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• LIVRAREA RITMICA A 
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REA DE SPECIALIȘTI 
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pondentă de Ia trimisul 
nostru)

VIZITA CONDUCĂTORILOR

Tovărășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Stat, Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, ai Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri, Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Petre Lupu, membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Comitetului de Stat pentru Probleme de Organizare și Salarizare, și Gheorghe Stoica, membru 
supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., membru al Consiliului de Stat, au sosit în dimineața zilei de 16 octombrie la 
lași. Devenite o metoda de lucru, o practică permanentă în activitatea conducerii de partid și de stat, aceste vizite ale condu
cătorilor de partid și de stat prilejuiesc însuflețite dialoguri cu cei ce muncesc în uzine și fabrici, pe ogoare, în școli și în labo
ratoare, în instituții de știință, artă și cultură, cu lucrători ai organelor de partid și de stat, ample dezbateri și analize în proble
mele îndeplinirii marilor sarcini ale cincinalului, ale obiectivelor stabilite de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională a 
partidului.

O știre laconică recent publicată anunța că la Tîrgul internațional de la Brno. instalația românească de foraj „F-200" —cea mai nouă din gama instalațiilor noastre petroliere — a obținut medalia de aur. La drept vorbind, faptul n-a stîrnit o mare senzație,pentru bunul motiv că în mai puțin de patru ani principala noastră întreprindere constructoare de utilaj petrolier — uzina.,1 Mai" din Ploiești — a obținut, la tîrgurile internaționale, trei medalii de aur. Apariția frecventă a României printre premiatele de prestigiu la tradiționalele confruntări internaționale în domeniul lui de foraj în atenția, colectivul uzinei plo- ieștene, care creează și se menține statornic la nivelul celor mai remarcabile realizări în tehnica forajului petrolier și geologic.— Intr-un deceniu și jumătate — precizează șeful atelierului de proiectare al uzinei, ing. Atanase Ni- culescu — colectivul nostru a realizat nu mai puțin de cincisprezece tipuri și va

riante de instalații de foraj. Am devenit astăzi un „constructor" căutat pe piața externă.— Specialiștii cu care am discutat anterior — i-am spus inginerului — afirmau că instalația „F-200", recent premiată, are indiscutabil, sub aspectul caracteristicilor și performanțelor, o deplină „acoperire în aur".— „F-200" urma să fie o instalație care să permită aplicarea celor mâi perfecționate tehnologii de foraj ; să aibă viteze sporite de lucru ; să fie ușor transportabilă pe căi ferate și drumuri publice de orice fel ; să fie ușor de montat și de ridicat pe verticală, fără ajutorul automacaralelor de schelă, ci folosind troliul propriu ; în sfîrșit, să fie ușor adaptabilă, fără modificări constructive esențiale, la sursa de energie existentă.Se înțelege că realizarea unei asemenea instalații impunea o strînsă colaborare între compartimentele concepției și fabricației. Inginerii Viorel Cristea și Aurel Oc- neanu, din partea pro- , iectanjjului (Institutul de proiectări ,și cercetări pentru utilaj pe-

trolier) au venit adeseori în uzină, pentru a se consulta cu colegii lor, oameni cu multă experiență, a- supra soluțiilor constructive optime.In urmă cu ani, cînd a apărut stalația de foraj LD“, materializare unor metode strucția ții petroliere care aveau să se fabrice nu mai puțin de 400 de bucăți !), era limpede pentru toți că oamenii marii uzine ploieștene se angajaseră cu toate forțele într-o vastă activitate de creație, de aplicare a concepției românești în construcția de utilaje și mașini, concepție bazată pe o îndelungată experiență în sectorul forajului petrolier.Ne amintim ce a urmat : aproape în fiecare an uzina a expediat un nou tip sau o nouă variantă de instalație de foraj, mereu perfecționate. Este, deci, firească mîndria inginerului Atanase Niculescu :
...Ora S.-Gara Nicolina. Prin

tre dealurile Cetățuii și Gala- 
tei, peste care toamna a turnat 
din belșug culori de smaragd 
și chihlimbar, își face apariția 
trenul oficial.

In uralele și aplauzele pu
ternice ale mulțimii coboară 
pe peron tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Mau
rer și ceilalți conducători de 
partid și de stat. Se ovațio
nează puternic pentru Partidul 
Comunist Român, pentru Re
publica Socialistă România, 
•jentru conducerea înțeleaptă 
a partidului și statului nostru, 
se scandează numele secretaru
lui general al C.C. al P.C.R. In 
această atmosferă de entu
ziasm general răsună chemări 
închinate unității de nezdrun
cinat dintre partid, guvern și 

'\popor, adeziunii față de cauza 
Socialismului și păcii In în
treaga lume.

Oaspeții Sînt salutați de tov.' 
Miu Dobrescu, prim-secretar al 
Comitetului județean Iași al 
P.C.R., președintele consiliului 
popular județean, șl de alți re
prezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat. Țăranul 
cooperator Ștefan Dănilă din 
comuna Holboca îmbie pe oas
peți, după datini străbune, să 
guste din pline și sare și din 
vestitele vinuri ale podgoriilor 
ieșene. Pionieri și fete, în fru
mosul port național, oferă 
flori conducătorilor de partid 
și de stat.

Cu nesfîrșite urale sînt in- 
tlmpinați în piața gării secre
tarul general al C.C. al 
P.C.R. și ceilalți conducători. 
Coloana de mașini stră- 

~bațe încet
și Calea Țuțorei, 
du-se spre noua zonă 
trială a lașului. De-a 
străzilor, mărginite de 
blocurilor ridicate în 
ani, o mare mulțime 
meni ai muncii salută 
bucurie și oferă flori oaspeți
lor dragi.

Din mașina deschisă, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Ion 
Gheorghe Maurer răspund căl
duros saluturilor ieșenilor.

lașul a fost și rămîrie indis
cutabil acel centru prestigios 
al culturii românești, din cu
prinsul căruia s-au ridicat 
multe figuri luminoase ce a- 
veau să înscrie numele țării și 
al poporului român în marea 
aulă a culturii și științei uni
versale. lașul se descoperă 
însă, în fața oaspeților, dincolo 
de strada Socola, sub o nouă și 
impunătoare înfățișare — a u- 
nui centru economic tot mai 
puternic, care impresionează . 
prin geometria și arhitectonica 
numeroaselor obiective indus
triale, desfășurate pe o supra- 
față de peste 500 de hectare.

Deși actul de naștere al a- 
cestei zone industriale a. fost 
semnat cu numai opt ani în 
urmă, atunci cind constructo
rii turnau aci fundațiile uzi
nei metalurgice și ale fabri
cii de ulei, astăzi, cele 35 de 
întreprinderi republicane și 
ale industriei locale realizează 
peste 2,5 la sută din producția 
industrială a țării, iar aproxi
mativ 15' la sută din producția 
întreprinderilor ieșene face o-' 
biectul exportului.

De-a lungul magistralei in
dustriale, coloana oficială 
trece printre mulțimea masată 
pe trotuare ca printr-un ade
vărat culoar viu. Primul po
pas are loc în fața unei ma
chete și a mai multor panouri 
așezate in preajma a trei vi
guroase vlăstare industriale :

mașini
Calea Nicolinei 

îndreptîn- 
indus- 
lungul 
silueta 
ultimii 
de oa- 

cu

Dregi tovarăși, .Vă rog să-mi dați voie să încep prin a vă adresa dv., tuturor cetățenilor orașului și ai județului Iași, un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat și a guvernului Republicii Socialiste România, (a- 
plauze, urale).Am început vizita în orașul dv. pe' un timp ploios. Cu toate acestea, trebuie să spun că ploaia n-a împiedicat pe muncitori, pe țărani, pe intelectuali, femei și bărbați, bă- trîni și tineri, să-și exprime, prin calde manifestări de simpatie, încrederea, adeziunea lor deplină la politica marxist-leninistă a partidului . nostru, care corespunde pe deplin intereselor vitale ale întregii noastre națiuni, (aplauze puter
nice).Vizita noastră în municipiul și județul Iași se înscrie în preocupările conducerii partidului și guvernului de a se sfătui cît mai des cu activul de partid și de stat, cu comuniștii, cu oamenii muncii din toate dom'eniile, asupra felului cum se înfăptuiesc hotărîrilș Congresului, asupra măsurilor ce trebuie luate pentru desfășurarea în mai bune condiții a activității noastre de desăvîrșire a construcției socialiste, de ridicare a bunăstării materiale-și spirituale a poporului 
(aplauze).Am vizitat cîteva din întreprinderile dv. Trebuie să remarc cu satisfacție că prevederile cincina-

lului se înfăptuiesc cu succes și în Iași, ca pe întreg, cuprinsul patriei. Am vizitat uzina de fibre sintetice care urmează să intre în aurind în producție. Trebuie șă exprim aici felicitări călduroase constructorilor care au reușit să realizeze cu cîteva luni mai devreme această ^întreprindere .modernă, (vii 
aplauze). Am vizitat noua întreprindere de tricotaje, de asemenea una din întreprinderile moderne ale industriei ușoare din țara noastră, creație a acestui cincinal. Trebuie să transmit aici cele mai calde felicitări întregului colectiv de muncitori, tehnicieni și ingineri, conducerii întreprinderii, pentru felul cum știu să folosească aceste mijloace în vederea asigurării unei producții de bună calitate, (aplau
ze). Am vizitat și o întreprindere veche a lașului : uzina mecanică „Nicolina", E cunoscut .trecutul glorios al muncitorilor acestei uzine, faptul că de aici s-au ridicat nenumărați luptători revoluționari care au dwtis cu cinste steagul mar- xism-leninismului în.lupta pentru drepturi, pentru o viață mai bună, pentru libertatea socială . și națională a poporiilui nostru, (aplauze). Uzina mecanică „Nicolina" a trecut la o fabricație nouă. Am văzut ceva din noile ei realizări. Trebuie să remarc preocuparea acestui colectiv de muncitori, ingineri și tehnicieni cu veche tradiție profesională de a da produse de înaltă tehnicitate, de a-și perfecționa continuu munca. Felicităm din toa-

ta inima acest colectiv și îi urăm succese tot mai mari în activitatea sa. (aplauze).Am putut constata ou satisfacție că industria lașului se dezvoltă continuu, făcînd din acest oraș unul din marile centre industriale ale patriei noastre. Aceste succese sînt p dovadă - a faptului .că. și jn Iași, ca pe întreg cuprinsul patriei, programul elaborat de Congresul al IX-lea se transformă în realitate. Sînt dovezi ale realismului sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea, ale justeții politicii mar- xist-leniniste a partidului nostru, care face totul pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a socialismului, pentru creșterea a forțelor de producție, perfecționarea relațiilor ducție, a întregii noastre 
(aplauze puternice). Vă rog să-imi dați voie să exprim la acest miting cele mai calde felicitări tuturor muncitorilor din întreprinderile lașului și să le urez noi și noi succese în activitatea lor. 
(vii aplauze).Am vizitat, de asemenea, Universitatea și Politehnica Iașilor — două puternice instituții de învățămînt superior. lașul a devenit un puternic centru universitar al țării, numărul studenților repre- zentînd mai mult de două treimi din totalul studenților României din 1938. Aceasta dovedește preocuparea continuă a partidului nostru ca, o dată cu dezvoltarea

bazei materiale, să se asigure progresul științei și culturii, crearea cadrelor care, în fiecare sector de muncă, să transpună în viață politica de făurire a noii orînduiri socialiste pe baza celor mai înalte cuceriri ale științei și culturii. Socialismul va răspunde năzuințelor poporului nostru dacă șe va manifestă'' din' plin ca societatea cea mai avansată, în stare să asigure tuturor membrilor săi condiții de viață materiale și spirituale cum nu a putut și nu poate oferi nici o altă societate, (aplauze puter
nice, urale),Cunoaștem de institutele rior din Iași,nea voastră corp didactic, de studențimea ieșeană. Unii, profesorii, depun eforturi pentru a ridica predarea la nivelul cunoașterii contemporane. înarmînd studenții pentru ca mîine să poată aplica, la- locul lor de muncă, cu cît ’ mai bune rezultate, cuceririle științei universale; ceilalți, studenții, se străduiesc să folosească mijloacele • puse la dispoziție, condițiile create de partidul și statul nostru pentru a învăța, a învăța cit mai bine. Apreciem că nu există pentru studențimea noastră altă cale. Nu poate exista un deziderat mai înalt decît acela de a se pregăti pentru a continua munca înaintașilor lor, pentru a

(Continuare în pag. a Il-a)

