaguri, inclusiv aici unde se a- flă orașul Zalău, au existat localități încă mult înainte, de pe timpul dacilor și romanilor. Deci, se pare că de milenii oamenii s-au preocupat de a-și .asigura, pe aceste minunate . meleaguri, condiții cît 'mai bune de viață și de civilizație..In decursul istoriei, românii, maghiarii au conlucrat împreună, au durat tot ceea ce s-a înfăptuit în ultimele secole pe aceste meleaguri. Ei au luptat îm

îl salută cu vibrant entuziasm, cu urale și ovații.In semn de înaltă cinstire și ospitalitate, primarul Zalău- lui, Vasile Cornea, oferă tovarășului Nicolae Ceaușescu cheia de aur a orașului semi- milenar.Zalăul se înfățișează privirii ca o așezare modernă, cu o importantă zonă industrială, creată în actualul cincinal, care .cuprinde unități ale industriilor construcțiilor de mașini, electrotehnică, materialelor de construcții, ușoară și alimentară. Niciodată, în cei 500 de ani, setea fierbinte a locuitorilor Zalăului de a-și valorifica iscusința și hărnicia, de a asigura orașului lor o viață prosperă, nu și-a găsit o asemenea împlinire ca astăzi.Coloana de mașini străbate orașul înveșmîntat sărbătorește.Pe străzile orașului șe află întreaga populație a Zalăului, spre a saluta pe secretarul general al partidului. Ei scandează cu înflăcărare „Ceaușescu — . P.C.R.!", 

preună împotriva asupritorilor, pentru dreptate socială, pentru o viață mai bună — și în munca și lupta comună au reușit să se cunoască bine, să se înfrățească, să înțeleagă că numai în strînsă unitate pot asigura făurirea unei vieți cu adevărat libere, de bunăstare și fericire. (Aplauze puternice ; urale ; se scandează : Ceaușescu —P.C.R.)Cu acest prilej sărbătoresc este bine să menționăm că— cu tot acest trecut îndepărtat — de abia odată cu instaurarea puterii muncitorilor și țăranilor, cu trecerea la făurirea orînduirii socialiste pe pămîntul României. Zalăul s-a ridicat la o viață nouă, așa cum s-a ridicat întreaga noastră țară, întregul popor, care, sub conducerea partidului comunist, a edificat cu succes socialismul, iar acum făurește societatea socialistă multilateral dezvoltată. (Aplauze puternice, urale).Am vizitat astăzi două întreprinderi construite în Zalău în cursul acestui cincinal— filatura de bumbac și fabrica de armături metalice. Sînt două uzine noi, cu muncitori tineri și cadre de conducere tinere, dar care au obținut de pe acum o serie de rezultate bune în activitatea lor productivă. Sînt în construcție și alte unități : fără îndoială, atît în Zalău cît și în județul Sălaj, în următorii ani și în viitorul cincinal 1976 — 1980, vor fi construite și alte noi unități industriale. In a- 

„Ceaușescu și poporul!“, rea- firmîndu-și dragostea și recunoștința față de partid și secretarul său general, hotărîrea de a milita neabătut pentru înfăptuirea politicii partidului, pentru continua înflorire a României socialiste.Pe platforma industrială a orașului, tovarășul Nicolae Ceaușescu este oaspetele colectivului întreprinderii de armături industriale din fontă și oțel, unitate creată la indicația secretarului general al partidului.Gazdele informează pe secretarul general al partidului despre preocupările lor pentru folosirea deplină a capacităților de producție și creșterea productivității muncii.Secretarul general al partidului apreciază favorabil eforturile îndreptate spre utilizarea integrală a mașinilor și cere să fie luate toate măsurile în vederea atingerii parametrilor proiectați. Directorul unității se angajează să reducă cu cel puțin două luni perioada de realizare a capacității prevăzute.In cadrul dialogului de lu

cest fel, orașul Zalău și județul Sălaj se vor ridica tot mai mult la o viață nouă, socialistă : la trecutul lor istoric se va adăuga astfel prezentul socialist. în care oamenii muncii, stăpîni pe destinele lor, își făuresc viața liberă și fericită așa cum o doresc. Se vor adăuga la acest trecut perspectivele minunate ale viitorului, ale realizărilor în dezvoltarea Zalăului. și Sălajului, care, împreună cu întreaga noastră patrie socialistă, vor păși pe înalte culmi de progres și civilizație, pe culmile societății comuniste. (Aplauze prelungite ; se scandează : Ceaușescu — P.C.R.!)Am constatat cu multă satisfacție că oamenii muncii din Zalău și din județul Șălaj au realizat cu succes sarcinile de plan pe nouă luni ale a- cestui an, că depun eforturi pentru a încheia acest an și cincinalul cu o depășire simțitoare a prevederilor de plan. Aș dori să folosesc acest prilej pentru a adresa muncitorilor întreprinderilor din Sălaj, tuturor oamenilor muncii cele mai calde felicitări pentru- rezultatele obținute pînă 
In pagina a 2-a:

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu la adunarea populară 

a oamenilor muncii din Cluj

cru dintre secretarul general ăl partidului și specialiștii’ fabricii reține îndelung atenția modul în care au fost organizate sectoarele de turnătorie., de fontă și oțel ale întreprinderiiTovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază realizările Obținute, felicită pe muncitorii fabricii pentru maniera reușită în care a fost organizat fluxul tehnologic. Oprindu-se în dreptul cuptoarelor de turnare a fontei și oțelului, agregate moderne. prevăzute cu aparatură de automatizare, tovarășul Nicolae Ceaușescu se întreține, cu reprezentanții întreprinderii „Independența" din Sibiu, care a realizat aceste utilaje, se interesează de performanțele tehnice ale acestora și recomandă să li se aducă noi perfecționări. Pe viitor - subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu — întreprinderea sibiană trebuie să livreze instalații de. cbmandă complet montate și verificate Ta bancurile de probă.In vederea ridicării productivității muncii, secretarul ge-
(Continuare in pag. a 2-a)

acum și urări de noi succese. (Aplauze și urale prelungite ; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.".)De asemenea, și în agricultură, țărănimea cooperatistă, muncitorii de pe. ogoare, întreaga țărănime au obținut rezultate importante în a- cești. ani. Ei se preocupă să aducă o contribuție ' tot măi însemnată ,1a dezvoltarea a- griculturii noastre, la asigurarea aprovizionării populației în cele mai bune condiții. Doresc să adresez de aceea și lucrătorilor din agricultură calde felicitări pentru rezultatele obținute și urarea de a obține noi succese în munca lor! (Aplauze, urale; se scandează : Ceaușescu — P.C.R. !j.In întreaga țară, oamenii muncii din industrie și agricultură au obținut rezultate însemnate în activitatea pe acest an și pe primii doi ani ai cincinalului. Se poate spune că tot ceea ce s-a realizat în această , perioadă demonstrează că prevederile Congresului al X-lea și hotărîrile Conferinței Naționale, anga-
(Continuare în pag. a 2-a)

Solicităm furnizorilor un sprijin efectiv în re-
zolvarea problemelor pe care le ridică producția

ONORAREA CONTRACTELOR -
DATORIE

DE CEA MAI MARE URGENȚA• Furnizori buni... • ...dar și numeroase contracte neonorate • încheierea anului, pregătirea producției anului viitor, reclamă îmbunătățirea activității de aprovizionare.Intrarea in ultimul! trimestru al anului reprezintă și pentru minerii Văii Jiului un prilej de mobilizare plenară în vederea îndeplinirii în cît mai bune condițiuni a -sarcinilor de plan ce le revin, contribuind astfel la realizarea obiectivului major cu care este confruntat întregul nps-, tru popor : realizarea cincinalului înainte de termen.Dar pentru . desfășurarea în bune condițiuni a producției și realizarea sarcinilor de plan o însemnătate deosebită prezintă aprovizionarea teh- nico-materială. In cadrul Centralei cărbunelui această funcțiune este îndeplinită de către Baza de aprovizionare, transport și prestări de servicii care furnizează unităților miniere din Valea Jiului materii prime, materiale, combustibili, piese de schimb și

Un nou panou este încărcat pe trauler la poligonul de prefabricate din Livezeni cu destinația Lupeni, — blocul D-12.
Debut convingătorDe curînd lista șefilor de brigadă de la mina Uricani— care înregistrează rezultate meritorii în muncă s-a îmbogățit cu un nou nume: Grigore Lițcan — cunoscut mai mult ț datorită fraților săi mai mari care și-au onorat întotdeauna profesiunea de miner.| Numit ca șef de brigadă la începutul acestei luni, Gri-■ gore Lițcan a fost repartizat să lucreze la abatajul cameră■ nr. 7 din blocul III, sectorul I, unde se întîmpinaseră în lu-■ nile trecute unele greutăți în realizarea sarcinilor de plan.■ Apropierea sfîrșitului de lună lasă să se întrevadă rezulta-■ te dintre cele mâi bune ale acestui „debut" al noii brigăzi:■ onorarea integrală a angajamentului asumat inițial de tînă-■ rul brigadier și de ortacii săi. Cea mai bună garanție în a- | ceastă privință o constituie cei peste 100 de metri avansare,■ realizați în aripile abatajului încă din decada a II-a.Notăm că această lună are pentru Grigore Lițcan încă■ o semnificație deosebită : primirea în rîndul membrilor de■ partid, prilej de recunoaștere a meritelor tînărului miner,■ dar și de asumare a unor răspunderi deosebite în muncă. în■ societate. Ilie COANDRAȘ,■ E.M. Uricani

j O mînă de ajutor

!
 Duminică, 28 octombrie. Zi 

mioriță de toamnă. La silozu
rile C.L.F.-uIui din Petroșani, 
munca continuă atit cu sa-

< lariâții unității cit și cu... vo- 
I luntari. De la ora 9 și-au în- 
ț ceput activitatea aici 50, de 
l salariâți mobilizați de Consi- 
1 lini popular municipal Petro- 
1 șarii. Alături de acești splari- 
1 ați, au lucrat la . însilozarea i cartofilor 52 de elevi de la 
1 Liceul industrial minier din 

Petroșani. Elevii erau veseli
i bine dispuși, hotărîți să facă 
’ treabă bună. Profesorii diri- 
\ ginți Lerike Burian și Chirii 
t Păuhescil s-au declarat mul- 
1 țumiți de modul cum mun- 1 ceau toți elevii. CoStică Bu- ciu, Cost'ică Gătej, Alexandru i Benkovici, Ion , Cocheci. erau 
’ adevărați însuflețitori in mun- 
ț că pentru ceilalți. 

utilaje. In general în cursul acestui an s-a asigurat o bună aprovizionare cu produse petroliere, materiale de construcții, material lemnos, materiale. chimice, unelte de minerit, scule așchietoare și de atelier, cabluri de tracțiune, produse refractare, organe de asamblare. echipament de protecție și de lucru, laminate feroase și neferoase, table, țevi etc.Aceste rezultate au fost rodul colaborării bune pe care am avut-o- cu majoritatea firmelor furnizoare care au reușit să-și onoreze ritmic obligațiile contractuale și să răspundă favorabil unor solicitări suplimentare din partea noastră. Pot fi citați îh acest, sens Unii furnizori cum sînt : Combinatul siderurgic Hunedoara (laminate). Industria sîrmei Cîmpia Turzii

Directorul Centrului de le
gume și fructe, Ion Cozma, a- 
părut între timp în furnicarul 
de oameni, aduce elogii elevi
lor prezenți la acțiune cît și 
școlilor care au contribuit 
aproape in fiecare an la sor

Instantaneu duminical
tarea și insilozarea cartofilor. 
Printre acestea au fost amin
tite Școala generală nr. 3 Dă- 
rănești, director Pavel Bartha, Școala comercială Petro
șani, director Gheorghe Ana, 
Școala generală nr. 2, direc
tor Ștefan Bende.

In mi/locul elevilor se afla 
un salariat al C.L.F., șeful de 
depozit Nicolae Alexandroiu. 
Directorul îl prezintă elevilor.