Fiecare zi folosită intens
pentru terminarea 
lucrărilor agricole

Recoltarea grabnică a porumbului, cartofilor, sfeclei de zahăr și a celorlalte culturi tîrzii, terminarea în- tr-un timp cît mai scurt a însămîn- țărîlor ,de toamnă polarizează în a- ceste zile atenția și eforturile. țărănimii cooperatiste, a lucrătorilor' din agricultura de stat. Intensificarea ritmului lucrărilor agricole, înmaga- zinarea fără pierderi a actualei recolte, folosirea judicioasă a tractoarelor și mașinilor la însămînțări, în fiecare zi și ceas bune de lucru, au o mare însemnătate economică. Există, condiții ca și în județele unde aceste lucrări sînt întîrziate să se. asigure terminarea păgubitoare.Volumul mare buie efectuate în aceste zile cere eforturi susținute, crătorilor cooperative Satu Mare de partid ducere au antrenat la muncă pe toți cooperatorii, au organizat temeinic lucrările s-au obținut rezultate bune. Deși zilele, ploioase au îngreunat munca pe ogoare, la cooperativa agricolă Tiream s-a recuperat răminerea în urmă, iar în sea-. ra zilei de 15 octombrie s-a. terminat semănatul griului pe cele 500 hectare prevăzute.— Recolta bogată de grîu — 3 261 kg la hectar — obținută în acest an

ne îndeamnă să facem tot ce putință pentru a pune baze unei1 producții. mai mari în viitor — ne-a spus tovarășul Gheor- -ghe Ciocoțișan, președintele cooperativei agricole din Lucăcenl. De a- ceea, paralel cu intensificarea ritmului însămînțărilor, acordăm o a- tenție deosebită calității lucrărilor. Peste o zi, două încheiem campania de însămînțări. Ca urmare a bunei organizări a lucrărilor, și în cooperativele agricole din Urziceni, Mi- cula, Sanislău și altele se însămîn- tează grîul pe ultimele suprafețe.După cum ne-a relatat tov. Gheor- ghe Bogza, președintele cooperativei agricole „Someșul" din Satu Mare, cooperatorii sînt stimulați de faptul că au obținut un vagon de porumb șțiuleți și 8 vagoane de sfeclă furajera la hectar. Acum ei muncesc cu însuflețire pentru a strînge recolta fără nici o pierdere și pentru terminarea însămînțărilor.O mare însemnătate are folosirea fiecărei ore în intervalele dintre ploi la acele lucrări care nu necesită zvîntarea terenului.— Este adevărat că ploile căzute în ultima perioadă au împiedicat buna desfășurare a lucrărilor pe cîriip, ne-a spus Maria Zidaru, pre

I

sS



PAGINA 2 SCÂNTEIA — joi 17 octombrie 1968
wsBwa>JtssBaassm
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fabrica de mase plastice, țesătoria 
de mătase „Victoria" și centrala 
electrică de termoficare. Conducă
torii de partid și de stat primesc 
explicații amănunțite despre ac
tuala configurație și despre pers
pectivele industriei ieșene.

Ing. dr. Constantin Mihăilescu, 
directorul D.S.A.P.C., informează că 
din anul 1966, de la vizita prece
dentă pe care secretarul general al 
C.C. al P.C.R. a făcut-o îa Iași, în 
această zonă au intrat în funcțiune : 
o nouă și complexă filatură la 
fabrica „Țesătura", complexul de 
morărit și panificație care prelu
crează zilnic 220 tone de grîu, fur
nizând populației 60 tone pline, 30 
tone de paste făinoase și 30 de tone 
de biscuiți, fabrica de oxigen și 
s-a dublat capacitatea centralei 
electrice de termoficare. In acest 
peisaj, și-au făcut apariția noi 
schele care conturează viitoare o- 
biective industriale de mare im
portanță economică: țesătoria de 
mătase „Victoria", proiectată pen
tru o producție anuală de 20 mi
lioane metri pătrați, o întreprin
dere pentru reparatul utilajului 

* greu, o fabrică de ceramică, ce va 
furniza anual 70 milioane cărămizi, 
o fabrică de industrializare a lap
telui, un centru de industrializare 
a fructelor și legumelor și alte în
treprinderi. In cadrul discuțiilor, 
subliniindu-se marea diversificare 
a industriei din această parte a 
țării, directorul D.S.A.P.C. subli
niază că recomandările pe care se
cretarul general al partidului le-a 
făcut la începutul cincinalului, cu 
prilejul vizitei precedente, au con
stituit prețioase îndrumări pentru 
proiectanții și constructorii noilor 
obiective.

Remarcînd că schițele și proiec
tele expuse cu doi ani în urmă s-au 
materializat cu succes în noi 
fabrici și uzine, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a recomandat ca și pe 
viitor să se depună aceleași efor
turi susținute pentru realizarea la 
timp a investițiilor și scurtarea 
termenelor de execuție, pentru 
cheltuirea cit mai judicioasă a fon
durilor, corespunzător intereselor 
economiei naționale și ale întregu
lui popor.

Conducătorii de partid și de stat 
se îndreaptă apoi spre Uzina de fi
bre și fire sintetice, a cărei ampla
sare și construcție a fost discutată 
cu prilejul vizitei din anul 1966. 
Atunci, pe aceste locuri se întindea 
un cîmp în care se afla, solitară, 
doar Uzina de țevi. Astăzi, meta
lurgia și chimia stau față în față.

La sosire, oaspeții sînt salutați 
de Constantin Scarlat, ministrul 
industriei chimice, și Matei Ghigiu, 
ministrul de construcții pentru in
dustria chimică și rafinării, și de 
conducătorii întreprinderii. In fața 
unei machete, Ion Stâicu, directo
rul întreprinderii, înfățișează ca
racteristicile generale ale uzinei, 
care va furniza anual 10 000 tone 
fibre poliesterice. Din 1970, o dată 
cu cea de-a doua etapă, uzina va 
produce și 3 000 tone fire sintetice.

■ El subliniază că, datorită hărniciei 
constructorilor și a montorilor de 
utilaje, care au devansat lucrările 
cu circa șase luni față de grafic, 
viitoarea întreprindere va putea fi 
pusă în funcție înainte de termenul 
prevăzut.

Conducătorii de partid și de stat 
stnt invitați să viziteze pavilioanele 
și secțiile fabricii, aflate în faza de 
finisaj a montajului instalațiilor, 
— unele în perioada rodajului me
canic, iar altele în pragul începerii 
probelor tehnologice. După vizita
rea secțiilor de policondensare și 
filare, oaspeții s-au oprit la secția 
de etirare, care urma să intre în 
rodajul mecanic chiar în această 
zi. Gazdele roagă pe tovarășul Ni
colae Ceaușescu să conecteze insta
lația de punere în mișcare a agre
gatelor acestei secții. Răspunzînd 
invitației, secretarul general al 
partidului se apropie de tabloul de 
comandă și apasă pe until din bu
toane. Un bec roșu, semnalizator, 
se aprinde, anunțînd conectarea. 
După cîteva secunde, un al doilea 
buton pune în mișcare întregul 
angrenaj de mașini și instalații, 
operație ce marchează intrarea în 
rodaj mecanic a noii linii tehnolo
gice. Sînt vizitate, în continuare, 
cele aproape 20 de instalații din 
componența uzinei, oaspeții oprin- 
du-se în fața instalației de distilare 
a amestecului de amoniac și glicol, 
instalație care se află în faza de 
finisare.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu adresează felici
tări proiectanților, constructorilor 
și montorilor acestei noi uzine chi
mice, urîndu-le succese în activi
tatea viitoare.

Se face apoi un popas la cealaltă 
extremitate a platformei industriale 
ieșene, la fabrica de tricotaje 
„Moldova". Aici, oaspeții sînt în- 
tîmpinați de Alexandru Sencovici, 
ministrul industriei ușoare, și de 
alte cadre de conducere din minis
ter și din întreprindere. Conducîn- 
du-i prin diferite secții, ing. Nadia 
Lămășanu, directoarea întreprin
derii, subliniază că această mo
dernă unitate, cu o produc
ție anuală de 17,5 milioane 
bucăți tricotaje, pentru a că
rei construcție și dotare s-au chel
tuit 84 milioane lei, și-a amortizat 
investițiile încă din primul an. 
In anul viitor, întreprinderea ur
mează să-și ridice producția la 
25 milioane bucăți tricotaje. Minis
trul industriei ușoare precizează 
că mașinile de tricotat, cele de bo
binat și instalațiile de vopsit sînt 
in totalitate furnizate de între
prinderi ale industriei româ
nești și că printre clienții fabricii 
de tricotaje figurează firme impor
tatoare din Austria, Canada, Fran
ța, U.R.S.S., R. F. a Germaniei, O- 
landa, S.U.A. și altele, care achi
ziționează. 25 la sută din produc
ția anuală.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți conducători urmăresc func
ționarea modernelor mașini din 

secțiile de bobinat, tricotat, finisaj, 
croit și confecții și cercetează ca
litatea diferitelor produse.

In holul blocului administrativ 
se vizitează expoziția care prezin
tă o bună parte din cele 120 de 
sortimente realizate de întreprin
dere.

In uralele miilor de muncitori, 
care-i petrec pe oaspeți exprimînd 
sentimente de nețărmurită dra
goste și simpatie, conducătorii de 
partid și de stat se îndreaptă apoi 
spre Uzina mecanică Nicolina — 
întreprindere veterană a indus
triei ieșene. Numele ei este înscris 
cu majuscule în istoria mișcării 
muncitorești din țara noastră. De 
aici s-au ridicat luptători dîrzi pen
tru cauza socialismului și comunis
mului, aici muncesc astăzi încon
jurați cu dragoste și stimă — ală
turi de mii de tineri, noul schimb 
al luptei revoluționare — încă 
mulți veterani ai vechii Nicoline.

Alături de muncitorii, inginerii 
și tehnicienii uzinei este prezent 
ing. Mihai Marinescu, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini.

Uzina noastră — arată ing. Va- 
sile Lzipușoru, directorul între
prinderii — este în curs de repro
filare, pentru utilaje de construcții 
și drumuri rutiere. Datorită spriji
nului partidului și guvernului, a- 
ceastă acțiune se dezvoltă intr-un 
ritm rapid. Ca urmare a creării 
unor noi condiții de lucru, prin 
lărgirea spațiului de producție și 
reutilarea cu mijloace moderne, 
s-a realizat, încă din 1965, primul 
an al acestei acțiuni, o producție 
de 900 tone utilaje noi. Astăzi, vo
lumul producției este de peste 5 ori mai mare, iar în 1969 va ajunge 
la 8 000 tone utilaje.

in timpul vizitei prin secțiile 
întreprinderii, oaspeților le sînt 
prezentate stațiile de preparare a

DIN SOLUL FERTIL AL CUL 
IEȘENE CRESC VLĂSTARE 

VIGUROASE
Sunete pătrunzătoare de alămuri 

vestesc apropierea iubiților oaspeți 
pe poarta cetății universitare — 
poartă simbolică, evocînd intrarea 
în vechile cetățui moldovenești, 
străjuită de două foișoare crene
late.

Porțile se desfac larg, primitoare, 
înaintea conducătorilor de partid 
și de stat se deschide perspectiva 
noii pieți a tineretului, dominată 
de clădirea Bibliotecii „Mihai Emi
nescu", a Universității ieșene, de 
noua construcție a „Casei tinere
tului".

Treptele „Casei tineretului" și 
piața din fața ei sînt inundate de 
miile de elevi ai școlilor de cultură 
generală, ai liceelor și școlilor pro
fesionale, alături de care se află 
îndrumătorii lor — profesori, edu
catori.

Răsună zeci de trompete. Sînt 
fluturate eșarfe albastre, galbene, 
roșii. Pionierii dau onorul. Cea 
mai tînără generație a lașului în
conjoară cu dragoste pe conducă
torii iubiți ai partidului și statu
lui.

Elevul Mircea Alexandrescu de 
la Liceul nr. 8 „Dimitrie Cante- 
mir" se prezintă conducătorilor de 
partid și de stat, raportând :

„Tovarășe secretar general, cu 
prilejul vizitei dumneavoastră în 
municipiul Iași, pionierii depun ju- 
rămîntul solemn că vor învăța și 
vor munci pentru a sluji cu cre
dință patria și Partidul Comunist 
Român".

Urale care nu mai contenesc în
tăresc acest legământ; conducăto
rilor de partid le sînt oferite bu
chete de flori, pe catargul argintiu 
din centrul, pieții este înălțat tri
colorul patriei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu u- 
rează pionierilor și școlarilor suc
cese la învățătură. 

Călduroasă manifestare a dragostei șt atașamentului țață do conducătorii de partid și de stat

mixturilor asfaltice, care au o ca
pacitate de 10 tone pe oră, și o 
instalație automată concepută cu 
cabină de comandă, dozator de a- 
gregate, bandă transportoare, us- 
cător și stație de malaxoare — ade
vărată uzină care va putea prepara 
40—60 tone mixturi asfaltice pe 
oră. Practic, în fiecare minut o bas
culantă va putea fi încărcată și 
expediată către drumurile în con
strucție.

Sînt prezentate apoi scarifica- 
toarele construite pentru echipa
rea tractoarelor Ș 650, precum și 
screperul tractat de 3 m cubi, ni
velatorul cu cadru lung pentru 
irigații și alte utilaje.

La secția de prelucrări mecani
ce, în fața unei machete, are loc 
o discuție despre perspectivele pe 
care le-a deschis uzinei acțiunea 
de reprofilare. Conducătorii de 
partid și de stat apreciază că in 
activitatea colectivului de la Uzina 
mecanică „Nicolina" și-a fă
cut tot mai mult loc preo
cuparea pentru introducerea u- 
nor tehnologii moderne, cum ar 
fi sudura automată și semiauto
mată, forjarea în matrițe, turna
rea în forme și miezuri întărite cu 
bioxid de carbon etc.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, re- 
levînd străduințele acestui colectiv 
de a asigura ridicarea activității de 
producție pe noi trepte de progres, 
a recomandat ca fondurile alocate 
pentru dezvoltarea uzinei să fie 
judicios fructificate și, în același 
timp, să se acorde cea mai mare 
atenție ca muncitorii, în mare 
parte tineri, să-și ridice calificarea 
în raport cu cerințele noului pro
ces tehnologic.

Luîndu-șî rămas bun de la con
structorii de mașini din „Nicolina", 
conducătorii de partid și de stat 
se îndreaptă către Centrul Univer
sitar.

și de 
a ști-

tova- 
cheia

Ște-

Din Piața Tineretului, din drep
tul statuii marelui poet, se des
chide larg Calea 23 August, care 
urcă, în pantă lină, dealul Copou
lui. De-a lungul acestui străvechi 
bulevard ieșan, care deșteaptă a- 
mintirea atâtor mari figuri ale cul
turii naționale — Eminescu și 
Creangă, Ibrăileanu și Călinescu, 
Calistrat Hogaș și Mihai Sadoveanu 
— se înșiruie edificiile vechi și noi 
ale centrului universitar.

Rîndurile compacte de copii în
cep să se îngemăneze cu ale stu
dențimii. In uralele tinerești și a- 
clamațiile studențimii, trecînd pe 
sub arcada de verdeață a intrării, 
împodobită cu cuvinte de bun. ve
nit, conducătorii de partid 
stat pășesc în vechea cetate 
inței și culturii românești.

Un grup de studenți. oferă 
rășului Nicolae Ceaușescu 
Cetății Universitare. Tinărul 
fan Ciobanu, din anul V al Facul
tății de istorie-filozof ie, însoțește 
simbolicul dar cu cuvinte care ex
primă recunoștința pentru grija 
deosebită ce o poartă partidul și 
guvernul țării învățămîntului su
perior, hotărirea nestrămutată a 
studențimii ieșene de a sluji " cu 
devotament frontul științei și cul
turii României socialiste.

In Piața Universității sînt veniți 
să-i întâmpine pe oaspeți peste 
15 000 de studenți ai celor 5 insti
tute de învățămînt superior din 
Iași, cadre didactice și alți lucră
tori din centrul universitar. Prin
tre ei sînt tineri din alte țări ale 
lumii veniți să studieze în univer
sitatea ieșeană.

Răsună solemn imnul studențesc 
„Gaudeamus Igitur". 
intrării principale a 
sini de față membrii 
consiliilor 
lor de

Pe treptele 
Universității 

senatelor și 
ale institute

superior din Iași.

Sînt prezenți acad. Ștefan Bălan, 
ministrul învățămîntului, conf. 
univ. Aurel Loghin, secretar al 
Comitetului județean Iași al 
P.C.R., prof. dr. docent Ion 
Creangă, rectorul Universității 
„A. I. Cuza", acad. Cristofor 
Simionescu, rectorul Institu
tului Politehnic „Gheorghe Asachi", 
prof. dr. docent Mihai Răvăruț, 
rectorul Institutului Agronomic 
„Ion lonescu de la Brad", prof. dr. 
Mihai Duca, rectorul Institutului 
de medicină și farmacie, prof. 
Achim Stoia, rectorul Conservato
rului „George Enescu", conf. univ. 
Petre Milcomete, secretarul comi
tetului de partid al centrului uni
versitar Iași.

Conducătorii de partid și de stat 
tși încep vizita la Universitate.

In muzeul universității le sînt 
prezentate documente — manuscri
se, tipărituri rare, fotografii, dife
rite obiecte privind nașterea și e- 
voluția învățămîntului superior din 
Moldova. Acest muzeu atestă locul 
de frunte pe care-l ocupă lașul 
prin vechile și strălucitele sale așe
zăminte de învățămînt.

Vizita continuă apoi la Semina
rul matematic, care poartă numele 
fondatorului sSțt, eminentul om de 
știință, Al. Myller, unde este adă
postită o bibliotecă ce constituie 
mândria școlii matematice româ
nești ; oaspeții vizitează apoi aula 
„Mihai Eminescu" a Universității. 
Ei străbat sălile care leagă Univer
sitatea de Politehnică, oprindu-se 
în laboratorul de celuloză, hârtie 
și fibre sintetice, utilat la nivelul 
celor mai înalte cerințe ale cerce
tării, și la catedra de macromole
cule.

In cadrul Politehnicii, se vizitea
ză biblioteca și aula, unde gene
rații de-a rîndul au ascultat prele
gerile unor vestiți oameni de știin
ță, ca Al. D. Xenopol, Petru Poni, 
Grigore Cobălcescu, Titu Maiores- 
cu.

De afară răzbat ovațiile. Se scan
dează : „Ceaușescu", „Maurer". 
Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer și ceilalți oaspeți 
apar în balconul din fața sălii se
natului Universității, răspunzînd 
aclamațiilor studențimii.

Salutîndu-i pe cei de față in 
numele conducerii partidului și sta
tului, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a spus:

Dragi tovarăși, doresc la început 
de an universitar să vă urez ca 
în desfășurarea activității dv. să 
obțineți succese tot mai mari în ri
dicarea nivelului general al în
vățămîntului, ca profesorii centru
lui universitar Iași să aplice cit 
mai hotărît recomandările Comite
tului Central al partidului și pre
vederile legii adoptate în acest an 
de Marea Adunare Națională, în 
așa fel incit cursurile pe care ei 
le ‘predau, să fie la nivelul cuce
ririlor științei mondiale.

Dumneavoastră, studenților, vă 
urez să depuneți eforturi pen
tru a vă însuși cuceririle științei. 
Desigur, știința, însușirea ei, cere 
muncă. Sînteți însă tineri, tova
răși. Nu pregetați de a învăța, a 
învăța, iar a învăța. Numai așa 
veți deveni buni specialiști, buni 
constructori ai socialismului, ce
tățeni de nădejde ai României So
cialiste. Vă doresc multă sănăta
te, multă fericire, succese la învă
țătură !

întâlnirea cu conducătorii parti
dului șl statului prilejuiește tinere
tului o nouă și puternică afirmare 
a dragostei și recunoștinței fier
binți față de partid, care le călă
uzește pașii pe drumul viitorului 
mereu mai luminos. Conștientă că 
are datoria să poarte mai departe 
vechile și valoroasele tradiții ale 
culturii ieșene, îmbogățite și ampli
ficate în anii edificării noii orîn- 
duiri, studențimea vechiului oraș 
moldovean și-a exprimat hotărirea 
de a se instrui fără preget pentru 
a deveni cit mai utilă' poporului, 
patriei socialiste.

„Prezența dumneavoastră printre 
noi, muncitorii cu mintea — se a- 
rată în mesajul înmânat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu in numele 
Institutului Politehnic — constituie

Se examinează planurile de dezvoltare a zonei industriale ieșene
un deosebit imbold în munca avin- 
tătă pentru îndeplinirea cu cinste 
a îndatoririlor noastre. Convinși de 
justețea politicii Partidului Comu
nist Român, încredințăm conduce
rea de partid și de stat, pe 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
Ceaușescu, de deplina noastră ade
ziune la această politică, ce asigură 
independența și suveranitatea na
țională, progresul patriei".

Despărțindu-se de studenții și de 
cadrele Universității și Politehni
cii. conducătorii de partid și de stat 
relevă că ei acordă o înaltă pre
țuire activității acestor lăcașuri de 
învățămînt care, în ultimele trei 
decenii, au dat patriei aproape 
30 000 de profesori, ingineri, me
dici, juriști, economiști, oameni de 
artă.

Deplasindu-se la un complex so

GRANDIOSUL MITING 
DIN PIAJA UNIRII

Tradiționalul loc de întâlnire a 
ieșenilor în marile momente din 
viața orașului lor și a țării — Piața 
Unirii — a fost ieri martorul entu
ziastei întâlniri a conducătorilor de 
partid și de stat cu populația la
șului.

S-au adunat aici zeci de mii de 
oameni — muncitori din noua zonă 
industrială a orașului, studenți, in
telectuali, tineri și vîrstnici, băr
bați și femei, locuitori al lașului 
care, prin munca lor neobosită, au 
contribuit la realizarea planurilor 
elaborate de partid pentru înflo
rirea acestui vechi centru al Mol
dovei.

In amintirea celor prezenți stă
ruie încă trează întâlnirea tovară
șului Nicolae Ceaușescu cu locui
torii lașului din mai 1966, cînd se
cretarul general al C.C. al P.C.R. 
a subliniat prin însuflețitoare cu
vinte rolul pe care lașul îl are în 
dezvoltarea multilaterală a patriei 
noastre.

Apariția la tribună a conducăto
rilor de partid și de stat este salu
tată cu nesfîrșite urale de popu
lația din piață, de la ferestrele 
blocurilor înconjurătoare, de pe 
schelele noilor construcții. Lozinci 
și ovații exprimă dragostea ne
țărmurită și atașamentul profund 
al ieșenilor față de partid, față de 
conducerea sa.Mitingul a fost deschis de tovarășul MIU 30BRESCU,prim- 
sscreîar al Comitetului ju
dețean P.C.R. Iași, care 3 spus: „Permiteți-mi ca. în nu- 

cial al studenților ieșeni din apro
pierea Universității, oaspeții vizi
tează căminul nr. 5, unde locuiesc 
studente de la biologie și chimie 
și o cantină în care se servește 
masa la 1 200 persoane într-o serie.

Coborind dealul Copoului în a- 
clamații care nu mai contenesc, 
oaspeții sînt poftiți în incinta im
punătoarei clădiri a „Casei tinere
tului", unde se află expoziția cu 
caracter permanent : „Dezvoltarea 
învățămîntului superior din Iași 
in anii construcției socialiste" 
— pregnantă ilustrare a evo
luției învățămîntului și din Mol
dova de-a lungul timpurilor, a 
transformărilor vieții universita
re ieșene în ultimele două dece
nii, manualele și revistele editate 
în centrul universitar Iași.

mele tuturor celor ce. trăiesc și muncesc pe străvechile și în același timp întineritele meleaguri ieșene, să adresez din toată inima înalților oaspeți, dumneavoastră personal, iubite tovarășe Ceaușescu, urarea. fierbinte de bun sosit la noi și să exprim întreaga noastră gratitudine .pentru grija și atenția cu care conducerea partidului veghează la continua înflorire a a- cestui colț de țară.Piața Unirii — locul unde se desfășoară mitingul nostru — este inima unui vechi oraș cu bogate tradiții de luptă' pentru progres și democrație, inima unui oraș a cărui contribuție la lupta pentru formarea națiunii, a limbii și culturii române a fost deosebită.Aici, locuitorii municipiului, exprimînd sentimentele întregii populații a județului Iași, vă a- clamă cu toată căldura inimilor pe dumneavoastră, iubite tovarășe Ceaușescu, fiu credincios al poporului român, pe dumneavoastră, conducători ai partidului comuniștilor — exponentul și înfăptuitorul năzuințelor de independență, de libertate națională și socială ale poporului.In continuare, vorbitorul a subliniat că, însuflețiți de îndemnurile tovarășului Ceaușescu adresate populației lașului cu prilejul vizitei anterioare, muncitorii, țăranii și intelectualii din orașul și de pe cuprinsul județului Iași au obținut succese remarcabile în traducerea în viață a hotărîrilor Congresului al IX-lea și ale Conferinței Naționale a P.C.R. lașul se mîndrește astăzi cu o tînără și puternică industrie, a cărei prezență în ansamblul economiei naționale este din ce în ce mai marcantă, cu geometria elegantă a noilor cartiere ; o- rașul este un adevărat șantier, transformări profunde și înnoitoare redîndu-i tinerețea, făurindu-i o nouă personalitate din împletirea farmecului amintirilor cu certitudinile prezentului, cu împlinirile socialismului.Viața universitară a lașului este puternic animată de prezența a peste 20 000 de studenți, care au la dispoziție minunate condiții de viață și studiu. Continuînd prestigioasa activitate a înaintașilor, oamenii de știință, artă și literatură se străduiesc să îmbogățească patrimoniul culturii naționale cu opere de înaltă valoare, pe măsura vremurilor pe care le trăim. Puternicul atașament al intelectualității ieșene la politica partidului nostru, profundele sentimente patriotice de care este animată se manifestă grăitor în prezența sa vie. tot mai activă, la soluționarea multiplelor probleme pe care le ridică complexul proces de edificare socialistă.în satele și comunele județului, oamenii muncii din agricultură, animați de același mobilizator entuziasm, sporesc necontenit randamentul ogoarelor.Privirea mereu critică asupra propriei noastre activități, strădania pentru continua perfecționare a muncii, a activității de zi cu zi, conjugate cu dîrzenia comuniștilor și însuflețirea oamenilor muncii, dar mai presus de toate înțeleaptă politică a partidului nostru, îndrumarea directă și sprijinul neprecupețit al conducerii partidului, al dumneavoastră personal, stimate tovarășe Ceaușescu, sînt tot atîtea garanții ale izbîhzilor noastre viitoare.