— II vedeți pe nea Alexan

(sîrmă, cabluri de tracțiune), „Republica" București (țevi de construcții), I.F.E.T. Piatra Neamț, Suceava, Cluj și Bistrița (lemn și cherestea), „Independența" Sibiu (piese de schimb pentru unelte pneumatice) și alții.O îmbunătățire substanțială s-a constatat în ultima vreme și în activitatea Bazei județene de aprovizionare tehnico- materială Deva care a furnizat in mod ritmic și îh cantități suficiente materialele de uz general contractate.Din păcate, însă, alături de aceste situații în care contractele au fost onorate în mod exemplar, au fost numeroase cazuri în care furnizorii ne-au livrat materiale în cantități insuficiente, nu s-au respectat obligațiile contractuale B.A.T.P.S. fiind pusă în situația de a nu putea satisface necesitățile exploatărilor mi-Pompeiu VLADUȚIU«ef serviciu aprovizionare cu iateriale B.A.T.P.S. Petroșani(Continuare in pag. a 3-a) țLa ordinea zilei:
Inițiativa, 
spiritul de
organizareNu avea cum să scape atenției generale evoluția activității sectorului IV. de la mina Aninoa- sa, din ultimele zile. In data de 23 octombrie, sectorul a raportat un plus de 14 tone de cărbune. A doua zi. în 24 a fost obținut un plus de 61 tone. In 25 octombrie, depășirea preliminarului se cifra la 186 tone, pentru ca în 26 să fie de 200 de tone. In fot a- cest timp, din abatajele frontale conduse de Teodor Tărbuzan și A- Iexandru Vereș, ca $î din abatajul cameră condus de Constantin Lă- bușcă era raportată o substanțială depășire a productivității muncii planificate. De remarcat, de asemenea, că depășirea productivității obținută în abataje, continuă să se mențină și „pe sector" cu cîte 250 kilograme pe pbst peste indicatorul planificat. In prezent brigăzile au impus un asemenea T ritm de lucru incit, după cum se apreciază in limbaj(Cont. în pag. a 3-a)

droiu. La cei 50 de ani ai săi, I 
zi și noapte se află In depozit-, i 
mai ales cum este acum in pe- i 
rioadele de vîrf. Azi,- deși e ‘ 
duminică, a venit in depozit V 
de la ora 5. De 17 ani, asta-i 1 
este munca. *...E o zi de toamnă însorită, ț 
Elevii anului I C electrome- i 
canică și cei ai anului ID in- ? 
stalații automatizări ai Lice- I 
ului industrial minier Petro- • 
șani au pierdut filmul trans- i 
mis Ia televiziune „Daktari" ' 
dar au cîștigat mult mal mult: \ 
au învățat cum se contribuie l 
nemijlocit Ia umplerea „că- I 
mărilor" C.L.F. cu cartofii din I 
care, în mod sigur, și ei vor i 
consuma Ia iarnă. 1Gh. BOZU, țtehnician principal <B.A.T.P.S. Petroșani ’

Pe linia integrării învățămintului cu producția.Studenții din anul I — subingineri de la I.M.P. la o oră de lucrări la tehnologia materialelor și mașini unelte în hala secției de construcții metalice a I.U.M. Petroșani-

FruntașeleLa depozitul de lemne Mierleasa care a- parține de E.M. Lupeni lucrează o echipă formată din 8 femei, condusă de Veronica To- muș. Toate aceste femei sînt la fel de harnice și conștiincioase, fapt pentru care și-au cîștigat o bună apreciere, iar comitetul sindicatului le-a declarat evidențiate în întrecerea socialistă.
Interesează poseso
rii de autoturismeO veste bună pentru automobiliști: secția

„Autoservice" din cadrul cooperativei „U- nirea" Petroșani a primit diverse piese de schimb pentru mărcile de autoturisme „Dacia — 1100", „Dacia — 1300“, „Moscvici", „Flat 850", „Trabant" și „Wartburg" precum și anvelope numai pentru autoturismele românești.Posesorii de autoturisme pot obține amănunte asupra pieselor de schimb care-i interesează la telefon 1160 Petroșani.
Sală de sport 
pentru eleviPentru desfășurarea orelor de educație fizică și practicarea disciplinelor sportive de

către elevii Casei de copii din Uricani, se construiește în curtea acestei unității școlare o sală de sport.Executată de sectoarele E.G.L. Lupeni și Uricani, noua construcție se află într-un stadiu avansat. Au fost terminate centura de sprijin și ridicarea plăcilor la acoperiș.Sala de sport va fi dată în folosință la începutul primului trimestru al anului viitor.
Cercul melomanilorDin inițiativa comitetelor U.T.C. și sindical de Ia I.U.M. Petroșani, a luat ființă un cerc al melomanilor. ■ In fiecare joi, membrii I

cercului se întrunesc la clubul uzinei, orga- nizînd audiții de muzică cultă și ușoară, concursuri tip, „cunoașteți interpretul, bucata muzicală"? Astfel, toți cei care participă la acest cerc vor avea prilejul să petreacă o după-amiază plăcută pe săptămînă, în compania muzicii și să-și desăvîrșească cultura muzicală.
Seară distractivă 

pentru tineretDupă cum ne informează tovarășul loan Stoicoiu, secretarul comitetului U.T.C., sîm- bătă, 27 octombrie a.c., a avut loc o seară dis

tractivă la care au participat numeroși tineri din cadrul secției de construcții metalice și a celorlalte colective de muncă. Acțiunea a fost precedată de o dezbatere publică pe tema „Cum să ne comportăm în viață și societate".Astfel de manifestări vor avea lbc și la celelalte secții din cadrulI.U.M.P.
Primul mistreț 

vînatAm informat cititorii noștri că un grup de vînători din Petroșani și Petrila au pornit duminică pe urme

le mistreților. Astăzi, Ie facem cunoscut că această vînătoare, desfășurată în preajma Poienilor Tăii din fondul Aușel a fost rodnică. In focul armei vânătorului Nicolae Bu- nea a căzut un mistreț de circa 120 kg. Alți 3 mistreți văzuți de vînători cu această ocazie și-au... arnînat prezentarea în bătaia armelor pentru altă dată.Este primul mistreț recoltat în acest sezon de vînătorii din municipiul nostru.
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Vizita de lucru a
în jude

tovarășului Nicolae Ceaușescu
fele Sălaj și Cluj

(Urmare din pag. t)neral al partidului cere ministerului de resort să ia mă" -i pentru dezvoltarea produc ; de mașini agregate și a dotării fabricii din Zalău, ca și a altor întreprinderi din sector, cu tot mai multe instalații de a- cest fel. De asemenea, trasează ca sarcină extinderea metodei de executare a operațiilor la mai multe mașini de către un singur muncitor ci Înaltă pregătire profesionalăIn timpul vizitei, sînt apreciate și acțiunile permanente ale organizației de partid din întreprindere îndreptate spre dezvoltarea spiritului de disciplină în muncă, a conștiințe* muncitorești înaintate, a pasiunii pentru tehnică, pentru nou.Tînărul muncitor Vasile Pop, cîștigător al „Strungului de argint** la ultima ediție a Olimpiadei pe țară, mulțumește partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, exprimă sentimentele sale de recunoștință și ale celorlalți muncitori pentru faptul că dezvoltarea orașului Ie-a permis să învețe meserii frumoase, să fie tot mai utili societății.
Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. 1)gajamentele luate de organizațiile de partid și de oamenii muncii de a realiza cincinalul mai devreme se înfăptuiesc cu succes. Toate acestea demonstrează forța pe care o reprezintă clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, care. stăpîni pe destinele lor, sînt hotărîți să dea viață programului de fău- rie a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîn- tul României, de a pune bazele trecerii spre societatea fără clase, societatea comunistă .(Aplauze puternice, prelungite)O dată cu dezvoltarea e- conomiei naționale, cu creșterea avuției generale a țării, facem totul pentru a asigura ridicarea continuă a bunăstării, materiale șispirituale, a poporului.Tot ceea ce facem este îndreptat spre bunăstarea și fericirea omului ! Aceasta este însăși esența societății noastre, pentru că socialismul este construit de oameni și pentru oameni — și numai realizarea unui nivel de viață tot mai înaintat va demonstra superioritatea socialismului, va asigura creșterea prestigiului socialismului în lume și va grăbi trecerea a noi și noi popoare pe această cale! (Aplauze puternice, prelungite)Dacă am lua numai ceea 
ce s-a înfăptuit în ultimii cîțiva ani în Zalău și în județul Sălaj — în domeniul industriei, al agriculturii, în- vățămîntului, cît și în domeniul construcției de locuințe, al îmbunătățirii condițiilor de muncă și de viață — am putea demonstra cu prisosință cum se înfăptuiește politica partidului nostru comunist, de amplasare armonioasă pe întreg teritoriul a forțelor de producție și de dezvoltare a orașelor și satelor, de ridicare generală a bunăstării întregului popor. Dacă privim Zalăul putem spune că, a- cum la 500 de ani de existență, el începe într-adevăr să devină un oraș cu totul nou. In următorii 5-6 ani, el va fi de nerecunoscut, va deveni un oraș cu adevărat modern, asigurînd tuturor locuitorilor săi condiții tot mai civilizate și mai bune de viață și de muncă. (Aplauze puternice, prelungite: sescandează: Ceaușescu —P.C.R.!)Fără îndoială că tot ceea ce se realizează atît aici, la dumneavoastră, cît și în întreaga țară constituie un motiv de mîndrie pentru toți oamenii muncii, pentru întregul popor. Dar aceasta constituie, totodată, un prilej de analiză și mai aprofundată a activității noastre, pentru a vedea cum am muncit pînă acum, ce am făcut bine și ce am făcut rău, ce greșeli am săvîrșit, ce lipsuri mai avem și ce trebuie să facem pentru a asigura mersul tot mai ho- tărît înainte. Intr-adevăr, am realizat lucruri minunate, am avut și unele greșeli. Avem încă mult de făcut pentru a

(Urmare din pag. 1)maghiari — adresează secretarului general al partidului un călduros bun venit pe, plaiurile Sălajului, împreună cu mulțumiri pentru cinstea ce o face orașulif participînd la omagiere, semimileniului său.Tovarășul Constantin Stă- tescu, secretarul Consiliului de Stat, dă apoi citire Decretului Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, prin care se conferă >rașului Zalău Ordinul ..Steaua Republicii Socia ■iste România'* clasa I.Tovarășul Nicolai Ceaușescu înmînează edililor orașului, în aplauzele îndelungate ale celor prezenți,

înconjurat cu dragoste de cei prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de condițiile de muncă, de preocuparea tinerilor de a-și însuși tot mai bine meseria a- leasă.In grija sa pentru ca muncitorii să beneficieze de condiții cît mai bune de lucru, tovarășul Nicolae Ceaușescu indică conducerilor ministerului și uzinelor ca la viitoarele investiții sistemul le construcție să asigure ilu- ninarea directă a halelor.Tovarășul Nicolae Ceaușescu 'elicită colectivul întreprinde- ii, urîndu-i noi succese, realizarea tuturor angajamentelor asumate.In încheierea vizitei se asistă la turnarea în fontă a unei piese jubiliare. Din interiorul formelor se ridică lichidul roșu, incandescent, ca o flacără vie, făcînd vizibilă inscripția „P.C.R.—Zalău 500“. Masiva piesă metalică urmează a fi așezată în centrul civic al orașului.Luîndu-și rămas bun, tovarășul Nicolae Ceaușescu își exprimă satisfacția pentru cele constatate în această întreprindere, pe care a vizitat-o pentru prima oară, și felicită 

asigura ridicarea țării noastre la un asemenea nivel economic încît să ne apropiem și să ajungem din urmă țările dezvoltate. Dar avem un program minunat, elaborat de Congresul al X-lea — și sîn- tem hotărîți să realizăm acest program. Ceea ce am realizat în primii trei ani constituie o dovadă că stă în puterea poporului nostru ca, sub conducerea partidului său comunist, să înfăptuiască acest program. Și îl vom înfăptui, tovarăși! (Aplauze puternice; urale).Este necesar să perfecționăm continuu activitatea noastră în toate domeniile, să folosim mai bine mijloacele de care dispunem — investițiile, întreprinderile, unitățile agricole— pentru a obține creșterea într-un ritm mai rapid a producției, a bogăției naționale, singura cale pentru a asigura ridicarea bunăstării generale. Trebuie să depunem eforturi pentru îmbunătățirea calității producției, pentru a realiza o mai mare eficiență economică, pentru a reduce cheltuielile materiale și costurile de producție în general. Să facem în așa fel ca fiecare zi, fiecare oră de muncă să fie folosite în cît mai bune condiții — pentru ca astfel fiecare să-și aducă contribuția la dezvoltarea rapidă a patriei noastre comune, la înflorirea României socialiste ! (Aplauze puternice, urale).Trebuie, de asemenea, să ne preocupăm mai mult de ridicarea nivelului de pregătire profesională și de specialitate a tuturor oamenilor muncii. Mașinile și utilajele moderne, de înaltă tehnicitate, cu care sînt înzestrate întreprinderile noastre cer multe cunoștințe pentru a le conduce și a putea obține maximum de producție cu ele. Iată de ce Comitetul județean de partid, comitetul orășenesc, organizațiile de partid, conducerile întreprinderilor, ministerele trebuie să aplice cu mai multă consecvență legile, hotărîrile Comitetului Central cu privire Ia ridicarea pregătirii profesionale și de specialitate — aceasta constituind una din problemele esențiale ale mersului nostru înainte. Forța principală a făuririi socialismului și comunismului este omul ! Cu cît omul va ști să-și ‘îndeplinească mai bine atribuțiile în toate domeniile, cu cît el va fi mai stăpîn pe mașini, pe tot ceea ce a creat omenirea mai bun în toate sectoarele de activitate, cu cît va avea un nivel de pregătire mai ridicat, cu atît el își va putea făuri într-un timp mai scurt viitorul său fericit, cu atît va face ca socialismul să fie o societate care să asigure din plin tot ceea ce este necesar pentru bunăstarea și fericirea tuturor oamenilor muncii. (Aplauze puternice, u- rale, se scandează : Ceaușescu— P.C.R.).Este necesar să ne preocupăm continuu de crearea celor mai bune condiții în vederea participării organizate a oamenilor muncii, a întregului popor la conducerea tuturor domeniilor de activitate. Consiliile oamenilor muncii, adunările generale din întreprin
înalta distincție.Au luat apoi cuvîntul Valeria Sălcudeanu, secretarul Comitetului de partid al Filaturii de bumbac din Zalău, maistrul Szeredai IJezideriu, de la întreprinderea de armături industriile din fontă și oțel, și profesorul Constantin Cobîrzan, secretarul organizației de partid a liceului din localitate.Primit cu îndelungi urale -,i aclamații, a luat, apoi, •uvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.Cuvîntarea secretarului eneral al partidului a fost ubliniată în repetate rîn- iuri cu vii și puternice a- p lăuze.Exprimînd sentimentele 