în încheiere, subliniind că muncitorii, țăranii și intelectualii din municipiul și de pe cuprinsul județului Iași văd în partidul clasei muncitoare și în politica pe care o promovează chezășia dezvoltării realizărilor prezente și a obținerii de noi victorii în viitor, vorbitorul a spus : Marile sentimente, în toată plenitudinea lor, încap greu in cuvinte; graiul inimii fiecărui participant la această emoționantă întîlnire s-a tradus direct și spontan în urale și ovații entuziaste. Răsunînd din mii de piepturi, acest „grai al inimilor" ilustrează încă o dată unitatea de monolit a întregului nostru popor în jurul Partidului Comunist Român, al conducerii sale înțelepte".A luat apoi cuvîntul tovarășul 
J.EHAC ROMEO, muncitor la 
Uzina mecanică Nicotină, care, aducînd salutul fierbinte al colectivului uzinei, a spus: în timpul vizitei pe care ați făcut-o în cursul dimineții la Nicolina v-ați putut da seama, stimați oaspeți, de strădania colectivului no?\ tru pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan, de perseverența și preocuparea pentru îmbunătățirea calității produselor și sporirea eficienței economice a întregii activități.Primirea pe care v-a făcut-o co- , lectivul uzinei noastre exprimă un/ atașament profund față de poli/ tipa ’ partidului, față de Comitetul său Central în frunte cu dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. întreaga activitate a partidului nostru demonstrează cu deplină putere de convingere că, în elaborarea politicii interne și externe, P.C.R., statul nostru, pornesc de la interesele națiunii socialiste române, ale sistemului mondial socialist, de la interesele progresului și păcii.Ca cetățean al Republicii Socialiste România, aprob din toată inima politica justă a partidului nostru, îndreptată în mod consecvent spre adîncirea prieteniei și colaborării cu toate țările socialiste, spre întărirea unității lor. Sînt convins că politica externă a patriei noastre este o politică profund constructivă, internaționalistă, care exprimă năzuințele fundamentale ale poporului nostru și corespunde" cauzei generale a socialismului, păcii și progresului în lumea întreagă.A urmat apoi cuvîntul prof. 
ION CRERNGâ, rectorul Uni
versității „W. I. Cuza", care a spus : Simțim o nemărgim- tă bucurie și cinste de a avea în mijlocul nostru pe conducătorul iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Trăim momente de intensă emoție, sentimente unice, prilejuite de contactul direct cu personalitatea sa de înaltă factură istorică, ce cristalizează toate calitățile poporului muncitor și reflectă . aspirațiile și idealurile acestui neam.Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu și a celorlalți conducători de partid și de stat în orașul Iași constituie un eveniment care va ră- mîne de neuitat în analele străvechii noastre cetăți de cultură.Amintind apoi valoroasele tradiții de cultură și învățămînt ale lașului, ale universității ieșene, care, învingînd vitregia vremurilor trecute, a dat țării figuri strălucite, vorbitorul a subliniat că în anii puterii populare, centrul cultural Iași a cunoscut ambianța cea mai propice.Răspunzînd celor mai stringente cerințe ale dezvoltării științei și tehnicii contemporane, planurile de cercetare științifică ale institutelor filialei din Iași a Academiei Republicii Socialiste România, precum și planurile de cercetări ale institutelor de învățămînt superior din Iași și ale laboratoarelor uzinale îmbină organic cercetările avînd caracter fundamental cu cercetări a- plicative în toate domeniile de activitate.Scriitorii și artiștii din Iași, prin activitatea lor creatoare, oglindesc în multiple opere transformările înnoitoare ale vieții noastre de astăzi.Fiecare dintre noi, oameni de știință și artiști, studenți și cadre didactice, toată intelectualitatea, sîntero conștienți de marile eforturi pe care le faceți dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, întreaga conducere de partid și de stat, pentru înălțarea patriei noastre spre o viață liberă și demnă, pentru manifestarea deplină a perso- na'ității umane, pe. drumul deschis

(Continuare în pag. a IlI-a)
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ADUNAREA POPULARĂ DIN IAȘI

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)-asigura dezvoltarea continuă a României socialiste, pentru a-și servi fără preget patria, (aplauze, urale). Dați-mî voie să adresez atît cadrelor didactice, cit și studențimii din Iași cele mai calde felicitări și urări de noi și noi succese, 
(aplauze).Am auzit vorbind aici pe președintele cooperativei agricole de producție din Bivolari. Ne-a vorbit de rezultatele bune obținute de cooperativa din această comună, asemănătoare rezultatelor obținute și de alte cooperative din județul Iași. Desigur, tovarăși, alături de industrie, agricultura reprezintă o latură esențială a activității de sporire a avuției materiale. Succesele pe care le avem — cu toate greutățile datorate unor condiții climatice nefavorabile, precum și unor lipsuri de altă natură — în dezvoltarea agriculturii, în asigurarea aprovizionării oamenilor muncii și a industriei cu produse agricole dovedesc că drumul pe care și l-a ales țărănimea noastră sub conducerea partidului, drumul cooperativizării, este singurul drum al progresului rapid al satului. Agricultura socialistă poate asigura din plin nevoile întregului popor și, alături de industrie, contribuie la crearea condițiilor pentru desăvîrșirea socialismului în România, pentru crearea bazelor necesare trecerii la clădirea societății comuniste, (aplauze pu
ternice). Cred că veți fi de acord cu mine să adresăm de la acest miting calde felicitări țărănimii din județul Iași și să-i urăm succese tot mai mari în munca de viitor, (aplauze).Toate realizările în dezvoltarea industriei, agriculturii, științei și culturii sînt rezultatele muncii unite a întregului popor. Ele dovedesc capacitatea creatoare a clasei noastre muncitoare, care își îndeplinește în mod exemplar rolul de clasă conducătoare a societății, a țărănimii noastre cooperatiste..care în alianță cu clasa muncitoare asigură mersul înainte al construcției socialiste, a intelectualității, parte integrantă din rîndurile clasei muncitoare și a țărănimii, a poporului, și care, împreună cu muncitorii și țăranii, creează noua structură a societății socialiste. Muncitorimea, țărănimea, intelectualitatea sînt unite într-un singur .gînd, într-o singură năzuință — Jdesăvîrșirea socialismului în România, asigurarea bunăstării tuturor celor ce muncesc în patria noastră, 
(aplauze puternice).Cunoașteți grija partidului și guvernului ca, o dată cu dezvoltarea economiei, să se asigure ridicarea nivelului de trai material și cultural al poporului. Și în Iași se pot vedea rezultatele acestei politici, ale acestei preocupări. Condițiile de existență ale maselor s-au îmbunătățit mult față de trecut, iar construcțiile noi au transformat Tîr- gul Ieșilor într-un oraș modern al societății socialiste (vii aplauze).Este știut că țelul suprem al activității partidului nostru este fericirea poporului, fericirea omului. Tot ceea ce construim azi, tot ceea ce ne propunem pentru viitor, este destinat acestui scop înalt. De aici și preocuparea partidului nostru de a perfecționa continuu activitatea ecqnomică și socială, de a crea con- dițîî ca omul societății socialiste române să se poată manifesta multilateral, liber și stăpîn pe destinele sale, să-și poată făuri în. mod conștient propriul viitor, viitorul României comuniste, (aplauze, urale).Dacă putem să remarcăm eu mîndrie ceea ce am înfăptuit in Iași și în întreaga țară, dacă putem face un bilanț pozitiv al activității noastre, apoi trebuie să subliniem încă o dată că aceasta se da- torește faptului că poporul român are un conducător încercat, care a știut și știe să conducă destinele națiunii noastre spre o dezvoltare liberă și independentă, pe calea luminoasă a socialismului, (aplauze 
vii, prelungite). Rezultatele în construcția socialistă. în toate domeniile de activitate sînt o dovadă a faptului că partidul nostru, călă- uzindu-se de adevărurile universal valabile ale marxism-leninismului, pe care le aplică în mod creator la condițiile specifice ale României, ■știe să găsească modalitatea cea mai potrivită de a uni eforturile poporului spre o singură direcție. Aceasta este dovada faptului că politica comuniștilor români, izvorâtă din cunoașterea principiilor marxist-leniniste și a situației concrete din România, corespunde năzuințelor și dorințelor poporului, intereselor cauzei socialismului, 
(aplauze puternice).Desigur, tovarăși, nu putem să nu ne oprim și asupra unor lipsuri care au existat și mai există în activitatea noastră. Făurim o societate nouă. Este drept, mai înainte au început construcția socialismului tovarășii sovietici. Există experiența lor, care oferă multe lucruri bune de învățat. Pentru fiecare partid și pentru fiecare popor care trece la construcția socialistă. edificarea noii societăți pune însă probleme noi, la care trebuie dat răspuns. Numai acel partid comunist își dovedește capacitatea și își cucerește rolul de conducător necontestat al națiunii care știe să îmbine în mod armonios învățătura mârxist-Ieninistă. experiența altor țări în construcția socialistă cu propria experiență rezultată din condițiile specifice în 

care își desfășoară activitatea. Partidul nostru a știut și ’știe să facă această îmbinare, (aplauze 
puternice, urale).■Greșelile și lipsurile care au apărut în activitatea de construcție socialistă sînt, dacă le-am privi în mare, de două feluri. Unele sînt cele care puteau' fi evitate, și aș putea spune că acestea sînt cele măi multe. Ele se datoresc în măsură însemnată nesocotirii realităților, nestudierii condițiilor concrete în care are loc edificarea orîn- duirii noi în România, aplicării mecanice a unor teze sau experiențe care nu corespundeau nivelului de dezvoltare și situației din țara noastră. Noi, după cum știți, în ultimul timp am criticat și criticăm aceste neajunsuri și lipsuri din trecut și sîntem ferm hotărîți să organizăm în așa fel activitatea noastră îneît asemenea greșeli, precum și încălcări ale normelor socialiste, să nu se mai poată repeta niciodată și sub nici o formă în viața societății noastre socialiste, (aplau
ze puternice) Sînt și lipsuri mai mici din care unele inerente. Dar, ca să discutăm cinstit, trebuie să reepnoaștem că pînă la urmă toate lipsurile sînt rezultatul faptului că fie nu folosim cum trebuie mijloacele pe care le avem la în- clemînă, fie nu știm să găsim căile și metodele pentru a uni eforturile în direcția cea mai importantă. Avem asemenea neajunsuri și în economie, și în cultură, și în alte domenii. Depinde de noi, tovarăși, să îndepărtăm aceste lipsuri. Fiecare, la locul său de muncă, trebuie să facă totul pentru a realiza în cît mai bune condiții directivele Comitetului Central, aie guvernului, planurile de dezvoltare a României elaborate de Congresul al IX-lea al partidului și de Conferința Națională. Stă în puterea noastră să înfăptuim desăvîrșirea socialismului cu cît mai puține lipsuri. Pentru aceasta trebuie să folosim cît mai rațional și cu cît mai multă pricepere mijloacele materiale și umane ale societății. în aceasta vedem noi principala răspundere a organizațiilor de partid, a comuniștilor, în aceasta constă înfăptuirea în practică a rolului conducător al partidului în societatea noastră. Noi chemăm comuniștii, toți oamenii muncii din lași, ca, împreună cu întregul popor, să facă totul pentru a înfăptui prevederile cincinalului, pentru ca România să urce noi trepte pe calea progresului și, civilizației, 
(aplauze îndelungi).Activitatea noastră este îndreptată în primul rînd, desigur, spre întărirea forței materiale și spirituale a poporului nostru, spre creșterea bunăstării maselor. Noi știm însă că îndeplinind această îndatorire națională față de propriul popor ne îndeplinim totodată și una din principalele îndatoriri internaționale ce revin unui partid conducător în condițiile’ construcției societății socialiste. Numai în măsura în care fiecare popor ob- țijie succese tot mai mări, în care fiecare țară socialistă înregistrează progrese tot mai rapide în economie și cultură, se întărește sistemul mondial socialist, crește forța socialismului în lume, influența sa asupra altor popoare. în orînduirea socialistă, care asigură condiții superioare de viață pentru oamenii muncii din toate punctele de vedere, popoarele văd orînduirea pentru care trebuie să lupte și să muncească.Se pun multe întrebări în ultimul timp : oare nu există o contradicție sau o opoziție între sarcinile naționale și internaționale ? Oare preocuparea pentru succesul construcției socialiste în propria țară, pentru ridicarea bunăstării poporului .constructor al socialismului nu vine în contradicție cu sarcinile internaționale ? Noi răspundem : Nu. Dimpotrivă. îndeplinirea acestor obligații naționale este o condiție esențială pentru manifestarea internaționalismului socialist (aplauze vii, îndelungi). Noi considerăm că, în condițiile existenței a 14 state constructoare ale socialismului și comunismului, este necesar ca între acestea să se dezvolte relații de ștrînsă colaborare și cooperare în toate domeniile de activitate. Această colaborare și cooperare trebuie să se manifeste în ajutorul pe care și-l acordă reciproc în construcția socialistă. Dacă ne-am referi concret la domeniul economic, considerăm că trebuie să se perfecționeze continuu colaborarea și cooperarea în producție, pentru a se asigura producerea de utilaje și mașini de înaltă tehnicitate atît pentru nevoile economiei din fiecare țară, cît și pentru exportul pe alte piețe. Este cunoscut că astăzi toate țările socialiste sînt nevoite să apeleze la importul de utilaje — și complexe și necomplexe — din țări capitaliste avansate pentru a-și asigura dezvoltarea rapidă a forțelor de producție. Iată de ce credem că prima îndatorire internaționalistă a comuniștilor din țările socialiste este de a se ajuta reciproc pentru sporirea capacității industriale și a- gricole, pentru dezvoltarea activității științifice a fiecărei țări și. prin aceasta, pentru progresul mai rapid al întregului sistem mondial socialist (aplauze vii).Este cunoscut, tovarăși, că socialismul, comunismul pornesc de la lichidarea claselor exploatatoare, a proprietății private a- supra mijloacelor de producție. Mijloacele de producție sînt proprietate socialistă — fie de stat, fie cooperatistă. Trăinicia societății socialiste constă tocmai în dezvoltarea și perfecționarea continuă 

atît a forțelor de producție, cît și a relațiilor de producție. în aceasta rezidă, de asemenea, o îndatorire națională și internațională deosebit de importantă a comuniștilor aflați la putere în țările socialiste, (aplau
ze puternice).între sarcinile naționale și cele Internaționale noi vedem o strîn- să unitate dialectică, două laturi ale activității de construcție a socialismului care se condiționează reciproc și care trebuie îmbinate în mod armonios aplicînd în viață învățătura atotbiruitoare a mar- xism-leninismuiui. (vii aplauze, 
urale).Se aud și asemenea întrebări: oare în condițiile socialismului a- firmarea și întărirea suveranității și independenței naționale nu vin în contradicție cu marxism-leni- nismul ? Noi considerăm că la a- ceastă întrebare trebuie să răspundem : nu ! Dimpotrivă, numai în socialism se creează condițiile pentru afirmarea deplină a independenței și suveranității naționale 
(aplauze puternice). Este cunoscut că societatea capitalistă, imperialismul au nesocotit și nesocotesc interesele naționale, negînd dreptul la independență și suveranitate al națiunilor. Noi, comuniștii, ne-am ridicat însă totdeauna împotriva politicii capitaliste, imperialiste, înălțînd steagul egalității în drepturi între oameni și între națiuni. Aceasta este una din problemele vitale ale marxism-leninismului și numai înfăptuirea în practică a a- cestor idealuri asigură triumful marxism-leninismului. (vii și în
delungate aplauze).Popoarele care au scuturat recent jugul imperialist, colonial, popoarele care mai luptă pentru eliberarea de sub dominația colonială, pentru independență națională, privesc cu cea mai mare atenție spre țările socialiste. Ele văd și doresc să vadă în relațiile dintre țările socialiste prototipul relațiilor de mîine, ale zilei cînd pe întreg pămîntul va triumfa socialismul, adică relații de deplină egalitate în drepturi, de respect al independenței și suveranității naționale, care să permită înflorirea deplină, liberă, a fiecărei națiuni de pe globul pămîntesc. Iată de ce noi nu vedem nici un fel de contradicție între suveranitate și socialism și nu considerăm că în condițiile socialismului problema independenței și suveranității s-ar pune într-alt fel. Dacă e să acceptăm că ea s-ar pune în- tr-un mod deosebit, aceasta este nu in sensul limitării independenței și libertății, ci în sensul afirmării depline atît a libertății și egalității oamenilor, cît și a independenței naționale, (aplauze și urale înde
lungi). Numai atunci cînd au fost lichidate clasele exploatatoare, cînd au fost lichidate condițiile economice care generează inegalitate între oameni și popoare, se poate vorbi cu adevărat de egalitate în drepturi între națiuni, de suveranitate națională. Socialismul creează și trebuie să creeze condiții ca aceste atribute să se manifeste din plin. Noi, comuniștii români, nu vom precupeți nimic pentru a ne îndeplini îndatorirea noastră, națională și internațională, de a contribui la perfecționarea continuă a relațiilor dintre țările socialiste. Noi considerăm că divergențele care au apărut azi în relațiile dintre aceste țări nu sînt de neînlăturat; ele nu sînt în spiritul principiilor ideologiei marxist-leniniste. ci sînt tocmai rezultatul abaterii de la aceste principii.Considerăm că avem îndatorirea față de poporul nostru, față de popoarele țărilor socialiste, de mișcarea comunistă internațională, de toate forțele progresiste antiimpe- rialiste, de a milita pentru depășirea greutăților și contradicțiilor ivite între țările socialiste, pentru îmbunătățirea relațiilor, pentru așezarea lor cu adevărat pe principiile marxist-leniniste. (aplauze, 
urale). Punem în centrul preocupărilor noastre unitatea, pentru că știm că numai desăvîrșind, perfec- ționînd continuu această unitate, înlăturînd tot ceea ce poate să ridice piedici în calea ei, ne îndeplinim îndatorirea de detașament activ al mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Sîntem convinși că vor fi depășite greutățile și neînțelegerile de astăzi, că unitatea se va afirma mai puternică, va fi o unitate de tip nou — unitatea țărilor socialiste și a partidelor comuniste egale în drepturi, unite prin țelurile comune, prin ideologia comună, prin dorința de a asigura victoria socialismului și păcii în întreaga lume, (aplauze și urale).în lumina acestor principii generale, noi punem un accent deosebit pe dezvoltarea relațiilor cu țările socialiste vecine. întărim prietenia și colaborarea cu Uniunea Sovietică, de ale cărei popoare ne leagă tradiții de luptă comună, alături de care construim noua orîn- duire și considerăm că nu există nimic care să împiedice eforturile comune ale popoarelor noastre pentru socialism și comunism, 
(aplauze). Ne preocupăm de dezvoltarea continuă a colaborării cu popoarele din Bulgaria. Iugoslavia. Ungaria — popoare vecine, constructoare ale socialismului — vâzînd în această colaborare o contribuție la unitatea socialismului, la cauza păcii in lume. Acționînd pentru dezvoltarea cola

borării cu țările socialiste vecine, noi ne preocupăm în același timp de intensificarea colaborării cu toate țările socialiste din Europa, cît și din Asia și America Latină, văzînd în această colaborare o necesitate vitală pentru cauza socialismului, (aplauze).în același timp, noi pornim de la faptul că în lume există un număr mare de state cu altă orîn- duire socială. Considerăm necesar ca între țările socialiste și statele cu altă orînduire socială să existe relații de colaborare în toate domeniile de activitate. îmbunătățirea continuă a relațiilor dintre ele este în interesul progresului general al omenirii, în interesul progresului social, al păcii în lume, 
(aplauze). De aceea România dezvoltă relații de cooperare și colaborare cu toate țările din Europa, acționînd pentru cauza securității ' Europei — cauză a tuturor popoarelor, atît constructoare ale socialismului, cît și cu altă orînduire socială. Este o îndatorire a fiecărui comunist să contribuie la înfăptuirea destinderii și securității în Europa, (aplauze). Dezvoltăm relațiile cu statele de pe celelalte continente, atît cu statele în curs de dezvoltare, cît și cu țările avansate. Considerăm că este necesar să acționăm în continuare cu și mai multă energie pentru dezvoltarea colaborării cu popoarele de pe toate continentele. Este cunoscut, tovarăși, că politica României a cucerit multe simpatii, a cucerit pentru poporul nostru mulți prieteni pe toate meridianele. Recunoașterea de către multe popoare, de către multi oameni politici a justeții politicii țării noastre este o dovadă că mergem pe un drum bun, că drumul prieteniei și al colaborării cu toate popoarele lumii este singura cale justă atît pentru construcția socialismului, cît și pentru cauza păcii, (aplauze vii, 
îndelungate).M-am referit la cîteva probleme care constituie în momentul de față preocupări ale partidului și guvernului nostru atît în activitatea internă, cît și în cea internațională. Am încercat să răspund la unele întrebări care se ridică în legătură cu dezvoltarea vieții internaționale. Sigur, nu am putut răspunde noianului de probleme pe care le ridică evenimentele ce se petrde în lume. Dar, vreau să subliniez încă o dată, tovarăși, că viața, desfășurarea evenimentelor au demonstrat și demonstrează continuu că politica partidului nostru de a acționa pentru găsirea căilor de întărire a unității- cu. țările social iste; -cil toate partidele comuniste,- este ;■ o politică justă, marxist-leninistă, care corespunde pe deplin cauzei marxism-leninismului, cauzei comunismului în lume, (aplauze, u- rale).Practica arată, de asemenea, că politica noastră de colaborare și cooperare cu mișcările de eliberare națională cu mișcările antiimpe- rialiste, cu toate statele lumii, de dezvoltare a relațiilor de colaborare pe baza principiilor egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, respectului independenței și suveranității, corespunde intereselor întregii omeniri, cauzei păcii în lume, (aplauze puternice).Trăim în condiții în care mai există pericolul agresiunii imperialiste și știm că atîta timp cît va exista imperialismul, acest pericol nu va dispare. De aceea partidul și guvernul se preocupă continuu de întărirea capacității de apărare și de luptă a patriei noastre. A'ci, la Iași, știți bine că niciodată poporul nostru nu a îngenuncheat și a luptat ori de cîte ori a trebuit să-și apere ființa națională. Statuia lui Ștefan cel Mare este un simbol al acestei lupte a poporului nostru, 
(aplauze) Pe alte meleaguri ale patriei noastre Mircea, Mihai Viteazul și alți conducători ai principatelor române au știut întotdeauna să țină sus steagul nea tir - 

In mijlocul cadrelor didactice și studenților de la (Institutul politehnic

nării și au preferat să moară de- cît să îngenuncheze în fața cotropitorilor străini, (aplauze). Aici, la Iași, a răsunat pentru prima dată Hora Unirii și de aici s-a ridicat marele fiu al națiunii noastre care pornise pe calea unității, Alexandru Ioan Cuza, (aplauze). Avem obligația să facem totul, în noile condiții sociale, în condițiile socialismului, pentru a asigura independența și suveranitatea patriei noastre, întărirea continuă a unității națiunii noastre socialiste, (aplauze). Noi sîntem hotărîți să întărim continuu capacitatea de apărare a patriei, să ne îndeplinim obligațiile pe care le avem ca țară socialistă în cadrul Tratatului de la Varșovia și dacă vom fi atacați, dacă imperialismul va ataca România sau vreo altă țară socialistă, ne vom îndeplini îndatorirea atît față de poporul nostru, cit și față de aliații noștri, (aplauze).Am subliniat toate acestea pentru că nu trebuie să uităm niciodată, tovarăși, că preocupîndu-ne de dezvoltarea economică, culturală, de ridicarea nivelului de trai, trebuie să ne îngrijim și de întărirea capacității de luptă, de apărare a patriei noastre. Numai așa vom asigura dezvoltarea și întărirea ei continuă, independența și suveranitatea României socialiste, (aplauze, urale). M-am referit la a- ceasta deoarece și aceasta constituie atît o obligație națională, cît și una internaționalistă a poporului nostru, a partidului nostru mar- xist-leninist, care de la începuturile sale a știut să țină sus steagul internaționalismului proletar. Sîntem și acum hotărîți să acționăm în spiritul acestor principii, pentru a contribui Ia dezvoltarea solidarității internaționale a tuturor oamenilor muncii din lume, (vii a- plauze).Vrem ca prietenii noștri din țările socialiste să știe că în Româ-» nia, în poporul român au un tovarăș de nădejde și sigur, care ține sus steagul socialismului, care întărește continuu unitatea cu toate țările socialiste, (aplauze, urale).Vrem ca prietenii noștri din partidele comuniste și muncitorești din întreaga lume să știe că în comuniștii români, în poporul român constructor al socialismului au un tovarăș de nădejde, care-și va îndeplini întotdeauna îndatoririle de solidaritate internațională cu cei ce luptă pentru progres, pentru pace, pentru socialism, (aplauze, 
urale).Vrem ca prietenii noștri din întreaga lume, din . rîndul tuturor popoarelor, toți cei cărora le este scump progresul, cărora le este scumpă pacea să știe că în poporul român au uiț prieten de nădejde care va face totul pentru triumful colaborării între popoare, al păcii în lume, (aplauze, urale).în încheiere, dați-mi voie încă o dată să reamintesc că avem sarcini mari de îndeplinit în toate domeniile de activitate, că realizarea lor cere, noi și noi eforturi, că trebuie să organizăm mai bine activitatea în industrie. în agricultură. în învățămînt, în cercetarea științifică, în toate domeniile de activitate, să unim și mai strîns eforturile poporului în direcția de- săvîrșirii construcției socialiste și ridicării bunăstării. Sînt convins că cetățenii municipiului și județului Iași, în frunte cu comuniștii, la fel ca întregul popor român, nu vor precupeți nimic pentru a-și a- duce contribuția t.ot mai activă la înfăptuirea programului multilateral stabilit de Congresul al IX-lea pentru înflorirea României socialiste. (aplauze, urale).Vă urez să obțineți succese tot mai mari în munca dv. închinată bunăstării și înfloririi patriei, vă doresc multă sănătate și multă fericire. (aplauze, urale vibrante, re
petate minute în șir).