pe muncitori, tehnicieni și ingineri, urîndu-le noi succese, exprimîndu-și convingerea că acest harnic colectiv, în frunte cu comuniștii, va îndeplini toate sarcinile ce îi revin în creșterea producției și îmbunătățirea ei calitativă, în realizarea parametrilor stabiliți la obiectivele construite.Următorul obiectiv al vizitei îl constituie Filatura de bumbac, o altă nouă unitate industrială a orașului, intrată în funcție în anul 1971, înainte de termen, ca urmare a îndeplinirii angajamentului luat de constructori și montori cu prilejul vizitei precedente făcute la Zalău de către secretarul general al partidului.Secretarul general al partidului apreciază pozitiv acest succes, precum și faptul că e- xistă o preocupare pentru găsirea unor noi căi de creștere a producției firelor de calitate superioară.Directorul general al Centralei industriale de resort, Maria Flucsă, subliniază că unitatea se caracterizează prin capacitatea de a prelucra din materii prime inferioare fire subțiri de calitate superioară, valorificînd într-un grad înalt bumbacul. Această posibilita

deri, din unitățile agricole, din cooperativele de producție trebuie să acționeze în mai bune condiții pentru a uni eforturile tuturor oamenilor muncii și a dezbate împreună problemele care se ridică zi de zi în dezvoltarea noastră impetuoasă. împreună cu întregul colectiv din fiecare întreprindere, din fiecare cooperativă, din fiecare unitate economică și socială, să găsim căile pentru a înfăptui în cît mai bune condiții programul trasat de Congresul al X-lea, hotărîrile Comitetului Central, legile statului nostru socialist. Sprijinul și participarea activă a întregului popor la înfăptuirea acestui minunat program, strînsa legătură a organizațiilor de partid, a comitetului județean cu masele largi populare garantează victoria și înfăptuirea programului nostru. Participarea maselor la conducerea vieții economico- sociale constituie o latură e- sențială a însăși societății socialiste multilateral dezvoltate, un factor de bază al dezvoltării democrației socialiste. (Aplauze puternice, urale).Fără îndoială că trebuie să acordăm în continuare mai multă atenție muncii educative generale, ridicării nivelului de cultură și politic al tuturor oamenilor muncii, al tineretului patriei noastre. Trebuie să desfășurăm o asemenea activitate educativă de dezvoltare a conștiinței socialiste, încît fiecare cetățean să fie conștient că este un membru al marii familii a României socialiste și are îndatorirea de a face totul pentru a-și aduce contribuția tot mai activă la dezvoltarea generală a patriei noastre, la asigurarea mersului înainte al României spre o viață tot mai civilizată, tot mai fericită. (Aplauze, urale; se scandează: Ceaușescu — P.C.R.).Sînt convins că oamenii muncii din Zalău și din județul Sălaj, sărbătorind 500 de ani de existență documentară a orașului, deci a capitalei județului, vor pleca de aici și mai hotărîți să facă totul pentru a înfăptui sarcinile ce le revin din programul general de dezvoltare a patriei socialiste, aducînd astfel o contribuție tot mai mare, alături de toți oamenii muncii din România, la înfăptuirea ho- tărîrilor Congresului al X-lea al partidului. (Aplauze puternice, urale).Dragi tovarăși și prieteni,Preocupîndu-ne de dezvoltarea patriei noastre socialiste nu uităm nici un moment că succesele pe care noi le obținem — ca și succesele celorlalte țări socialiste — constituie un factor important al creșterii forței socialismului, a prestigiului său în lume. Nu uităm nici un moment că a- vem obligația, atît națională, cît și internațională, de a acționa pentru triumful unei politici noi, de colaborare și pace între toate statele lumii. Tocmai pornind de aici, România desfășoară o largă politică internațională de întărire a colaborării și unității .cu toate țările socialiste, cu popoarele care au pășit pe calea dezvoltării independente, cu celelalte state, cu țările 
participanților la această memorabilă adunare populară, primul secretar al Comitetului județean a mulțumit călduros tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru cinstea pe care le-a făcut-o participînd la sărbătorirea orașului Zalău.In ovațiile celor prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu își ia rămas bun de la locuitorii orașului aniversat.Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu, a celorlalți conducători de partid și de stat, în județul Sălaj, cu ocazia sărbătoririi a 500 de ani de la atestarea documentară a orașului Zalău, s-a desfășurat într-o atmosferă însuflețitoare, de puternic entuziasm. 

te se datorește aplicării unei metode tehnologice elaborate de Institutul de cercetări textile.Tovarășul Nicolae Ceaușescu străbate sectoarele flaiere, laminoare, carde și altele, fiind înconjurat de numeroase muncitoare, care adresează secretarului general al partidului cuvinte de mulțumire pentru crearea acestei moderne unități, unde s-au asigurat locuri de muncă unui mare număr de femei din zona Zalăului.In încheierea vizitei la filatură, tovarășul Nicolae Ceaușescu are un dialog cu organele locale de partid, cu conducerile întreprinderii și centralei industriale privind perspectivele de dezvoltare a filaturii.Coloana de mașini se îndreaptă apoi spre centrul civic al orașului. Arhitectura viitoarei piețe în curs de amenajare se întrevede în clădirea Palatului administrativ și a Casei de cultură a sindicatelor, inaugurată cu prilejul semimi- leniului.Edilii invită pe tovarășul Nicolae Ceaușescu să viziteze noulă lăcaș de cultură, care cuprinde o sală de spectacole cu 600 de locuri, sală studio, 

capitaliste dezvoltate, conside- rînd că participarea la diviziunea internațională a muncii, colaborarea cu toate statele lumii, constituie o cerință a dezvoltării sociale în timpurile de astăzi.Punem la baza acestor relații internaționale principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, respectării dreptului fiecărui popor de a fi pe deplin stăpîn pe destinele sale, de a-și făuri viața, viitorul, în mod liber, așa cum dorește, fără nici un amestec din afară. (Aplauze puternice, prelungite).Se știe că în ultimii ani s-au obținut o serie de rezultate pe calea dezvoltării colaborării și a soluționării unor probleme internaționale, că, pe plan mondial, se afirmă un curs nou, de destindere. Popoarele înțeleg tot mai mult că trebuie să se pună cu de- săvîrșire capăt vechii politici imperialiste de forță și dictat, că trebuie lichidate cu desă- vîrșire dominația și asuprirea altor popoare, că trebuie lichidate colonialismul și neo- colonialismul. După cum cunoașteți, România a sprijinit și sprijină activ popoarele care luptă pentru independența lor, pentru dreptul de a fi pe deplin stăpîne pe propriile destine. (Aplauze puternice, urale).In Europa s-au obținut, de asemenea, o serie de rezultate pe calea destinderii. A început conferința general-euro- peană, acum desfășurîndu-se faza a doua, în care se pregătesc documentele menite să așeze pe baze noi relațiile dintre statele continentului nostru, să deschidă calea unei colaborări largi între țările europene, să garanteze fiecărei națiuni de pe continent posibilitatea de a-și concentra e- forturile în vederea dezvoltării economico-sociale, precum și o strînsă conlucrare între toate statele europene. Sîntem hotărîți ca și în această fază, precum și pînă la încheierea conferinței, să ne aducem, ca și pînă acum, contribuția activă la succesul deplin al acestei importante reuniuni gene- ral-europene, considerînd că ea va reprezenta un moment istoric nu numai pentru Europa, dar și pentru întreaga lume, va deschide o eră nouă în dezvoltarea societății omenești. (Aplauze, urale, se scandează Ceaușescu — P.C.R.).Tocmai în această situație internațională a reizbucnit conflictul din Orientul Mijlociu. Cunoașteți poziția activă adoptată de partidul și guvernul țării noastre în numele poporului român — și nu o voi mai repeta acum. Doresc numai să arăt că noi am considerat și considerăm că trebuie făcut totul pentru a se ajunge la o soluție politică. Salutînd încetarea ostilităților, considerăm că trebuie luate toate măsurile pentru ca a- ceastă încetare a luptelor să nu fie vremelnică, ci să se a- jungă la o dezangajare militară a părților în conflict, să se poată trece în liniște la discuțiile necesare pentru o soluție definitivă și pentru instaurarea unei păci trainice în Orientul Mijlociu. (Aplauze puternice).Considerăm că este necesar ca Israelul să se retragă din teritoriile arabe ocupate. Trebuie să fie clar că menținerea sub ocupație de teritorii străine nu poate decît să constituie o sursă permanentă de conflicte. De aceea, vorbind de o pace trainică în Orientul Mijlociu, noi avem în vedere o retragere a Israelului din teritoriile ocupate, realizarea unor asemenea înțelegeri care să garanteze integritatea și suveranitatea fiecărui stat din această zonă, inclusiv a Israelului. Totodată, este necesar să se găsească soluții corespunzătoare pentru asigurarea unor condiții de viață demnă și liberă populației palestiniene. Numai pe această cale se va 

bibliotecă, săli pentru expoziții și activitatea cercurilor artistice.Se vizitează expoziția jubiliară „Zalău — 500 de ani“ a- menajată în incinta Casei de cultură, care înfățișează, prin numeroase documente, panouri și grafice, momentele cele mai importante ale istoriei, precum și perspectivele de dezvoltare ale localității de la poalele Meseșului.In fața machetei de azi și de mîine a orașului, a numeroase planșe și hărți, are loc o scurtă analiză a problemelor urbanistice, precum și a perspectivelor dezvoltării Zalăului în următorii ani.Tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă studierea mai a- tentă a amplasării noilor construcții, folosirea cît mai judicioasă a terenului.După încheierea discuției privind viitoarea înfățișare a Zalăului, primarul orașului oferă tovarășului Nicolae Ceaușescu, în semn de omagiu, medalia jubiliară emisă cu prilejul împlinirii a 500 de ani de atestare documentară a Zalăului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu semnează în cartea de onoare a orașului.

putea asigura o pace trainică și îndelungată în Orientul Mijlociu ! (Aplauze puternice).Este de înțeles că în soluționarea problemelor din Orientul Mijlociu sînt interesate multe state — și mai cu seamă statele din Europa, că Organizația Națiunilor Unite trebuie să joace un rol important și activ în instaurarea unei păci trainice în această zonă a lumii. In ce o privește, România va face tot ceea ce depinde de ea pentru a contribui la realizarea unei păci trainice în această zonă. (Aplauze puternice, urale).In lume mai sînt încă multe probleme de soluționat. Există încă state slab dezvoltate și este necesar să se găsească căile pentru lichidarea decalajelor care le mai despart de țările dezvoltate. Există încă focare de încordare și se impun eforturi și mai mari pentru soluționarea tuturor problemelor litigioase dintre state pe calea pașnică, a tratativelor, pentru a se exclude forța sau amenințarea cu forța din viața internațională. Se acumulează încă stocuri tot mai ‘uriașe de armamente, îndeosebi de armament nuclear. Este necesar să se acționeze cu mai multă fermitate pentru dezarmare și, în primul rînd, pentru dezarmarea nucleară, pentru a se reduce cheltuielile militare și a se destina mijloacele alocate în acest scop pentru dezvoltarea economico-so- cială și ridicarea bunăstării popoarelor din întreaga lume. (Aplauze puternice).Tot ceea ce s-a înfăptuit pe calea promovării unei politici noi, de colaborare, este rezultatul luptei popoarelor, a maselor largi populare din întreaga lume, în rîndul cărora țările socialiste au jucat și joacă un rol important. De a- ceea, dezvoltarea viitoare a vieții internaționale pe calea destinderii, realizarea unei politici noi, bazate pe egalitate între toate statele, pe respectul fiecărei națiuni, impune unirea eforturilor tuturor popoarelor. Aceasta cere ca țările socialiste să acționeze tot mai unite, ca țările care au pășit pe calea dezvoltării lor independente să-și unească e- forturile, ca popoarele de pretutindeni să acționeze cu și mai multă fermitate. Triumful politicii noi, de egalitate, asigurarea unei păci trainice nu se pot realiza decît prin lupta unită a tuturor popoarelor lumii ! Poporul român va acționa cu toată fermitatea în această direcție ! (Aplauze puternice, urale; se scandează Ceaușescu — P.C.R.!).Iată, dragi tovarăși, de ce partidul și guvernul țării noastre se preocupă continuu, atît de soluționarea cît mai bună a problemelor dezvoltării patriei, cît și de creșterea contribuției la soluționarea marilor probleme internaționale. Știm că numai în condiții de pace și de colaborare internațională putem avea garanția atît a mersului nostru hotărît înainte pe calea socialismului, cît și a dezvoltării fiecărei națiuni din lume pe o cale nouă, în mod liber și independent. (Aplauze puternice, urale).Dragi tovarăși și prieteni,Doresc, în încheiere, să vă urez dumneavoastră, tuturor locuitorilor din Zalău și din județul Sălaj succese tot mai mari în întreaga activitate pe care o desfășurați. Vă urez să aduceți o contribuție tot mai mare la înfăptuirea programului elaborat de Congresul al X-lea, și vă doresc tuturor o viață tot mai fericită, tot mai îmbelșugată. Multă sănătate, dragi tovarăși ! (Aplauze puternice, urale; se scandează Ceaușescu — P.C.R.!, Ceaușescu și poporul! Cei prezenți Ia adunarea populară o- vaționează îndelung pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul Central, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu !

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

la adunarea populară a 
oamenilor muncii din Cluj

Dragi tovarăși și prieteni,Doresc să încep prin a a- dresa tuturor celor prezenți la această mare adunare populară. locuitorilor municipiului și județului Cluj, un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat, a Consiliului de Miniștri, precum și din partea mea personal. (Aplauze, urale ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.**).De asemenea, aș dori, de la început, să mulțumesc tuturor oamenilor muncii din Cluj, din orașele Turda și Cîmpia Turzii, din satele pe unde am trecut, pentru primirea călduroasă pe care ne-au făcut-o, pentru manifestările cu care ne-au întîmpinat peste tot. In toate acestea, vedem o expresie a încrederii depline în politica internă și externă a partidului, o expresie a hotărîrii oamenilor muncii din Cluj — ca de altfel a întregului popor — de a înfăptui neabătut această politică, care corespunde pe deplin năzuinT țelor vitale ale întregii noastre națiuni. (Aplauze puternice, urale).Ne aflăm în Cluj într-o vizită de lucru. Am vizitat mai multe întreprinderi și am a- vut o ședință, nu prea lungă, cu activul de partid. Am constatat cu multă satisfacție rezultatele bune pe care oamenii muncii din întreprinderile industriale din Cluj le-au obținut pe primele 9 luni în îndeplinirea planului, precum și, în general, succesele pe care — atît în industrie și a- gricultură, cît și în învățămînt și cercetare — oamenii muncii de aici le-au obținut în a- ceastă perioadă. Pentru toate aceste rezultate bune și pentru contribuția adusă la înfăptuirea politicii generale a partidului, a hotărîrilor Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale, adresez felicitări călduroase tuturor oamenilor muncii — muncitori, țărani și intelectuali ! (Aplauze, urale; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.**).De altfel, în întreaga țară planul cincinal se îndeplinește în bune condițiuni. Multe organizații județene de partid, oamenii muncii din județele respective au îndeplinit de pe acum sarcinile pe primii trei ani ai cincinalului, avînd deci un avans de 2—3 luni. Printre acestea se numără și organizația Capitalei, oamenii muncii din întreprinderile industriale ale Bucureștiului care, după cum știți, dau o producție ce reprezintă aproape 20 la sută din cea realizată de industria românească. De aceea aș dori să adresez tuturor oamenilor muncii din țara noastră felicitări pentru rezultatele obținute pînă acum. (Aplauze, urale ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.**).Am avut impresia că unii tovarăși se așteptau să arăt că și Clujul se numără printre aceste județe. Din păcate, el nu are decît un avans de .15 zile — și, față de 2 luni, mai e încă o distanță mare. Dar am discutat aceste probleme cu activul de partid și sper

iotilnirea cu activul da partid 
al organizației județene ClujDin zona industrială a orașului, coloana de mașini se îndreaptă, în aclamațiile mulțimii, spre Casa de cultură a studenților. Aici are loc întîl- nirea cu activul de partid, care prilejuiește, în fapt, reluarea analizei începute pe teren, în întreprinderi și pe șantiere, a examinării măsurilor care se impun în vederea mobilizării tuturor forțelor umane și materiale ale județului pentru valorificarea superioară a posibilităților locale, îmbunătățirea calității muncii, creșterea potențialului economic al Clujului, pentru asigurarea unor condiții mereu mai bune' de muncă și de viață cetățenilor săi.Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

că și dumneavoastră, toți oamenii muncii din Cluj, vor fi de acord cu concluziile la care am ajuns în mod unanim. Pînă Ia sfîrșitul cincinalului mai sînt încă doi ani și două luni — deci și oamenii muncii din Cluj au posibilitatea să recupereze rămînerea în urmă și să poată aduce astfel o contribuție mai mare, realizînd și ei planul cincinal cu cîteva luni mai înainte (Aplauze, urale, se scandează „Ceaușescu — P.C.R.**). Deoarece discuțiile și concluziile din adunarea cu activul de partid vor fi publicate, veți avea posibilitatea să cunoașteți toate problemele dezbătute, care privesc în fond pe toți oamenii muncii, așa cum politica partidului nostru privește pe toți cetățenii. întregul nostru popor. De aceea, tot ceea ce facem este supus dezbaterii, aprobării întregului nostru popor — aceasta constituind de altfel esența activității partidului nostru de dezvoltare a democrației, de consultare cu masele, de a acționa în strînsă unitate cu ele în înfăptuirea politicii interne și externe. (Aplauze, urale ,- se scandează „Ceaușescu — P.C.R.**).In cadrul adunării activului de partid am discutat și despre faptul că la realizarea a- cestor măsuri, în județul Cluj trebuie să participe activ atît românii, cît și maghiarii și oamenii muncii de alte naționalități, deoarece atît realizările, cît și lipsurile se datoresc deopotrivă și unora și altora. Dezvoltarea industriei și agriculturii, a științei și culturii servește deopotrivă tuturor, fără deosebire de naționalitate. Ridicarea bunăstării, creșterea nivelului de trai al tuturor oamenilor muncii se înfăptuiesc deopotrivă și pentru unii și pentru alții.Ceea ce facem noi, societatea socialistă multilateral dezvoltată pe care o înfăptuim, asigură adevărata egalitate în drepturi, în toate domeniile de activitate pentru toți cetățenii patriei. Trebuie să ne unim eforturile, să înfăptuim neabătut politica partidului nostru, pentru a a- sigura triumful noii orînduiri, realizarea programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, a comunismului în România. (U- rale, aplauze. Se scandează: „Ceaușescu — P.C.R.**).Nu doresc să vă vorbesc a- cum despre lipsuri, de critici- le făcute în cadrul activului de partid. Veți lua cunoștință de ele din presă. Sper că veți fi de acord că trebuie să acționăm cu toate forțele pentru lichidarea lipsurilor, pentru a asigura mersul mai hotărît înainte al tuturor sectoarelor de activitate din Cluj — atît industriale, cît și agricole, precum și în știință, în învățămînt, în cultură . pentru a face să crească contribuția oamenilor muncii din județ la dezvoltarea generală a patriei noastre socialiste. (Aplauze prelungite, urale).

este întîmpinat de participant cu îndelungi aclamații.Adunarea este deschisă de tovarășul Ștefan Mocuța, prim- secretar al Comitetului județean de partid.Au luat apoi cuvîntul Mihai Blag, maistru la „Industria sîrmei** Cîmpia Turzii, Erou al Muncii Socialiste, Gheorghe Mărinceanu, director al Combinatului de pielărie și încălțăminte „Clujeana" Klara Butika, muncitoare la întreprinderea de prelucrare a lemnului „Libertatea", Dumitru Radu Popescu, secretarul Asociației scriitorilor din Cluj, loan Giurgea, director al întreprinderii Unirea, și prof, univ. Emil Negruțiu, rector al Institutului agronomic „Dr. Petru Groza“.

Concluzia la care am ajuns este aceea tovarăși : avem în Cluj o organizație de partid puternică, .vem aici muncitori, țărani, intelectual: cu o calificare tot mai bună r-are sînt strîns uniți în jurul crudului și hotărîți să înfăp iască neabătut politica de oez- voltare socialistă a patriei noastre, de creștere a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor. (Aplauze puterniee. prelungite; urale). Cred că veți fi de acord cu aceste concluzii și că în munca dumneavoastră veți demonstra că ele sînt juste. (Aplauze, urale, se scandează „Ceaușescu și poporul**).Doresc și la această mare adunare populară să subliniez că tot ceea ce facem noi pentru dezvoltarea socialistă a patriei noastre constituie o contribuție de mare importanță la întărirea sistemului socialist mondial, că există o strînsă unitate între sarcinile naționale și internaționale. Vom face totul și în viitor pentru a ne aduce contribuția la cauza păcii și colaborării internaționale. (Aplauze pu tcrnice, urale, se scandează „Ceaușescu și poporul!“).Vom acționa pentru întărirea colaborării și unității țărilor socialiste, a colaborării cu țările care luptă pentru dezvoltarea lor independentă, cu toate forțele antiimperialis- te. De asemenea, vom acționa pentru dezvoltarea colaborării cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. Vom pune permanent la baza relațiilor noastre internaționale principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, ale respectării dreptului fiecărui popor la dezvoltarea liberă, corespunzător voinței sale. (Urale puternice, aplauze).Dragi tovarăși.Aș dori, în încheiere, să exprim încă o dată, convingerea mea, a conducerii de partid și de stat, că oamenii muncii din Cluj, fără deosebire de naționalitate, în frunte cu organizațiile lor de partid, cu organizația județeană, vor face totul pentru a înfăptui în cele mai bune condițiuni marile sarcini ce le revin din programul Congresului al X-lea de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în România. Sînt încredințat că prin munca dumneavoastră în toate domeniile de activitate veți aduce o contribuție tot mai mare la mersul înainte al României socialiste !Vă doresc deci succese tot mai mari în întreaga activitate, multă sănătate și fericire ! (Aplauze, urale. Se scandează : Ceaușescu — P.C.R.! Toți cei prezenți la adunare ovaționează cu puternic entuziasm pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul Central, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

întîmpinat cu puternice ovații și urale de toți cei prezenți, ia cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.Cuvîntarea secretarului general al P.C.R., urmărită cu viu interes, a fost subliniată în repetate rînduri cu îndelungate aplauze.Intîlnirea cu activul de partid a luat sfîrșit într-o atmosferă entuziastă, expresie a sentimentelor de nețărmurită dragoste a comuniștilor, a oamenilor munci clujeni fațâ de partid, a angajamentului lor de a-și consacra capacitatea și energiile creatoare realizării cincinalului înainte de termen, îndeplinirii mărețului program trasat de Congresul al X-lea și de Conferința Națională ale partidului nostru.
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Vizita tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 

în județul Cluj
După vizitele de lucru atît de rodnice întreprinse, în ultimele zile, de tovarășul Nicolae Ceaușescu în județele Buzău, Prahova și Sălaj, secretarul general al partidului s-a întâlnit din nou, în cadrul unui fructuos dialog cu muncitori, țărani, intelectuali, cu specialiști, activiști de partid și de stat din municipiul și județul Cluj.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fost însoțit, în vizita în județul Cluj, de tovarășii Virgil Trofin și Cornel Burtică.Este a doua întîlnire pe care conducătorul partidului și statului o are, în răstimpul unui an, cu oamenii muncii de pe aceste meleaguri — români, maghiari, germani și de alte naționalități. Acum, ca și atunci, vizita a fost consacrată analizării directe, la fața locului, a realizărilor, a modului în care se îndeplinesc indicațiile date, hotărîri- le Comitetului Central, precum și a neajunsurilor care trebuie înlăturate spre a se asigura mersul hotărît înainte în toate domeniile construcției socialiste. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost în întreprinderi și pe șantiere de construcții unde a examinat, împreună cu colectivele respective de muncă, cu miniștri și alte cadre de conducere din economie, cu activiști de partid și de stat, felul în' care se înfăptuiesc obiectivele stabilite de Congresul al X-lea și Conferința Națională.A fost o vizită fructuoasă, ale cărei concluzii constituie un adevărat program de acțiune, cu profunde implicații în planul dezvoltării județului, pentru multiple domenii ale economiei naționale.Clujenii l-au întîmpinat pretutindeni pe secretarul general al partidului cu vibrant entuziasm, cu urale și ovații cu nenumărate dovezi de simpatie și stimă....De la Cluj, coloana de mașini se îndreaptă, încă din primele ore ale dimineții, spre orașul Turda, care are un aer sărbătoresc.După primirea entuziastă, făcută de zeci de mii de oameni, are loc la sediul Comitetului municipal de partid o largă dezbatere pe o temă de strigentă actualitate de care se preocupă organele locale de partid și de stat, edilii, ca și cetățenii — sistematizarea teritorială a județului Cluj, inclusiv a complexului de localități Turda —. Cîmpia Tur- zii, precum și a comunelor învecinate Viișoara și Mihai Vi- teazu, în condițiile puternicei industrializări a acestei zone a țării.Directorul Institutului de proiectări pentru sistematizare și construcții — Cluj, ing. Nicolae Beuran, a prezentat, în fața unor sugestive schițe și planșe, principalele aspecte ale dezvoltării economice și urbanistice a complexului de localități Turda — Cîmpia Turzii.La întrebarea tovarășului Nicolae Ceaușescu privind gradul de poluare existent în raza orașului Turda, se precizează că el se menține încă ridicat, îndeosebi în perimetrul fabricii de ciment, evi- dențiindu-se o serie de soluții prevăzute în vederea îmbunătățirii acestei situații.In cursul discuției, a fost abordată și problema sistematizării satelor și comunelor, arătîndu-se că pentru unele dintre ele au și fost întocmite schițe și planuri.Interesîndu-se de măsurile luate în vederea sporirii suprafețelor de teren destinate agriculturii secretarul general al partidului este informat că în localitățile rurale cu perspective de dezvoltare economică, s-a trecut la reducerea vetrelor satelor și la crearea unor centre civice cu un mare număr de locuitori.Itinerariul vizitei a cuprins, apoi, una din marile unități industriale ale județului — întreprinderea „Industria sîr- mei“ din Cîmpia Turzii.La sosirea în uzină, directorul întreprinderii, Ion Sta- natiev arată că, potrivit indicațiilor date cu prilejul vizitei anterioare, colectivul unității și-a concentrat eforturile în direcția adîncirii gradului de specializare prelucrării și îmbunătățirii caracteristicilor calitative ale produselor a sporirii neîncetate a eficienței economice.In timpul discuției se relevă că dezvoltarea producției s-a realizat în condițiile creșterii gradului de înnoire și modernizare a produselor, ponderea sortimentelor noi a- jungînd în prezent la 35 la sută din totalul producției. Tot în acest cadru se evidențiază că, potrivit recomandărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, s-a realizat o „microproduc- ție“, prin crearea de laminoare pentru profile mici care degrevează marile capacități de laminate și reduc importul.In ceea ce privește investițiile, se arată că ele au fost realizate în proporție de 86.7 la sută, fapt ce dă garanția îndeplinirii prevederilor planului pe acest an.Sînt vizitate apoi Laminorul de sîrmă nr. 3. Secretarul general apreciază modul eficient în care este folosit spațiul de producție, relevînd, în același timp, necesitatea partici