I.a noua uzină de iibre și fire sintetice
(Urmare din pag. a II-a)de marii gînditori, întemeietorii atotbiruitoarei învățături marxist- leniniste.Alături de întregul popor din țara noastră, toți oamenii de carte din lași sînt trup și suflet uniți în jurul Partidului Comunist Român și vă asigură că vor da tot ce au mai bun, toată energia lor, vor pune toată priceperea și inteligența lor în slujba măreței opere de dezvoltare a societății socialiste.„Țăranii cooperatori din comuna Bivolari — a spus în cuvîntul său tovarășul ȘEDOÎJ «TON
TEI, președintele C.O. din această comună — împărtășesc din toată inima bucuria pe care o simte întreaga populație a orașului și județului Iași astăzi cînd vă avem în mijlocul nostru, pe dumneavoastră, iubiți conducători ai partidului și statului.Comuna noastră a avut cinstea să fie vizitată de către dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, în vara anului 1961. îndemnurile și sfaturile prețioase pe care ni le-ați dat cu ocazia acelei vizite au constituit și constituie pentru noi un puternic stimulent. Prin munca harnicilor cooperatori și cu ajutorul acordat de stat, averea obștească a sporit de la 2 milioane lei în 1961 la 17 milioane lei astăzi.în ciuda secetei care a bîntuit în prima parte a anului, irigînd, la îndemnul partidului, o suprafață de aproape 400 ha, am învins — în mare parte — greutățile și am reușit să ne situăm printre unitățile fruntașe din județ, obținînd o producție medie de 2 800 kg porumb boabe la ha.în aceste zile cooperatorii din comuna noastră muncesc cu eforturi înzecite pentru st.rîngerea recoltei, pentru efectuarea arăturilor și însămîn țări lor de toamnăFolosesc acest prilej pentru a arăta că țăranii cooperatori din comuna Bivolari, ca și din întreg județul Iași, nu vor precupeți nici în viitor eforturile pentru a-și a- duce aportul, alături de toți oamenii muncii din patria noastră, la înfăptuirea programului trasat de partid.„De la ac.eastă înaltă tribună — a spus tovarășa KLEXfiNWNă 
COZUR, studentă la Faeulîa- 
teu de Mușine ușoară, - aduc salutul fierbinte al tineretului studențesc din vechiul centru universitar Iași, dragilor noștri conducători de partid și de stat, personal dv. tovarășe Nicolae Ceaușescu — conducătorul atît de stimat și de iubit de noi toți.începerea noului an universitar coincide cu trecerea la aplicarea în 

viață a măsurilor adoptate de partid, pentru modernizarea și perfecționarea întregului sistem de învățămînt, corespunzător sarcinilor complexe ale dezvoltării actuale ale patriei noastre, formării viitoarei generații de constructori al comunismului în România.Tabloul înnoirilor din orașul Iași s-a completat anul acesta cu noi așezăminte destinate nouă, tineretului studențesc : cămine, cantine, laboratoare, săli de curs, pentru care ne exprimăm încă o dată recunoștința și mulțumirile noastre sincere — partidului și statului. Comitetului Central, dv. personal tovarășe Ceaușescu, obligîndu-ne în același timp de a face totul, de a nu precupeți nici un efort pentru a fi demni de grija caldă cu care sîntem înconjurați.Studenții din centrul universitar Iași sînt strîns uniți în jurul partidului și al conducătorilor săi în lupta pentru înfăptuirea înaltelor idealuri ale umanității, de libertate și bunăstare, de pace și înțelegere între popoare.Ne exprimăm, cu elanul și entuziasmul vîrstei noastre, adeziunea fermă față de înțeleaptă politică a partidului și statului nostru, politică în care se oglindesc în cel mai înalt, grad interesele vitale ale patriei și poporului român.In aplauzele și ovațiile furtunoase, prelungite, ale tuturor celor pre- zenți, a luat apoi cuvînt.ul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. (Cu
vîntarea se publică în paginile 
I-III ale ziarului).

însufleți tul miting din Piața V- 
nirii se transformă intr-o uriașă 
demonstrație a dragostei și încre
derii maselor largi populare in 
Partidul Comunist Român, în con
ducătorii săi. Lozincile scandate 
din mii de piepturi exprimă uni
tatea de granit dintre partid, gu
vern și popor, atașamentul față de 
politica marxist.-leninistă internă 
și externă a partidului și statului 
nostru, hotărirea de a o înfăptui 
neabătut, pentru continua înflorire 
a României socialiste, potrivit in
tereselor cauzei păcii și socialis
mului în lume.în după-amiaza zilei a avut loc o întîlnire cu intelectualitatea ieșeană, pe care o vom relata în numărul de mîine al ziarului. Apoi conducătorii de partid și de stat au asistat la un spectacol folcloric. In continuare, la Palatul Culturii, a avut loc o întîlnire tovărășească cu activul de partid din județul Iași.

Virgil DAMCIULESCU 
Nicolae DASCALESCU 
Georg® DAVIDESCU 
Manole CORCAC1 
A. MIREA 
M. BERAM
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LIVRAREA RITMICĂ
A METALULUI

este o necesitate
majora

Legat prin mii de fire de un mare număr de unități industriale din domeniul metalurgiei prelucrătoare și al construcțiilor de mașini, Combinatul siderurgic Hunedoara „pompează" anual, pe arterele viguroase ale economiei noastre naționale, mi- . lioane de tone de metal. Continuînd „tradiția" anilor precedenți, siderurgiștii hunedorenl își îndeplinesc și în acest an cu succes sarcinile de plan. In 9 luni, ei au realizat o producție suplimentară în valoare de 92 milioane de lei, precum și însemnate economii șl beneficii peste prevederile planului. Este de relevat, totodată, preocuparea susținută care există aici pentru îmbunătățirea structurii sortimentale a producției de oțel; aceasta a determinat o deplasare simțitoare a caracteristicilor fizico-mecanice ale metalului spre valori ridicate. Numai în ultimii doi ani, o dată cu creșterea masivă a producției, s-au asimilat 13 noi mărci de oțeluri cu carbon, aliate și slab aliate, precum și 15 tipodimensiuni de laminate. < .Cu deosebire, în acest an, conducerea combinatului a depus eforturi pentru a introduce ritmicitate în domeniul contractării și livrării metalului, ceea ce s-a răsfrînt deosebit de pozitiv și asupra situației economico-financiare a acestei mari unități siderurgice. Pîrghiile prin care s-a acționat sînt multiple și, în cea mai mare parte, sînt de ordin organizatoric. S-a demonstrat concret că această „inimă de oțel" a țării — combinatul hunedorean — poate asigura, atît sub raport cantitativ cît și calitativ, o circulație a metalului în economie în cele mai bune condițiuni. „Din rîn- dul acestor pîrghii — spunea ing. Ioan Dobrin, director comercial al combinatului — trebuie reținut în primul rînd așezarea pe baze științifice a programării producției în oțelării șl laminoare, promptitudinea în furnizarea metalului, cît și eliminarea verigilor intermediare în mecanismul de contractare-livrare. De asemenea, este vorba și de o îmbunătățire simțitoare a disciplinei tehnologice pe tot fluxul elaborării metalului. Planul sortimental este a- cum respectat în 98 la sută din cazuri, iar numărul șarjelor rebutate 
a scăzut de la o lună la alta".Tot în legătură cu problemele practice ale acestei laturi care privește satisfacerea cerințelor de metal ale beneficiarilor, ing. Ioan Niță, director tehnic al combinatului, ne-a declarat: „Spre deosebire de anii trecuți, acum, rețetele de șarjare au fost așezate pe baze științifice, iar pentru elaborarea șl turnarea oțelului s-au întocmit grafice raționale. Rezultatul este că, față de a- nul trecut, cînd ponderea șarjelor încadrate în program era de numai circa 85 la sută, în prezent s-a ajuns la 98—99 la sută. Pe această linie merită evidențiat întregul sector de oțelării dar, cu deosebire, colectivul oțelăriei electrice care, deși produce mărci speciale, totuși, de o bună bucată de vreme, se menține totalmente în programul sortimental".Este adevărat că, dovedind un plus 
de receptivitate față de cerințele beneficiarilor, colectivul grupului de laminoare a lărgit gama tipo-dimen- siunilor, a extins metoda laminării la toleranțe negative, iar laminatele sînt livrate acum la lungimi fixe și multiple. Iată numai cîteva din măsurile care cu condus la reducerea consumului de metal la laminoare, cît și în uzinele beneficiare. Este vorba îndeosebi de oțelurile pentru rulmenți, țevi, utilaj chimic și petrolier, care înainte constituia obiectul unei frecvente dispute între combinat și beneficiari. De asemenea, înființarea bazei pentru desfacerea laminatelor de la Peștiș și încheierea de contracte directe între furnizor și marii consumatori din țară au simplificat considerabil drumul metalului hunedorean spre unitățile prelucrătoare.Se poate spune însă că un real reviriment în desfacerea metalului s-a produs aici o dată cu introducerea calculului electronic în procesul de programare a prodiicției și de livrare a oțelului. Datele din contracte privind marca oțelurilor, tipodimen- siunile laminatelor; cantitățile, termenele de livrare etc. sînt introduse în memoria mașinii cafe calculează și stabilește cu precizie variantele
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FLACĂRA

a economiei
optime de livrare șl urmărește cu rigurozitate, procesul de expediere. Este totuși de neînțeles de ce, în ultima lună, conducerea ' combinatului 
a început să renunțe la utilizarea calculatorului cu întreaga' sa capacitate în procesul de programare a producției și de livrare a produselor • siderurgice.Concret, ce schimbări au intervenit pe planul relațiilor cu beneficiarii ? în acest an, lucrurile s-au schimbat față de trecut : marea majoritate a contractelor au fost onorate la termen, făcîndu-se chiar și unele devansări, deși Ministerul Industriei Metalurgice nu a asigurat la timp o însemnată cantitate de blumuri.Nu se poate însă afirma că la Hunedoara nu mai există carențe în sfera desfacerii metalului, că sînt satisfăcute în cel mai înalt grad
ANCHETA LA COMBI
NATUL SIDERURGIC

cerințele șl exigențele formulate la ora actuală de industria constructoare de mașini și alte ramuri. Din datele de care dispunem reiese că ritmul livrărilor a atins pînă la 800 vagoane pe zi, ceea ce presupune un înalt grad de organizare în toate verigile cheriKte să concure la desfacerea în bune condiții a metalului. Nu toate aceste verigi sînt însă puse la punct și, din această cauză, adesea se ivesc „strangulări" în furnizarea metalului. Fie că nu funcționează macaralele din ajus- taje și se întîrzie cu încărcarea, fie că lipsesc vagoane, fie că se prelungește la infinit întocmirea actelor de expediere. Deși se discută de luni de zile, nici pînă acum nu au fost instalate cîntarele la capetele halelor de ajustaj. De asemenea, marea fluctuație a personalului de la serviciul expediții slăbește operativitatea în trimiterea metalului la beneficiari. Problema-cheie o constituie, însă, terminarea grabnică a noilor ajustaj e de la laminoare, sarcină care cade, deopotrivă, atît în competența . și răspunderea ministerului de resort, cît și a combinatului. Dar, deocamdată, lucrările se desfășoară aici cu... încetinitorul.La baza de desfacere a laminatelor din Peștiș se reproșează combinatului faptul că nu asigură acestei unități un număr suficient de vagoane din descărcări. Lucrurile într-ade- văr așa stau; în multe cazuri, combinatul nu-și poate acoperi nece-

sarul său de transport, dar să mai aibă și vagoane disponibile. Iată de ce tov. Emil Stanislav, șeful serviciului depozite de la baza Peștiș, propunea ca pentru a se evita orice „strangulări" în livrarea laminatelor, ministerul de resort să dea dezlegare bazei de a avea relații pe linie de transport direct cu C.F.R.-ul. In cadrul bazei a mai fost formulată încă o cerință față de combinat — și anume : livrarea la timp a laminatelor din producția curentă.Din discuțiile avute în combinat șl din maldărul de acte existente aici, am desprins concluzia că unele neajunsuri în sistemul desfacerii metalului se datoresc și beneficiarilor. Dintr-o statistică a rezultat că cei peste 600 beneficiari din țară consumă lunar, prin trimiterea de delegați la Hunedoara, circa 6000 zile- om. Să amplificăm această cifră la numărul lunilor dintr-un an și vom ajunge la un rezultat surprinzător : aproape 70 000 "rost, la carelioanele de lei cheltuite cu transportul și diurna.nedoara acești... urmăritori ai metalului sau „căutători ai refuzului", cum îi denumesc siderurgiștii ? Tov. Mircea Ostaficiuc, șeful serviciului desfaceri, ne spunea : „Acești delegați mai rău încurcă lucrurile. Unii zic că vin să mai urgenteze comenzile, alții să modifice specificațiile prevăzute în contracte, iar alții, pur și simplu, să rezilieze contractul pe motiv că întreprinderea respectivă s-a răzgîndit, deși oțelul a fost produs, îngroșînd astfel stocurile disponibile. O altă categorie de beneficiari, cum este cazul uzinelor „23 August" și „Vulcan" din București, s-au transformat în reclamanți, fără să aibă motive, recurgînd la refuzuri de moment numai pentru a-și îmbunătăți, pe spezele combinatului, situația economico-financiară. Alții vor devansări în livrarea metalului (cazul Uzinei de strunguri din Arad), dar pînă la urmă se trezesc că nu pot plăti". Ing. 
Miha.i Grigore, șeful serviciului C.T.C. din combinat, spunea pe bună dreptate : „De ce beneficiarii care folosesc asemenea practici nu sînt puși să plătească penalizări pentru refuzurile neîntemeiate„Pomparea" metalului pe arterele economiei naționale trebuie să constituie o preocupare de prim ordin, începînd de la conducerea combinatului și mergînd pe filiera răspunderilor, pînă la nivelul tuturor întreprinderilor interesate. Pentru că nu trebuie uitat că de reglarea a- cestui puls al metalului hunedorean depinde, în ultimă instanță, desfășurarea în bune condiții a producției în diferite ramuri ale economiei noastre naționale.
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Un sortiment diversificat de stofe' fine, de calitate, înțr-o bogată gamă de culori, rezistente, cu un coeficient foarte redus de șifonabilitate și de contracție este livrat de întreprinderea „Libertatea" din Sibiu. Stofele realizate aici sînt mult solicitate în țară ca și peste hotare.Fabrica, cu o veche și prețioasă experiență acumulată . de mai multe generații de iscusiți țesători sibieni, a făcut în ultima vreme progrese în dezvoltarea și sistematizarea sa. Utilajelor de mică productivitate le-au luat, locul războaie automate de țesut lînă. Cu ele se realizează o producție dublă față de războaiele de țesut mecanice.

Creația și cercetarea sînt. e- lemente indispensabile pentru diversificarea sortimentelor și îmbunătățirea calității produselor. Pentru a realiza stofe de un înalt nivel calitativ, estetic și competitiv, creatorii, aflați în plin proces de maturizare profesională, se străduiesc să-și racordeze și mai mult munca lor la cerințele și exigențele mereu sporite ale beneficiarilor. Catalogul de mostre al fabricii e un bogat evantai înmă- nunchind stofe fine în coloritul clasic și modern, numai din lînă sau țesături supraelastice în amestec cu alte fibre, destinate confecțiilor pentru bărbați, femei și adolescenți.
Fiecare zi folosită intens pentru terminarea

(Urmare din pag. I) (Urmare din pag. I)ședința cooperativei agricole din Păulești. Printr-o mai bună organizare a muncii, utilizînd întreaga, capacitate de lucru a utilajelor și prin folosirea intervalelor dintre ploi am reușit să terminăm recoltatul cartofilor, al florii-soarelui și al sfeclei de zahăr. Acum, toate forțele sînt mobilizate pentru terminarea recoltatului porumbului.Dar, în ansamblu pe județ, ritmul însămînțărilor este sub nivelul posibilităților reale. Deși ne aflăm la mijlocul lunii octombrie, cooperativele agricole au însămînțat grîul pe numai 36 la sută din suprafețele prevăzute. In zona Oașului, unele cooperative agricole nici nu au început încă semănatul griului. Zilele trecute, la cooperativa din Negrești-Oaș se mai discuta despre problema asigurării semințelor de grîu. Inginerul a- gronom al cooperativei, Al. Perlic, recunoaște că sămînța existentă are o putere de germinație Scăzută. Este de neînțeles cum pînă acum, cînd.în- sămînțările trebuie grabnic terminate, „s-a uitat" de necesitatea schimbării semințelor. Este necesar ca fără nici o tărăgănare, să se. asigure semințe corespunzătoare și să se ia măsuri pentru terminarea neîntîrzia- tă a însămînțărilor.
în unele unități, întîrzierea semănatului se datorește slabei organizări 

a muncii. La cooperativa agricolă din 
Orașu Nou, o mare parte dintre cooperatori încep munca pe cîmp abia 
după orele 8—9 dimineața. Din cauza

nefolosirii integrale a tirhpului de lucru, atît recoltatul cît și însămînță- rile se tărăgănează. In județul Satu Mare se întîlnesc și alte exemple care demonstrează că forțele și mijloacele de lucru nu sînt folosite cu chibzuială. Deficiențele de organizare duc și la tărăgănarea lucrărilor de eliberare a terenului, pregătirea patului germinativ și semănatul griului.Alături de unitățile avansate la strînsul recoltei sînt multe altele unde nu au fost luate măsuri eficiente pentru intensificarea acestei lucrări. Ca urmare, pînă la 14 octombrie, în cooperativele agricole, porumbul a fost recoltat de pe numai 30 la sută din suprafețele cul- tivațe, sfecla de zahăr — 34 la sută, cartofii de toamnă — 7Q la sută. A- ceste cifre arată că nu se depun încă suficiente eforturi pentru grăbirea lucrărilor de recoltare. Pe cîmp se mai găsesc netransportate cantități mari de produse agricole.Timpul este foarte înaintat. Este necesar ca atît direcția agricolă cît și uniunea cooperatistă județeană să ia măsuri urgente în vederea folosirii mai judicioase a tuturor forțelor și mijloacelor de lucru, dînd un sprijin substanțial îndeosebi acelor cooperative unde se constată mari ră- mîneri în urmă. Concentrarea eforturilor în aceste unități agricole, ajutorul concret și calificat în organizarea muncii vor asigura terminarea în cel mai scurt timp și fără pierderi a recoltării culturilor tîrzii și semănatului griului la nivelul cerințelor agrotehnicii moderne.

• Vera Cruz t PATRIA — 9 ; 11,30 ; 
14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15.
• Vrăjitorul se întoarce (în cadrul 
zilelor filmului ceh) : REPUBLICA
— 10 ; 12 ; 14 ; 16,45 ; 18,45 ; 21.
• Samuraiul : FESTIVAL — 8,30 ;
11 ; 13,30 ; 21, MELODIA
— 9; 11,15 ; 18,30; 20,45,
MODERN 45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 21.
• Veșnicul tnttrzlat : LUCEAFĂ
RUL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, CAPITOL — 8,45; 11; 13,30;
16; 18,30; 21, GLORIA — 9; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Lustragiul ; VICTORIA — 8,45 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Prințesa : CENTRAL — 8,30 ; 
11; 13,30 ; 16 ; 20,45.
• Vară capricioasă : CENTRAL — 
18,30.

O Suflete tari (ambele serii) : 
LUMINA — 9—15,45 în continuare ; 
19,15.
• Totul pentru rîs ; Tineretul ro
mân la Festivalul de la Sofia ; 
Mihaela : TIMPURI NOI — 9 ;
10.30 ; 12,15 ; 14 ; 15,45 ; 17,30 ;
19.15 ; 21.
• Testamentul unul pașă : DOINA
— 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
VOLGA — 10—14 în continuare ;
18.15 ; 20,30.
• Program pentru copil : DOINA
— 9 ; 10.
• Trei copil minune : UNION —
15.30 ; 20,30 ; Desene animate — 18 ;

(bilete la casă).
• Aventurierii : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 10 ; 15,30 ; 17,45 ț 
20.
• Planeta maimuțelor : EXCEL
SIOR — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, MIORIȚA — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• Căderea Imperiului Roman : 
FLAMURA — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30. 
O Șapte oameni de aur : DACIA
— 8—16,30 în continuare ; 18,45 ; 21.
• A trecut o femele : BUZEȘTI — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
• EI Dorado : RAHOVA — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• Ultima noapte a copilăriei 1 
CRÎNGAȘI — 15,30; 18 ; 20,15.
o Neînțelesul : GRIVIȚA — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,45 ; 20,30, AU
RORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20.30.
• Operațiunea San Gennaro : BU- 
CEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, TOMIS — 9—15,45 în conti
nuare ; 18,15 ; 20,30.
O Surprizele dragostei :
9—15,45 în continuare ;
O Marysia și Napoleon ::
— 15,30 ; 13 ; 20,30.
C Un dolar
15.30 ; 18.
O Să nu ne
— 20,30.
• Vicontele _ _
MOS — 15,30 ; 18 ; 20,15*.
• Zile de vară : FERENTARI —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Winnetou (seria a IlI-a) : VIITO
RUL — 15,30 ; 18, DRUMUL SĂRII
— 15 ; 17,30
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Cu prilejul „Săptămînii economiei"
La tragerea la sorți pentru luna octombrie a. c. 
a obligațiunilor C. E. C. se vor acorda cîștiguri 
suplimentare de 100 000 de lei și 50 000 de leiCa și libretele de economii, obligațiunile CEC constituie, după cum este cunoscut, un mijloc eficient de păstrare a economiilor bănești. Datorită cîștigurilor substanțiale în bani pe care le oferă depunătorilor și ușurinței cu care se efectuează operațiunile pe acest instrument de către unitățile CEC și poștale din întreaga țară, obligațiunile CEC sînt permanent solicitate de populația de la orașe și sate.Lunar, prin trageri la sorți, Casa de Economii și Consemna- țiuni acordă depunătorilor pe obligațiuni CEC, cîte 2112 cîș- tiguri, cu valori între 100 000 lei și 800 lei, în sumă totală do 2 215 000 lei.Cu prilejul Săptămînii econo-

miei — acțiune ce se desfășoară între 25 și 31 octombrie a-c. — Casa de Economii și Consem- națiuni va acorda cîștiguri suplimentare la tragerea la sorți pentru octombrie a obligațiunilor CEC. Astfel, depunătorii vor beneficia, în afara cîștigurilor obișnuite, și de alte cîștiguri în bani, cu valori de 100 000 lei și de 50 000 lei, suma totală a cîștigurilor atribuite la fiind majorată lei.Cei interesați această tragere procura numărul dorit de obligațiuni de la orice unitate CEC sau poștală pînă în preziua tragerii, respectiv pînă la data de 30 octombrie a.c. inclusiv.

tragere,la 2 615 000 desă participe la la sorți își pot

0 remarcabilă realizare a
tehnicii românești

exportat Înde foraj în Sovietică, Cehoslovacia,

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (sala Ateneului) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Basarab. 
Solistă : Sofia Cosma, — 20 ; (sala 
Studio) : Deschiderea ciclului de 
concerte „Tineri interprețl pe sce
nele Filarmonicii". Seară de trio, 
— 20.
• Sala Palatului : Concert de
muzică ușoară : Roddy McNeil 
(Anglia) — 20.
• Opera Română : Frumoasa din 
pădurea adormită — 19,30.
• Teatrul de Operetă ; My Fair 
Lady — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Regina de 
Navara — 19,30 ; (sala Studio) : 
Castiliana — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Un Hamlet 
de provincie — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
laridra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu 1) : Livada cu vișini — 
20 ; (sala din str. Alex Sahla nr. 
76) : Melodie varșoviană — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
mare) : Frumoasa duminică de 
septembrie — 19,30 ; (sala Studio) : 
„Cînd luna e albastră — 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Ion — 20.
• Teatrul Mic : îngrijitorul — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Toate 
pînzele sus — 16.