pării într-o măsură și mai largă a industriei constructoare de mașini la realizarea noilor laminoare.In secțiile uzinei vizitate, precum și pe locul unde vor fi amplasate noile capacități ale întreprinderii, sînt abordate probleme importante privind realizarea investițiilor, creșterea calității producției și diversificarea ei, sporirea eficienței economice.Ministrul Ion Agachi și directorul întreprinderii expun planurile de construire a u- nei noi oțelării electrice și instalații de turnare continuă, a unei fabrici de cabluri de tracțiune și a unei secții de bare.Ascultînd explicațiile date, tovarășul Nicolae Ceaușescu trasează conducerii Ministerului Industriei Metalurgice, centralei industriale de resort și întreprinderii Industria sîrmei sarcina de a începe construcția oțelăriei electrice în anul 1974, cu o capacitate inițială de 300 de mii de tone pe an, urmînd ca ea să sporească, în viitor, la 500 de mii de tone. Secretarul general al partidului insistă, de asemenea, asupra necesității realizării unor oțeluri superioare, din care să se obțină produse cu o valoare tot mai ridicată.„Trebuie orientată întreaga activitate — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu — spre o producție de înaltă tehnicitate".La plecare, urînd colectivului întreprinderii noi succese, secretarul general al partidului subliniază : Vă felicit pentru ce ați făcut, dar trebuie să țineți seama că necesitățile economiei cresc tot mai mult.De la Cîmpia Turzii, coloana oficială revine la Cluj.Vizita de lucru în municipiul de pe Someș începe la cunoscuta întreprindere constructoare de mașini „Unirea* — unitate profilată pentru producția de utilaj destinat filaturilor și țesătoriilor.Directorul întreprinderii, ing. loan Giurgea, informează despre importantele prefaceri pe care le-a cunoscut unitatea în ultimii cinci ani, perioadă în care producția de utilaj a- proape s-a dublat. Gazdele prezintă prototipurile mașinilor de filat bumbac și de țesut mătase. Secretarul general al partidului se oprește în fața noilor mașini. Ie studiază cu o deosebită atenție, solicită specialiștilor date în legătură cu performanțele lor, cu modul de asamblare și de livrare către unitățile beneficiare. Felicitîndu-i pe constructorii de mașini clujeni, pentru rezultatele bune obținute în domeniul lărgirii gamei de produse pentru industria textilă, conducătorul partidului și statului recomandă ministrului construcțiilor de mașini- unelte și electrotehnicii, Virgil Actarian, prezent la vizită, conducerii fabricii să studieze dimensiunile cele mai avantajoase la care să fie Realizate secțiunile mașinii de filat bumbac, să livreze utilajele gata montate și probate. De asemenea, solicită stabilirea unor soluții care să ducă la diminuarea zgomotului produs de anumite mașini.Secretarul general al partidului solicită ministerului de resort informații privind stadiul în care se află elaborarea programului de dezvoltare a producției de mașini și utilaje pentru industria textilă și cere încheierea cît mai rapidă a acestei lucrări.Cu prilejul vizitării standului de probe și a unui laborator de cercetare, directorul fabricii prezintă măsurile luate de comitetul de partid și conducerea unității în urma apelului pe care secretarul general al partidului l-a adresat, recent, tuturor organizațiilor de partid, oamenilor muncii care lucrează în industria producătoare de utilaje tehnologice, pentru instaurarea unei discipline ferme în ce privește controlul calității și verificarea mașinilor la standurile de probă.Gazdele arată câ, răsppn- zînd chemării secretarului general al partidului cu privire la recuperarea rămînerilor în urmă pe unele șantiere și înfăptuirea exemplară a planului de investiții, au livrat în avans diverse utilaje pentru filaturile ce se construiesc la Cîmpulung Moldovenesc, Slatina, Calafat și Roșiorii de Vede, sprijinind astfel pe mon- tori în înfăptuirea obligațiilor ce le revin.Tovarășul Nicolae Ceaușescu felicită colectivul întreprinderii pentru tehnologiile noi folosite în procesul de fabricație, realizările în domeniul extinderii pieselor din materiale plastice — măsură de pe urma căreia numai în cursul anului se vor economisi mai mult de 800 tone metal.In continuare se face c scurtă vizită la Combinatul de pielărie și încălțăminte „Clujeana" — întreprindere care deține o pondere însemnată în această ramură industrială. Muncitorii unitățji — români, maghiari și de alte naționalități — primesc din nou, cu o deosebită căldură, în mijlocul lor pe secretarul general al partidului.O expoziție cuprinzînd diverse mașini, instalații, aparatură, scule și dispozitive — realizate prin forțe proprii — 

destinate mecanizării unor noi operațiuni pentru confecționarea încălțămintei și pre- Tucrarea pieilor, sintetizează în mod elocvent capacitatea creatoare a acestui destoinic colectiv. Apreciind această bună experiență, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă înființarea, în cadrul unității, a unei secții speciale pentru realizarea unor asemenea mașini și utilaje și pentru alte întreprinderi similare din țară.Pe parcursul vizitării diferitelor sectoare de producție, tovarășul Nicolae Ceaușescu cercetează finisajul, calitatea diferitelor sortimente de încălțăminte, solicită date în legătură cu diversificarea producției.La plecare, secretarul general al partidului felicită pe muncitorii combinatului pentru realizările obținute în înfăptuirea sarcinilor ce le revin.Coloana de mașini se îndreaptă apoi spre noua zonă a Clujului.Primul popas se face la cea mai tînără unitate de pe platformă, intrată parțial în circuitul productiv cu o lună de zile în urmă — Fabrica de mașini de rectificat plan, subordonată întreprinderii „U- nirea".Gazdele prezintă primul tip de mașină produs aici pe baza proiectelor specialiștilor .noștri. Secretarul general al partidului se interesează de performanțele tehnice ale u- tilajului, de condițiile create în vederea introducerii lui în fabricație de serie. Ministrul Virgil Actarian, conducerea întreprinderii arată că în scurt timp, noua mașină va fi produsă pe scară industrială, că paralel cu mașini de rectificat, aici vor fi realizate și a- gregate hidraulice, atît pentru necesitățile unității, cît și pentru alte întreprinderi constructoare de mașini. De asemenea, în vederea fabricării unor produse de înaltă tehnicitate, competitive pe piața mondială și pentru perfecționarea proceselor tehnologice, pe lîngă noua fabrică a și fost constituit un centru de cercetări format din specialiști cu experiență.Secretarul general al partidului cere ministrului de resort, conducerii întreprinderii „Unirea" să se preocupe de urgentarea dotări fabricii cu utilajele prevăzute în cea de-a dopa etapă în .vederea intrării ei în producție cu întreaga capacitate și urează succese tânărului colectiv în realizarea unor utilaje cu performanțe superioare.Ultimul obiectiv economic al vizitei de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu în județul și municipiul Cluj îl constituie întreprinderea de cazane mici și arzătoare, din a- ceeași zonă, intrată parțial în producție la începutul anului.Inginerul loan Berindan, șeful filialei din Cluj a Institutului de cercetări și proiectări echipamente termo-ener- getice — unitate care întreține o permanentă și rodnică colaborare cu Fabrica de cazane și arzătoare — face cunoscute rezultatele muncii cercetătorilor de aici.La plecare, . tovarășul Nicolae Ceaușescu adresează felicitări cercetătorilor, constructorilor de cazane și arzătoare, urîndu-le noi succese în activitatea Ioc creatoare.
★In timp ce se desfășoară întâlnirea cu activul de partid, în piața centrală a orașului s-au adunat zeci de mii de oameni ai muncii clujeni — români, maghiari și de alte naționalități.In această piață, care freamătă de lume și unde domnește o deosebită însuflețire, are loc o mare adunare populară, care încheie semnificativ vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu în județul Cluj.Adunarea a fost deschisă de , tovarășul Ștefan Mocuța, prim-secretar al Comitetului județean Cluj al P.C.R.întâmpinat cu vii și îndelungi aplauze, cu urale' și ovații, a luat cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.Exprimînd simțămintele de dragoste și prețuire pe care le nutresc locuitorii județului Cluj față de partid și secretarul său general, hotărîrea • lor de a contribui cu forțe sporite Ia edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, la continua înflorire a patriei, primul secretar al Comitetului județean de partid a asigurat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că pentru toți locuitorii Clujului, pentru întreaga suflare a județului nu există un legămînt mai de o- noare decît acela de a face totul pentru a da viață îndemnurilor și indicațiilor secretarului general, adueîndu-și astfel contribuția la binele și propășirea țării, la ridicarea ei pe culmile progresului, ale culturii și civilizației socialiste și comuniste.Reportajul vizitei a fost realizat de: Adrian IO- NESCU, Victor STAMATE. Nicolae VAMVU, Petre UILACAN, Iosif SOCA- CIU, Anghel MIRȘOLEA.

Decor de toamnă târzie
----------------------------- -

Inițiativa, 

spiritul 

de 
organizare 

(Urmare din pag. 1) minieresc, nu li se pot asigura „goale" la nivelul posibilităților.Cum s-a ajuns în a- ceastă reușită ? Pe scurt, este vorba de cîteva măsuri tehnico-organiza- torice luate de conducerea sectorului prin trecerea la; transportul continuu, la orizontul X — mediu, prin îmbunătățirea poditurii cu plasă la abatajele frontale, prin asigurarea aprovizionării cu buraj pe plan local, prin deschiderea unei cariere de buraj în Valea Priboi.Aceste trei măsuri se răsfrîng în mod pozitiv nu numai asupra producției sectorului. Astfel, prin introducerea transportului continuu, cu TR-2 și TR-3, au fost reduse numeroase posturi neproductive (vagonetari, mecanici, însoțitori, culbutoriști) care au fost „cîștigate" pentru producție. Podireaa- batajelor frontale pe vatră a condus la reducerea în mod substanțial a surpărilor în abataje, la creșterea procentului de recuperare a plasei metalice. Cît privește cariera de buraj, amenajată din inițiativa sectorului, ea a devenit un sprijin al întregii exploatări miniere.Pentru o informare completă a cititorilor înscriem și numele autorului acestor măsuri: inginerul Virgil Costi- naș, șeful sectorului IV — Priboi. Intre altele, șeful de sector a sugerat colectivului pe care-1 conduce, o inițiativă de o necontestată valoare economică : sectorul va lucra în exclusivitate cu armături recuperate!
(Urmare din pag. 1)niere în ceea ce privește o serie întreagă de materiale, unele de o importanță deosebită în procesul de producție.In prezent majoritatea exploatărilor miniere resimt lipsa cablurilor electrice necesare montajelor din subteran, ca urmare a faptului că nu a fost satisfăcută decît 28 la sută din repartiția inițială de (.nt-.:caueiueate în execuție, grea, cu manta in- combustibilă. adaptate condițiilor din subteran. De altfel însăși cantitatea contractată nu reprezintă decît 55 la sută din repartiția inițială. De asemenea, consider că ar fi mult mai indicat ca aceste tipuri de cabluri de uz specific industriei miniere să fie contractate direct de către B.A.T.P.S., evitîndu-se veriga intermediară pe care o reprezintă B.J.A.T.M. Deva și situațiile care derivă de aici cum ar fi contractarea în acest an a peste 80 km de cabluri cu manta combustibilă care nu poate fi utilizat în subteran. Consider că este absolut necesar ca întreprinderea de cabluri și materiale

Fotbal divizia A

Jiul nu a știut să profite
de jocul modest

— Petre Libarcii,
al adversarilor
comentează —Duminică, în cadrul etapei a Xl-a a campionatului diviziei A de fotbal, la Brașov s-au întîlnit echipele „Steagul roșu" din localitate și „Jiul". Meciul prezenta un interes deosebit pentru ambele echipe prin prisma locului ocupat în clasament și a zestrei reduse de puncte acumulate.Deși echipa gazdă evoluează la un nivel calitativ, inferior celui din anii tre-cuți, ea reușește să marcheze o ușoară superioritate încă de la începutul partidei, su- superioritate care seconcretizează în minutul marcat' deAnghel în care nu se6 printr-un gol extrema dreaptă urma unei fazeanunța periculoasă. Riposta Jiului nu se face simțită și în continuare atacurile sedesfășoară spre buturile apărate de Ion Gabriel, care avea să realizeze pe toată

Divizia C

Știința - C.I.L. Drobeta Turna Severin 4-0Formația studenților din Petroșani s-a impus net și în această partidă, învin- gînd cu scorul de 4-0 echipa C. I. L. Drobeta Turnu Severin.Prin victoria obținută formația antrenată de prof. Gheorghe Irimie, din rîndul căreia s-au detașat Rusu și Rotea și-a ameliorat întru- cîtva situația precară din clasamentul seriei în care activează. Revenind la joc, putem spune că el nu s-a ridicat decît rareori la valoarea așteptată, publicul spectator pretinzînd pe bună dreptate mai mult din partea tinerilor fotbaliști de la Știința.Primul gol al meciului poartă semnătura lui Rotea, el fiind marcat în minutul 8, după ce același jucător ratase cu trei minute în urmă o ocazie rarisimă. In continuare localnicii își mă
Handbal, divizia BBanatul Timișoara -Știința Petroșani 19=1§Deplasîndu-se la Timișoara, în ultima etapă a turului campionatului diviziei B de handbal, echipa Știința Petroșani a întîlnit duminică formația Banatul, una din ultimele clasate ale campionatului de toamnă.Nota de dominare a Științei, începută încă din primele minute a impus echipei locale efectuarea unor eforturi disperate, presărate de „intrări forțate" în atac pentru a menține un scor strîns pînă la sfîrșitul primei reprize, dar care au fost sancționate prompt de cuplul de arbitri.Avînd în Floca și Rovins- ru doi oameni de semicerc incisivi, iar în Lupui și Mas- tici finalizatori preciși de la 9 metri, Știința reușește să încheie prima repriză la sco

Finala turneului internațional de box 
de la VarșoviaVARȘOVIA (Agerpres). — In Sala Sporturilor din Varșovia s-a desfășurat gala finală a turneului internațional de box, la care au participat pugiliști din orașele București, Hamburg, Skoplie și Varșovia.In limitele categoriei cocoș, boxerul român Vasile Ivan l-a învins prin ko tehnic în rundul trei pe polonezul Ballaun, A doua victorie a reprezentanților o- 

electroizolante București să-și îmbunătățească urgent ritmul de livrare a cablurilor electrice destinate industriei miniere. asigurîndu-se astfel premisele desfășurării normale a lucrărilor de montaj pentru extinderea capacităților de producție, mecanizarea lucră
Onorarea contractelor este o datorie 

te cea ma[ mare urgență
rilor, creșterea siguranței .acrului în subteran.O situație necorespunzătoare se înregistrează și în ceea ce privește aprovizionarea cu becuri electrice cu siguranță mărită pentru utilizări în sub teran. Din cele peste 150 00( de bucăți contractate pentru trimestrele II, III și IV cu fabrica „Romlux" din Tîrgoviștc nu a fost trimis pipă la această dată decît un lot de... 50 de bucăți, care urmează să fie supuse de acum înainte experimentărilor. 

durata meciului, alături de Tonca și Dodu, singurele e- voluții de joc onorabile.Repriza întîi se încheie cu un bilanț semnificativ pentru forța ofensivă a echipei noastre: un singur șut pe poartă.După reluare, jocul își păstrează sensul predominant spre poarta Jiului, însă din păcate jocul devine obstructionist și dur. prin larga contribuție a ambelor echipe. Așa se face că nu mai puțin de opt jucători sînt puși în fața cartonașelor galbene cu care arbitrul încearcă să tempereze spiritele.Jiul „simte" jocul slab prestat de gazde, încearcă o eventuală egalare. însă jocul neconvingător al echipei și mai ales al liniei de atac, nu permite înscrierea nic1' unui gol. Lipsa „îngerului păzitor" al porții stegarilor internaționalul Adamache.

resc avantajul la 2—0, prin David, care a reluat în plasă o centrare excelentă primită de la fundașul Rusu, intercalat în acel moment în atac. Cel de-al treilea gol al studenților a fost marcat în mi- 'nutul 25 de către Bulbucan, dintr-o lovitură de la 11 metri, ca urmare a unui fault comis de portarul oaspete asupra lui Rotea.După înscrierea acestui gol, studenții reduc motoarele, permițînd oaspeților să atace cu... ceva mai mult curaj. Ei expediază astfel primul șut pe poartă In minutul 32 prin Faur. Zece minute mai târziu Naicu își creează o bună ocazie de a reduce din handicap, dar se grăbește și șutează pe lîngă poarta lui Berindei. Prima repriză se încheie cu scorul de 3—0 în favoarea fotbaliștilor din Petroșani.

rul de 10-9 în favoarea sa. In cea de-a doua repriză, studenții din Petroșani evoluează cu aceeași poftă de joc, realizînd punct după punqt, astfel ca în finalul partidei se întrevedea un scor favorabil Științei. Cîteva forțări pe semicerc, și acțiuni ale pivoților echipei locale, reușesc să penetreze apărarea studenților și astfel gazdele să ia conducerea cu un punct, pe care o mențin pînă în finalul partidei. De remarcat faptul că în ultimul minut studenții petroșăneni au posibilitatea egalării, dar irosind atacul printr-o greșeală elementară, pun astfel capăt tentativei lor de a aduce din deplasare un punct prețios. P. PUIU
rașului București a fost obținută de Nicolae Tudor (categoria mijlocie mică), declarat învingător la puncte în meciul susținut cu pu- gilisțul vest-german Siegst. Meciul de la categoria semigrea, dintre Marin Constanți nescu și varșovianul Gortat', nu s-a putut disputa din cauza accidentării boxerului polonez, astfel că victoria i-a fost atribuită sportivului român.

Combinatul de articole tehnice de cauciuc Pitești, furnizorul de benzi de transport incombustibile de cauciuc a acumulat numai în cursul trimestrului III o restanță în livrări echivalentă cu cantitatea contractată pe trimestrul IV, în condițiile in care ex

tinderea în subteran a transportului continuu reclamă cantități tot mai mari de benzi.Restanțe însemnate au înregistrat și I.F.E.T. Sebeș și Deva în livrările de lemn de mină. Solicităm din partea acestor întreprinderi onorarea in mai mare măsură a obligațiilor contractuale, cu atît mai mult cu cît în anul viitor ponderea masei lemnoase provenite de la aceste două unități se va dubla.Mult sub prevederile con

ar fi trebuit să faciliteze acest lucru.Infrîngerea suferită de Jiul în fața unui adversar care cunoaște o evidentă scădere de formă, calitatea nesatisfăcătoare a jocului prestat' trebuie să constituie un prilej de maximă mobilizare în vederea îmbunătățirii potențialului echipei, astfel în- cît' în următoarele două jocuri, pe care le vom susține pe teren propriu cu S. C. Bacău și A.S.A. Tg. Mureș să se acumuleze punctajul maxim ca urmare a unui spectacol fotbalistic de calitate, bine orientat tactic.In jocul de la Brașov. Jiul a aliniat următoarea formație : TON GABRIEL — Nit.u TONCA. Lieă Luca, DODU — Nagv rR.oszna”). Stan Gabriel. Stoichită iNaidin), Mulțescu T.ibardi Stoian.A ari'Hrat Sine Ott.0 An- derco (Satu Mare).

La reluare, atît gazdele cît și oaspeții practică un joc încîlcit, cu multe pase greșite și cu multe mingi trimise în... afara terenului. In a- ceastă parte a meciului reținem doar șuturile în bară a- le lui Dragnea, de la oaspeți și Rotea, de la gazde precum și cel de-al patrulea și ultimul gol al partidei înscris în minutul 77 de către același Rotea.Arbitrul Francisc Szabo din Timișoara a condus cu scăpări următoarele formații : ȘTIINȚA: Berindei — Rado, Rusu. Sandu, Nădășan (Bîtea), Pandelaș, Gudei, Gruia, Bulbucan. Rotea, David (Moacă) ;C. I. L. DROBETA TURNU SEVERIN : Miluț — Chiriac, Dinciu, Vlad, Gefir (Popescu), Iacob, Naicu, Cercel, Faur (Juja), Dragnea, Smadu.C. MATEESCU
Rugbi, divizia A

Studenții au evoluat 
din nou, modestMeciul de rugbi contând pentru cupa „Fair-play“ a Federației Române de rugbi, desfășurat pe terenul Jiul din Petroșani a purtat amprenta unui joc de slabă factură tehnică, rugbiul suferind în spectaculozitate. Comportarea echipei Știința în ultima perioadă trebuie să dea de gîndit conducerii tehnice și secției de rugbi.După meci, antrenorul Băltărețu ne-a relatat care este cauza slabei comportări a echipei Iui :„Datorită lipsei unor titulari din prima etapă, ca Stănucleanu și Burghelea și scoaterea lui Fălcușanu de pe postul cheie — de deschidere — și înlocuirea lui cu Chiriță, neintegrat încă în jocul echipei, sînt unele din motivele care au dus la dereglarea jocului „15“- lui nostru și concepției de joc din actualul campionat". Dar sîntem convinși că dacă conducerea institutului și a secției de rugbi va acorda o atenție mai „substanțială" componenți- lor echipei de rugbi, situația se va schimba radical.Meciul a debutat cu o u- șoară dominare a gazdelor, care au ocazia să deschidă scorul în min. 3 prin Martin, dar acesta nu transformă o lovitură de pedeapsă.

tractuale se situează și livrările de piese de schimb pentru transportoare din partea uzinei „UNIO“ din Satu Mare, situație care a condus la imposibilitatea formării stocurilor necesare, a executării în bune condițiuni a programului de întreținere, revizii 

și reparații a acestor importante utilaje de transport din subteran.Toate deficiențele semnalate de aprovizionare tehnico- materială se repercutează direct sau indirect' asupra producției stânjenind desfășurarea normală a procesului de extracție a cărbunelui, ducînd la unele nerealizări la o serie de indicatori tehnico-econo.- mici. îmbunătățirea activității de aprovizionare este c premisă a obținerii unor re

Succes deplin 
al elevilor 
din lupeni 
la „Crosul 
ucenicilor"Prima ediție a concursului „Crosul ucenicilor" din cadrul festivalului atletismului hu- nedorean, desfășurat duminică în orașul Deva a consemnat o participare foarte bună a elevilor de la Grupul școlar minier Lu- peni care au cucerit 8 locuri fruntașe Ia cele două categorii de vîrstă și sex, două revenind reprezentanților Grupului școlar minier Petroșani, unul Grupului școlar minier Brad și unul Grupului siderurgic Hunedoara.Iată și numele primilor clasați din Valea Jiului : fete — categoria 16 ani, 600 m : 1. Maria Bratiloveanu, campioană a „Crosului ucenicilor" ; 2. Mariana Crăini- ceanu ; 3. Emilia Moldovan, toate de la Grupul școlar minier Lupeni; Fete, categoria 17-20 ani— 800 m : 1. AdrianaTulpan, campioană a „Crosului ucenicilor";2. Silvia Ghiuchin ; 3.Elisabeta Iacob, toate de la Grupul școlar minier Lupeni; băieți 16 ani — 1 000 m : 2. Ștefan Boca — Petroșani ; 3.Șandor Șarcani — Lupeni ; băieți 17-20 ani— 1 500 m : 2. loanSchuls' hi — Lupeni ; 3. Simion Țărmure — Petroșani.Câștigătorilor le-au fost oferite din partea Consiliului județean al sindicatelor premii în obiecte și diplome.Din lotul deplasat s-au mai evidențiat elevii Ghizela Nemecek, Iosif Nagy, Coloman Ciordoș, Aron Nicolae, Radu Hoară, care au ocupat locuri fruntașe, în imediata apropiere cu pre- mianții competiției.prof. Iacob IMLING

După aceasta meciul se echilibrează, ambele echipe practicînd un joc sub orice critică, eu multe faze încîlcite și prima repriză se încheie la un scor alb. După pauză aspectul jocului este același pînă în ultimele 15 minute de joc, cînd ambele echipe își amintesc că pe teren se joacă și rugbi,Studenții deschid scorul prin Martin, care transformă o lovitură de pedeapsă.Oaspeții egalează tot printr-o lovitură de pedeapsă, prin fundașul Munteanu.In min. 70 asistăm Ia cea mai frumoasă fază a meciului. Balonul circulă de la înaintare la linia de troi- cari, Fălcușanu, pătrunde printre șase adversari, pasează la Tufeanu care realizează o încercare de toată frumusețea. Abribula ratează transformarea și meciul se încheie cu scorul de 7-3 pentru Știința Petroșani.Ne-au plăcut mai mult Fălcușanu, Martin și Or- telecan de la Știința, Munteanu. Costea și Tamaș, de Ia C.S.M. Sibiu.A arbitrat bine, S. Dra- gomirescu, din București.Emilian NEAGOE 
zultate cît mai bune în activitatea productivă de către minerii Văii Jiului, scop în care solicităm o contribuție sporită din partea colectivelor de muncă din unitățile furnizoare, în special din partea acelora care înregistrează restanțe față de prevederile contractuale.Atît colectivul B.A.T.P.S. Petroșani, cît și toți furnizorii noștri avem sarcina de o deosebită importanță, pusă în evidență odată în plus cu prilejul vizitei de lucru a secretarului general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU în județele Mureș, Buzău și Prahova de a depune toate eforturile în vederea îmbunătățirii substanțiale a activității de aprovizionare.Asigurarea calității produselor, respectarea termenelor de livrare sînt cerințe esențiale ale activității de aprovizionare, a căror realizare exemplară va permite unităților , miniere din Valea Jiului să furnizeze economiei naționale cantități tot mai mari de cărbune energetic și cocsifica- bîl.
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Vizita tovarășului
Ion Gheorghe Maurer

în Iran
Plecarea din CapitalăPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a părăsit, luni dimineața Capitala îndreptîndu-se spre Iran, unde, la invitația primului ministru al acestei țări, Amir Abbas Hoveyda, face o vizită oficială, între octombrie și 3 noiembrie.Președintele Consiliului

va29de

Miniștri este însoțit de Nicolae M. Nicolae, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior, ion Drăgan, secretar general al Secretariatului General al Consiliului de Miniștri, Nicolae Ghenea, adjunct al ministrului afacerilor externe, de consilieri și experți.
Sosirea Teheran
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Dezbaterile securitate și cooperare io Europa
TEHERAN 29 — Trimisulspecial Agerpres, Mircea Io- nescu, transmite: In spiritul bunelor relații de prietenie, stimă reciprocă și colaborare rodnică dintre cele două țări, la 29 octombrie a sosit la Teheran, într-o vizită oficială, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialste România. Ion Gheorghe Maurer.La aeroportul internațional Mehrabad. împodobit cu drapelele României și Iranului, oaspetele român a fost' întîm- p’inat de premierul Amir Abbas Hoveyda, de miniștri, Hossein Shahidzaen, ambasadorul Maiestății sale imperiale, precum și de primarul general al Teheranului, de alte persoane oficiale.Erau prezenți ambasadorul României Ia Teheran, Alexandru Boabă și membrii ambasadei.La- coborîrea din avion, to-

varășul Ion Gheorghe Maurer a fost întîmpinat cu multă căldură de primul ministru iranian. Amir Abbas Hoveyda.După prezentarea persoanelor oficiale, președintele Consiliului de Miniștri al României primește raportul comandantului poi sînt stat ale trece în noare.Solicitat de ziariștii pre- zenți la sosire, tovarășul Ion Gheorghe Maurer a arătat că vizita sa constituie o expresie a bunelor relații de prietenie și colaborare existente între România și Iran. Convorbirile ce vor avea loc vor contribui la o și mai puternică dezvoltare a acestor relații, la găsirea de noi căi și mijloace pentru materializarea dorinței de a extinde și de a diversifica acțiunile de cooperare dintre cele două țări:

AdunareaGenerală
gărzii de onoare, intonate imnurile celor două țări și revistă garda de

A- de se o-
NAȚIUNILE UNITE — Corespondentul Agerpres, C. A- lexandroaie, transmite : Principalul organism al Adunării Generale, Comitetul pentru problemele politice și de securitate, și-a continuat dezbaterile asupra problemelor dezarmării, vorbitorii insistînd asupra urgenței întreprinderii unor măsuri concrete pentru scoaterea din impas a negocierilor de dezarmare și trecere hotărîtă la lichidarea pericolului nuclear, prin interzicerea folosirii armelor de distrugere în masă.In cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul reprezentanții Japoniei, Nishibori, Argentinei, Carlos Ortiz de Rozas și Bulgariei, Ghero Grozev.

C.
Dineu oferit de primul 

ministru al Iranului
în onoarea președintelui

Consiliului de Miniștri 
al RomânieiTEHERAN 29 — Trimisul special Agerpres, Mircea Io- nescu, transmite : Luni seara, primul ministru al . Iranului, Amir Abbas Hoveyda, a oferit un dineu în onoarea președintelui Consiliului de Miniștri al Românei, Ion Gheorghe Maurer.Au participat persoanele o- ficiale care îl însoțesc pe primul ministru român în vizita

sa în Iran. Din partea țării gazdă, au fost prezenți Ja’afar Sharif Emami, președintele Senatului, Abdullah Riazi, președintele Majlisului, Abbas Aii Khalatbary .ministrul a- facerilor externe, și alți membri ai guvernului, senatori, deputați, precum și alte persoane oficiale.Au luat parte șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la Teheran.
Seminarul internațional studențesc

★NAȚIUNILE UNITE 29 Corespondentul Agerpres, Alexandroaie, transmite : Plenara Adunării Generale a a- doptat cu 112 voturi, 1 contra (Africa de Sud) și 2 abțineri (Paraguay și Portugalia) o rezoluție a Comitetului politic special, prin care condamnă guvernul Africii de Sud pentru refuzul de a se conforma repetatelor cereri ale Adunării Generale și Consiliului de Securitate privind eliberarea din închisori a tuturor persoanelor întemnițate pe motivul că s-au opus politicii inumane de apartheid. Prin acest document, guvernul din Pretoria este din nou chemat să respecte hotărîrile O.N.U. și să elibereze din patrioții sud-africani. Organi - zațiilor internaționale și statelor li se cere adoptarea unor măsuri mai hotărîte în sprijinul luptătorilor împotriva gimului rasist din Africa Sud.60 de state, între care și mânia, au supus un proiect de rezoluție dezbaterilor și adoptării plenarei Adunării Generale la punctul intitulat „O- cuparea ilegală de către forțele militare portugheze a anumitor sectoare ale Republicii Guineea Bissau și actele de a- gresiune comise de acestea împotriva poporului Republicii".

GENEVA 29 (Agerpres). — Corespondență de la Dumitru Ținu : In cursul zilei de luni, iucrările Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa au fost axate îndeosebi pe problemele economice. Patru dintre cele cinci organe de lucru care se ocupă de aspectele cooperării economice și tehnico-științifice au avut ședințe în cadrul cărora partici- panții au continuat examinarea proiectelor de documente depuse pînă acum.In subcomisia pentru cooperarea în domeniul schimburilor comerciale, dezbaterile s-au referit la locul și rolul informațiilor economice în vederea lărgirii și consolidării cooperării intereuropene.Dezbaterile din subcomisia pentru cooperarea industrială au relevat, la rîndul lor, importanța cooperării în realizarea unor proiecte de interes comun în prospectarea și. exploatarea resurselor naturale, transporturi și telecomunicații.Intrate în a doua săptămînă, negocierile privind cooperarea în vederea protejării și ameliorării mediului înconjurător pun în evidență preocuparea statelor participante în ce pri-

vește cunoașterea calităților mediului înconjurător și depistarea căilor de combatere a efectelor nocive.In subcomisia care se ocupă de „alte domenii de cooperare economică", dezbaterile au fost dedicate cooperării în domeniul turismului ca element component al relațiilor economice.Luînd cuvîntul, delegatul român a subliniat importanța unei largi cooperări sub forme variate între organele naționale de turism. Cooperarea în acest domeniu, după părerea țării noastre ,ar putea să se refere la formarea de personal calificat, dezvoltarea transporturilor, comunicațiilor simplificarea formalităților turistice, reclama referitoare la posibilitățile turistice ale țărilor participante. In același timp, România se pronunță pentru dezvoltarea unei largi cooperări internaționale în scornii conservării zonelor u- nice prin specificul lor cultural și natural.

al forțelor păciiMOSCOVA 29 — Corespondentul Agerpres, N. Crețu, transmite : In capitala Uniunii Sovietice, lucrările Congresului mondial al forțelor păcii se desfășoară pe comisii de lucru, organisme ce dezbat toate punctele, înscrise pe ordinea de zi.Delegația română, condusă de acad. Miron Nicolescu, președintele Academiei Republicii Socialiste România, este prezentă în toate cele 14 comisii care dezbat probleme importante ale vieții internaționale ca, de pildă, coexistența pașnică și securitatea internațională, perspectivele păcii în Indochina, reglementarea politică a situației din Orientul Apropiat, edificarea unui sistem de securitate și cooperare în Europa, mobilizarea op'~’ei publice la opera de dezarmare — în primul rînd dezarmarea nucleară — lupta de eliberare națională împotriva colonialismului și rasismului, dezvoltarea cooperării economice și tehnico-științifice, colaborarea în domeniul culturii, rolul organizațiilor internaționale guvernamentale și neguvernamentale, lupta poporului chilian pentru o dezvoltare liberă și independentă.

Cu prilejul aniversării

a 300 de ani de la nașterea

lui 0im it r ie Can tem ir
PRAGA 29 — Coresponden

tul Agerpres, C. Prisăcaru, 
transmite : Comisia națională 
cehoslovacă pentru colabora
rea cu UNESCO și Ministerul 
Culturii al R.S. Cehe au orga
nizat, luni 'dimineața, la Pra
ga, un simpozion consacrat 
celei de-a 300-a aniversări a 
nașterii marelui istoric, filo
zof și om de stat român, Di- 
mitrie Cantemir. Cont. univ. 
Radu Manolescu și dr. M. 
Tejchman au înfățișat .com
plexa activitate desfășurată 
de domnitorul moldovean, 
contribuția sa de preț la îm
bogățirea tezaurului culturii 
românești și mondiale.

Au fost prezenți reprezen
tanți ai oamenilor de cultură 
Si știință din capitala cehos
lovacă, ai Ministerului Aface
rilor Externe, membri ai cor
pului diplomatic.

In încheiere, o formație in
strumentală și vocală de mu-

zică de cameră a prezentat 
lucrări din creația compozito
rilor Paul Constantinescu 
T iberiu Olah.

■ic

și

300
Dl-

HANOI 29 (Agerpres). 
Cu ocazia sărbătoririi a 
de ani de 1a nașterea lui 
mitrie Cantemir, Comitetul
pentru relații culturale cu 
străinătatea — C.R.C.S. și In
stitutul de științe istorițe din 
Vietnam au organizat la Ha
nd o seară culturală.

Despre personalitatea, acti
vitatea și opera marelui căr
turar român a vorbit Phan 
Gia Bon, secretar general ad
junct al Institutului de știin
țe istorice din Vietnam.

In aceeași sală a fost orga
nizat un stand cu lucrări ale 
marelui învățat român.

In încheierea serii culturale 
a fost prezentat un film artis
tic românesc.

temnițe
redeRo-

♦

Todor Jivkov
a sosit

Uruguay

Punerea sub control guvernamental 
a celor 10 facultăți

la Ulan Bator

BUENOS AÎRES 29 (Agerpres). — In capitala Argentinei au continuat lucrările seminarului internațional stu-
♦

Acțiuni
ale forțelor

patriotice
cambodgienePNOM PENH 29 (Agerpres). — Și în prima zi a acestei săp- tămîni, forțele patriotice cambodgiene au continuat să acționeze intens în diferite regiuni ale țării, în special în zonele din vecinătatea capitalei khmere.Astfel, forțele patriotice au concentrat importante efective în sudul perimetrului defensiv al Pnom Penhului, con- tinuînd totodată, să atace garnizoanele lonnoliste asediate în orașele învecinate Srang și Tram Khnar. situate la aproximativ 35 de kilometri sud- vest de capitală.

dențesc organizat de Federația Universitară din Argentina (F.U.A.), în colaborare cu U- niunea Internațională a Studenților (U.I.S.), pe tema: „Rolul studenților și organizațiilor lor în lupta de eliberare națională în America Latină".In intervențiile lor, partici- panții la seminar au subliniat necesitatea intensificării participării studenților la democratizarea și modernizarea în- vățămîntului, a întregii vieți social-politice latino-america- ne, a continuării și dezvoltării procesului revoluționar în A- merica Latină și organizării de acțiuni de solidaritate cu lupta forțelor progresiste, an- tiimperialiste de pe acest continent.In cadrul seminarului a luat cuvîntul tovarășul Nicu Ceaușescu, vicepreședinte al Consiliului U.A.S.C.R. Intervenția prezentată de conducătorul delegației U.A.S.C.R. s-a bucurat de viu interes în rîndul participanților la seminar.

I

ULAN preș).— Partidului Popular Revoluționar Mongol, Prezidiului Marelui Hural Popular și a Guvernului R.P. Mongole, luni, a sosit la Ulan Bator, într-o vizită oficială de prietenie, o delegație de partid și guvernamentală bulgară, condusă de Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria.

BATOR 29 (Ager- La inyitația C.C. al

CAIRO 29 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al O.N.U. a anunțat, luni, că echipe de observatori ai O.N.U. s-au stabilit în noi puncte situate între pozițiile ocupate de trupele israeliene și egiptene. Colonelul Aake Bendrik, ofițer de legătură din cadrul forțelor O.N.U., a declarat, adaugă a- genția Reuter — că sarcina i- mediată a observatorilor O.N.U. este să stabilească „unde sînt liniile dintre cele două părți". El a spus că determinarea liniilor dinainte de încetarea focului la 22 octombrie este o chestiune politică. „Noi încercăm acum să stabilim unde se află diferitele forțe în acest moment", a arătat el.Purtătorul de cuvînt al O.N.U. a anunțat că 10 camioane, transportînd medica-

mente și provizii pentru armata a treia egipteană de pe malul de est al Canalului de Suez, au trecut, luni dimineața, printre liniile israeliene. Ofițerul de legătură al O.N.U. a declarat, că acesta e primul convoi după ce armata a treia a fost izolată pe malul estic, săptămîna trecută.In sfîrșit. un alt purtător de cuvînt al O.N.U., a declarat, duminică seara, că trupele israeliene sprijinite de tancuri au oprit, în două rînduri, o e- chipă a forțelor speciale ale O.N.U. care încerca să în orașul formeazăU.P.I. intre încercuit Suez — in- agenția americană
★29 (Agerpres). — A- internațional din fi redeschis traficu-CAIROeroportul Cairo va lui normal începînd de marți,anunță agenția M.E.N.Consultări în vederea formăriinoului guvern al TurcieiANKARA 29 — Corespondentul Agerpres, Ion Badea, transmite : Liderul Partidului Republican al Poporului, ISu- lent Ecevit. învestit de președintele Fahri Koruturk cu mandatul formării noului guvern al Turciei, a început consultările în. vederea concretizării bazelor viitoarei coaliții.Liderul P.R.P. s-a întîlnit, separat, cu președinții Partidului Republican al încrederii

Partidului Democratic și Partidului Dreptății, într-un prim efort de a cunoaște „din cele mai autorizate surse — după cum el însuși a declarat ziariștilor — opiniile și pozițiile definitive ale celorlalte partide cu privire la formarea guvernului". Pentru marți, 30 octombrie, a fost stabilită o întrevedere și cu liderul Partidului Salvării Naționale, a treia formație politică din Turcia.

HENRY JABLONSKI, președintele Consiliului de Stat al R.P. Polone a sosit, luni, la Praga într-o vizită oficială.In aceeași zi, oaspetele polonez a făcut o vizită lui Gustav Husak, secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, și a început, cu Ludvik Svoboda. președintele R.S. Cehoslovace, convorbirile oficiale.CANDIDATUL TATSUO MIYAZAKI, susținut de cele patru partide ale opoziției — Partidul Socialist, Partidul Comunist, Partidul Komeito și Partidul Socialist Democratic — a fost reales, duminică, primar al orașului Kobe.
A început numărătoarea inversă în vederea
lansării ultimului echipaj al misiunii „Skylab"CAPE KENNEDY 29 (Agerpres). — La Cape Kennedy a îrjeeput, luni, numărătoarea inversă în vederea lansării, la 10 noiembrie, a ultimului echipaj din cadrul misiunii „Skylab". Numărătoarea inversă urmează să continue fără în-

trerupere pînă vineri, cînd se va proceda la o lansare simulată. Pînă atunci, echipele de tehnicieni vor supune unor teste minuțioase toate sistemele rachetei purtătoare, „Saturn 1 b“, înaltă de 68 m, și ale capsulei spațiale de tip „Apollo".

PREȘEDINTELE SENEGALULUI, Leopold Sedar Seng— hor, a hotărît, în urma consultărilor avute cu primul ministru și cu ministrul său de externe, să rupă relațiile diplomatice cu Israelul.

vederea adoptării statutului linei noi Organizații regionale pentru protejarea și dezvoltarea resurselor energetice — OLADE.IN CADRUL TURNEULUI PE CARE IL ÎNTREPRINDE

ale „Universității Naționale"MONTEVIDEO 29 (Agerpres). —< Președintele Urugua- yului, Juan Maria Bordaberry, a hotărît. în urma unei reuniuni a Consiliului de Securitate Națională (COSENA), punerea sub control guvernamental a celor 10 facultăți a- le „Universității Naționale" din Montevideo și suspendarea, pînă la noi dispoziții, a tuturor cursurilor la această instituție de învățămînt superior. Totodată, un comunicat guvernamental anunță arestarea lui Samuel Lichtenstein, rectorul „Universității Naționale", împreună cu decanii facultăților și ceilalți membri ai

Consiliului de conducere ș! punerea lor la dispoziția justiției militare, pentru interogatoriu. Localurile Universității și ale facultăților care o compun au fost ocupate • de trupe, începînd de sîmbătă.Studenții uruguayeni au denunțat acțiunea guvernului ca o intenție de a stabili controlul asupra activității „Universității Naționale", unde orga-* nizațiile studențești și-au păstrat independența și libertățile tradiționale, după ce la 27 iunie a.c. președintele Bordaberry a dizolvat Congresul Național, asumîndu-și, cu sprijinul armatei, depline puteri, și impunînd măsuri restrictive partidelor politice și altor organizații.
IN ȚĂRILE BENELUXULUI, președintele Italiei, Giovanni Leone, și-a încheiat vizita o- ficială în Luxemburg.UNUL DINTRE CEI MAI MARI SCRIITORl-FILOZOFI AI EGIPTULUI CONTEMPORAN și una din personalitățile artistice cele mai de seamă ale scrisului arab, Taha Hussein, a încetat din viață, duminică, în vîrstă de 84 de ani.UN PUTERNIC INCENDIU, izbucnit în ultima zi a Salonului nautic internațional de la Genova (Italia), a provocat distrugerea sau avarierea unui mare număr de vase. Poliția a anunțat, pe de altă parte, descoperirea unei bombe incendiare, care a putut să fie dezamorsată la timp.

♦

virîului Everest
pe versantul sud-estKATMANDU 29 (Agerpres). — Din Katmandu se anunță că doi membri ai unei expe- diți de alpiniști japonezi au reușit să escaladeze vîrful E- verest pe versantul sud-est, după cîteva tentative nereușite pe fața sud-vest și în condiții meteorologice defavorabile. Primii cuceritori ăi Eve- restului au fost neozeelandezul Edmund Hilary și nepalezul Tensing Norgay, în anul 1953.

PETROȘANI — 7 Noiembrie : Distratul ; Republica : Cutezanța ; PETRILA : Pe aripile vîntului ; LONEA — Minerul: Grăbiți apusul soarelui : VULCAN : Piciul va avea un frățior ; LUPENI — Cultural : Fantoma lui Barbă Neagră ; Muncitoresc : Drumurile bărbaților.

5,00 Buletin de știri ; 5.20 Dragi mi-s cîntecul și jocul; 6,00 — 8.08 Radioprogramul dimineții ; 8,08 Matineu muzical ; 8.30 La microfon melodia preferată ; 9,00 Buletin de știri; 9,30 Atlas cultural; 10,00 Buletin de știri ț 10,05

Popas folcloric argeșean ;10.30 Fragmente din opera „Mătușa Aurora" ; 11,00 Buletin de știri ; 11,18 Muzică ușoară ; 11,30 Corul Radiote- leviziunii ; 12,00 Discul zilei;12.30 Intîlnire cu melodiapopulară și interpretul preferat : 13,00 Radiojurnal :13.30 Concert de prînz ; 14,00 Compozitorul săptămînii ; 14,40 Melodii populare ; 15,00 Buletin de știri ; 15,05 Selec- țiuni din opereta „Silvia" ;15.30 Muzică de estradă ; 16.00 Radiojurnal : 16,15 „Dorul de la mîndra vine" ; 16,35 Cîntecele noastre ; 17,00 In ritm de marș ; 17.10 Ra- diocabinet de informare și documentare ; 17,30 Aspecte de la festivalul de folclor „Toamna băcăoană" — ediția 1973 ;Zece 21,0021.30

22,00 Radiojurnal ; 22,30 Concert de seară ; 24,00 Buletin de știri ; 0,03—5,00 Estrada nocturnă. 11,00 Film serial. In umbra lupilor (II).12,00 Telejurnal.16,30-17,00 Lumea copiilor.17,3018,0018.0518,20

18,00 Orele seriimelodiiRevista Bijuterii
20.00 preferate ; șlagărelor ; muzicale ;

10,0010,0510,45

Teleșcoală. Fizică — Pîrghiile și aplicațiile lor. Geografie (clasa a V-a). Mișcările Pă- mîntului. Botanică (clasa a V-a). Fiziologia frunzei. Matematică (clasa a VUI-a) probleme.Telex.Revista literar-artisti- că TV.Muzică ușoară cu formația „Savoy".

19,2019,30
20,0020,0520,20

Curs de limbă germană — Lecția 65.Telex.Cum vorbim.Univers Beethovenian.Publicitate.Timp și anotimp în a- gricultură.Tragerea de amortizare Adas.1001 de seri. Curiosul. Telejurnal. Cincinalul înainte de termen — 1973 — an hotărîtor. Cîntecul săptămînii. Reflector.Publicitate.
Redacția ți administrația ziarului: Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon : 1662.

IN CAPITALA PERULUI s-au deschis lucrările unei reuniuni la nivel ministerial, la care participă reprezentanții a 24 de țări latino-america- ne și din zona Caraibilor în
20.25 Teatru TV.rirea familiei — matizare Stoen.escu mânui cu me de Ion22.25 24 de ore.lume.

Descope-Dra- de Virgil după ro- același nu- Brad.România în

Valorile temperaturii registrate în cursul zilei ieri :Maximele : grade ; Paring Petroșani8 grade.
înde

12
Minimele :grade ; Paring — 1 grad.Petroșani — 4
PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE : Vremea se menține frumoasă, dar rece. Cer mai mult senin. Dimineața, ceață. Vînt slab din sectorul sudic.

NOTA „ZECE“ PENTRU PĂRINȚI
— Ia să vedem, îmi acorzi 

un interviu ?
— ?!
— Te rog să te prezinți. 

Cum te numești ?
— Mihăiță.
— Cîți ani ai, Mihăiță?
— Șapte ani și jumătate.
— In ce clasă ești ?
— In clasa a doua „de“.
— Mai ții minte ce ați în

vățat în clasa întîia ?
— Citire, aritmetică...
— Altceva ?— Să fim cuminți, să ascul

tăm de oamenii mari...
— Altceva ?
— Am mai învățat poezii, 

cîntece, și am mai învățat să 
desenăm frumos...

— Ai carnetul în ghiozdan?
— Care carnet ? De note ?
— Văd că vrei să răstur- 

năm regula jocului, și să-mi 
pui tu întrebări. Fie și așa. 
Dar spune-mi te rog, altceva 
ce ați mai învățat ?

— Am mai învățat...
★

Nu poate fi măsurată bucu
ria părinților de astăzi cînd 
copiii lor se întorc de la școa
lă, din clasa întîia „a“, sau 
„d“, sau chiar „e", cu primul 
lor „zece" înscris în carnetul 
de elev, cu primul succes de 
școală. Intîmplător m-am a- 
ilat de față la o asemenea 
scenă. Mihăiță, interlocutorul 
nostru vioi cu care am între
rupt doar pentru un moment

discuția, înapoiat de Ia școa
lă, într-o zi de toamnă a anu
lui trecut, a strigat din ușa a- 
partamentului: „tovarășa mi-a dat zece !" tîcit, și a 
ghiozdanul 
brii. Iși

De emoție s-a fîs- 
scăpat din miini 
in care căuta fe- 

revine, și, din

Săptămîna
economiei

de-

de

re-

ghiozdan a scos două carnete 
în loc de unul, înminînu-i ta
tălui, din greșeală, altceva 
cit carnetul de note.

— Asta nu e carnetul 
note 1 Ce mi-ai dat ?Greșeala a fost imediat
parată. Intre copil și părinte 
a avut loc un schimb de car
nete. In fine, tatăl finea în 
mină proba certă a primului 
succes al fiului său : carnetul 
în care era înscrisă nota 
ce" la aritmetică. Așa 
să se
despre care de fapt dorim să 
scriem: cel de-al doilea carnet al lui Mihăiță a rămas neobservat. De data aceasta, 
greșeala a fost a părintelui 
care a reparat-o doar într-un 
tîrziu, după vreo două zile,

„ze- avea 
întîmple amănuntul

cînd și-a amintit și l-a între- ?. 
bat pe Mihăiță : V

— Ia spune-mi, ce carnet 6 
mi-ai arătat alaltăieri ?* S'Reluăm „interviul" nostru : V

— Ce spuneai că a-ți mai 
învățat in clasa întîi ? >}— Să economisim Ia C.E.C. £

— Da ? Și cite economii ai x 
pînă acuma ? <<

— Douăsute patruzeci și X doi de lei. <■
Acesta era „al doilea" car- x 

net... y
Poate lucrurile au fost deja x 

înțelese. încă de pe băncile 6 
școlii, copiilor le este preda- x fă o foarte frumoasă lecție a 
economisirii, a prețuirii mun- x cii părinților lor. Lecție cu y 
largi rezonanțe, care pătrunde >, 
prin te miri ce căi, în cămi- V 
ne le părinților. X

Nu e o exagerare, sau o y 
figură de stil. Căci iată „rezo- 
nanța": £

— Mîine mergem la C.E.C. y — l-a spus tatăl Iui Mihăiță, y 
soției. Ne facem și noi un car- y 
net, și mai depunem ceva și y pe C.E.C.-ui lui Mihăiță. y

De atunci, în familia lui Mi- y 
hăiță economiile cresc cu fie- V 
care lună. Un „zece" s-ar cu- y 
veni și părinților pentru lec- 
ția de economisire învățată, y e adevărat tîrziu, dar cu toa- y tă răspunderea. yion MUSTAȚĂ

Tiparul - întreprinderea poligrafică Hunedoara - Subunitatea Petroșani 40 396