. • Teatrul „C. Tănase" (sala Sa
voy) : „Ca la Tănase" — 19,30.

L.

universitar

PROGRAMUL I
10,00 — Curs de limba ger

mană (reluarea lecției do 
miercuri).

10.30 — închiderea emisiunii de di
mineață. •

17,00 — Curs de limba rusă.
17.30 — Consultații la chimie (cla

sa a Xll-a).
18,00 — Jocurile Olimpice.
19.30 — Telejurnalul de seară.
20,00 — Jocurile Olimpice — Me

xic 1968. Rezumatul filmat 
al zilei precedente.

21.30 — Telejurnal — Ediție spe
cială.

22,00 — „Ochi de piatră ce scîn- 
teie" — M. Eminescu — 
poezia de dragoste.

22.30 — Interprețl români : Ludo
vic Spiess.

22,50 — Telejurnalul de noapte. 
23,00 — Jocurile Olimpice.

20,00 — Telex TV.
20,05 — Concertul orchestrei de 

studio a Radiotelevizlunii 
Române. Soliști : Zenaida 
Pally, Nicolae Herlea, Dan 
lordăcheșcu. Dirijori : 
Constantin Bobescu, Aurel 
Grigoraș. \

21.30 — Telejurnal — ediție spe
cială.

22,,00 — Vitrina discului.
23.30 — închiderea emisiunii.

FORMAREA
DE SPECIALIST!

ADMINISTRAȚIA
■oM

— Am stalații Uniunea Ungaria, Republica Democrată Germană, Algeria și Brazilia, India Cuba, Birmania Turcia — și în țări ale lumii.— Sînteți uzină ordonatoare. Cîte treprinderi românești conlucrează cu neavoastră strucția de foraj ?— Aproape douăzeci.— Am auzit vorbin- du-se des despre uni
versalitatea noii instalații „F-200". In ce constă ?— Ne-am s-o echipăm complex și s-o facem ușor adaptabilă la orice condiții de loc și de sursă de energie. Bunăoară, undeva departe, izolată în mijlocul naturii, instalația lucrează cu cele două motoare Diesel, cu acționare hidraulică. După cum ea se poate adapta rapid

ȘiȘi alteco- în-dum- la con- instalațiilor

străduit cît mai

într-o schelă de foraj electrificată.Constructorii lației au ținut trivă seama de ____rile beneficiarilor interni și externi, cît și de propriile lor observații și experiențe. Zilele acestea, de pildă, unul dintre inginerii uzinei va însoți un nou tip de instalație („T. 50-Algeria“), adaptat special pentru forajul în Posibilitatea rii sale de

insta- deopo- cere-

Sahara, trece- la o acționare tehnică la una electrică, și invers, constituie — după aprecierile specialiștilor — atributul cel mai important. In plus : toate comenzile instalației sînt pneumatice și centralizate la pupitrul de comandă al sondorului-șef. „F-200" este prevăzută cu viteze mari de lucru și cu agregate de mare randament. Vă amintiți poate de vechile instalații (unele se mai văd și astăzi în schelele noastre petroliere). Sînt așa-zisele „turle pe patru picioare". Son-

dele clasice. Se transportau deosebit de a- nevoios. Montarea lor pe verticală, la punctul de lucru, dura cîte două luni, necesitînd prezența unor automacarale de mare tonaj și tractoare pe șenile. Astăzi, totul este simplificat cu ingeniozitate. „F-200" a comprimat timpul... Transportată în „tronsoane" mari, dar u- șor de manevrat, a- ■ ceastă instalație în formă de „A", pe două picioare, făcînd parte din familia cunoscutei „4-LD", se montează la sol și apoi se ridică prin rabatare, cu ajutorul forței proprii. Pur și simplu, se... au- toridică. Totul durează doar cîteva zile — și turla înaltă de 43 m se află în poziție de lucru, gata să înceapă forajul pînă la o adin- cime de căutarea de țiței.La „1 tehnică însăși cîștigă în adîncime, într-una din zonele cele mai dinamice ale șantierului industrializării socialiste.

3,5 km, în zăcămîntuluiMai“ creația

La recentele contractări cu co- 
merțul, întreprinderea de industrie 
locală „Chimica" din Cluj, cunos
cută pentru calitatea produselor 
sale, a prezentat o importantă 
realizare a colectivului ei de mun
citori, tehnicieni și ingineri. E 
vorba de noul aparat de masaj 
„Maso", cel mai indicat mijloc de 
înlăturare a ridurilor și zbîrcituri- 
lor ce apar fie datorită vîrstei, fie 
ca urmare a unor boli ce afec
tează pielea. De asemenea, apara
tul poate fi folosit cu succes pen
tru menținerea frăgezimii pielii, 
pentru eliminarea depunerilor de 
grăsimi ca și pentru tratamentul 
unor afecțiuni generale ca dureri 
de cap, nevralgii.

Datorită accesoriilor de care dis
pune, aparatul poate fi folosit și 
pentru masarea profundă a mus
culaturii, contribuind la refacerea 
ei 'rapidă după solicitări intense.

Masajul prin vibrafie realizat cu 
aparatul „Maso" e un stimulent 
pentru întregul organism, ajutînd 
la desfășurarea metabolismului. 
Caracteristicile electrice ale apa
ratului „Maso" îl situează printre 
cele mai economice aparate elec
trice. De subliniat și faptul că e 
ușor de mînuit, nu necesită nici un 
fel de întreținere, beneficiind de o 
construcție adecvată.

Prețul accesibil, de numai 140 
lei, face din aparatul „Maso" un 
factor indispensabil pentru îngri
jirea modernă a frumuseții și sănă
tății, util în orice cămin.

Anul universitar recent inaugurat sub adspiciile înfăptuirii directivelor Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la dezvoltarea Învățămîntului și ale noii legislații școlare marchează numeroase îmbunătățiri de conținut și structură ale învățămîntului nostru superior. Printre acestea se numără și înființarea, la Facultatea de drept a Universității din București, a secției de științe administrative. Acest nou domeniu de pregătire universitară este menit să asigure formarea unor cadre de specialiști pentru nevoile organelor centrale și locale ale administrației de stat. în contextul cunoscutelor măsuri stabilite de Conferința Națională a partidului pentru perfecționarea mecanismului întregii noastre vieți sociale, noua unitate de învățămînt superior trebuie să asigure pregătirea unor specialiști în administrația de stat, capabili să rezolve cu înaltă competentă probleme de ordin economic, social- cultural și edilitar-gospodăresc.Desigur, pregătirea cadrelor de specialiști pentru organele administrației de stat se poate realiza în diferite forme. Statornicirea celei mai bune dintre ele presupune, însă, o perioadă de experiență, de verificare, chemată să furnizeze elemente concrete pentru o soluție finală. In acest spirit, pentru anul școlar 1968—1969 a fost înființată, în cadrul Facultății de drept din București, o secție administrativă, astfel că facultatea are, începînd cu anul acesta, două secții: juridică și administrativă. Pentru anul ce a început la 1 octombrie, secția administrativă își desfășoară lucrările numai cu primul an de studii, urmînd ca în viitor să se adauge cîte un nou an, astfel încît în anul universitar 1971—1972 să funcționeze, ca și secția juridică, în deplinătatea ei, cu toți cei patru ani de studii, cît durează școlarizarea la Facultatea de drept. Absolvenții secției administrative vor obține, după susținerea cu succes a lucrării de diplomă, titlul de licențiat al Facultății de drept.Grefarea secției administrative pe Facultatea de drept răspunde unor cerințe esențiale, între care la loc de frunte stă necesitatea adînc resimțită ca pregătirea de specialitate a lucrătorilor din administrația de stat să fie în principal o pregătire juridică. De altfel, însuși planul de învățămînt al secției la care ne referim ilustrează în chipul cel mai convingător predominanța obligatorie a ■ disciplinelor amintite. Bunăoară, toate materiile indispensabile unei formații juridice multilaterale se găsesc, nu numai în planul de în- vățămînt al secției juridice, ci și în acela al secției administrative. Filozofia, economia politică, socialismul științific, teoria generală a statului și dreptului, istoria statului și dreptului român, dreptul civil, penal, constituțional, administrativ, procesual civil, procesual penal, familial, internațional public, dreptul muncii, cooperatist, internațional privat sînt materii comune ambelor secții.Sînt însă și materii care, deși foarte utile pentru pregătirea de specialitate a unui jurist, nu sînt indispensabile pentru aceea a unui lucrător din administrația de stat. Asemenea materii nu figurează în planul de

T.". '■ 7.' ;.h ii-i'Uf. • -IVînvățămînt al secției administrative ci sînt cuprinse în planul de învățămînt al secției juridice : dreptul roman, istoria generală a statului și dreptului, istoria doctrinelor politico- juridice, dreptul comercial, dreptul transporturilor, dreptul civil comparat, medicina legală.Diferența de profil dintre cele două secții, determinată de sectoarele de muncă pentru care se pregătesc studenții, explică și diferențele și conținutul unora dintre materiile comune și modalitatea predării lor. Așa, de pildă, dreptul financiar de la secția juridică apare la secția administrativă ca finanțe, legislație financiară și buget; dreptul civil, care se predă timp de 3 ani la secția juridică, este studiat numai timp de doi ani la secția administrativă, duj^ă cum, la această secție, dreptul peri'ât*' se predă timp de un an în loc de doi, iar dreptul cooperatist numai un semestru în loc de două. In schimb, dreptul administrativ, care se predă timp de un an la secția juridică, se studiază timp de doi ani la secția administrativă. Din această cauză, o serie de materii care nu se predau la juridică, se predau la administrativă, ca indispensabile pentru buna pregătire de specialitate a lucrătorilor din administrația de stat. Asemenea materii sînt : știința și tehnica administrației, economia, organizarea și planificarea industriei și agriculturii, economia, organizarea și planificarea comerțului, contabilitatea, statistica generală, urbanistica și sistematizarea, analiza activității economice a întreprinderilor. Simpla enumerare a acestor discipline , este suficientă, după părerea mea, pentru a. arăta complexitatea și temeinicia pregătirii de specialitate a studenților ce frecventează această secție.Tocmai de aceea este de așteptat ca înființarea și funcționarea secției administrative să dea administrației de stat lucrători de înaltă calificare, temeinic pregătiți, sare să contribue substanțial la îmbunătățirea activității organelor în care vor lucra, îndeosebi pe linia respectării legilor și a asigurării exercitării depline a drepturilor cetățenilor. Pregătirea lor unitară, în temeiul unui plan unic de pregătire științifică, va avea, de asemenea, efecte bogate în conținut, prin aceea că se va' asigura pretutindeni un același stil de muncă, va promova pretutindeni, cu aceeași intensitate și în același mod, legalitatea socialistă.în această perspectivă, începutul noului an universitar ne apare promițător, îndeosebi prin nivelul de pregătire dovedit de studenții care frecventează anul I al secției administrative. Dintre cei circa 350 de candidați înscriși la concursul de admitere, au reușit 52, nota minimă a celor admiși fiind 7. De altfel, acest început va condiționa și dezvoltarea ulterioară a învățămîntului administrativ în țara noastră, fiind neîndoielnic că el va ajunge, în scurt timp, la formele cele mai potrivite. Se asigură astfel și pe calea celei mai înalte pregătiri a lucrătorilor din administrația de stat perfecționarea formelor și metodelor de conducere a vieții sociale în Republica Socialistă România.
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PRIMIRE EA CONSILIUL DE MINIȘTRI>
PRIMIRE LA C.C. AL P.C.R OLIMPIADA ’68Xlie Verdeț, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a primit miercuri pe lordul Brown, ministru de stat Ia Ministerul Comerțului al Marii Britanii, care face o vizită în țara noastră cu prilejul organizării la București a. Expoziției industriale britanice.

La întrevedere, care s-a desfășurat înfr-o atmosferă cordială, au participat Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, și Victor lonescu, președintele Camerei de Comerț, precum și Sir John Chadwick, ambasadorul Marii Britanii la București. (Agerpres)

Miercuri, 16 octombrie, tovarășul Vasile Patilineț, secretar al C.C. al P.C.R., a primit delegația de juriști din R. P. Bulgaria, condusă de Svetla Daskalova, ministrul justiției, care a făcut o vizită în țara noastră.La primire au participat tovară-

șii Adrian Dimitriu, ministrul justiției, Teodor Vasiliu și Nicolae lonescu, adjuncți de șef de secție la C.C. al P.C.R.
Anov, lare fost de față Gheorghi Șogda- ambasadorul Republicii Popu- Bulgaria la București. ÎN LUPTA CU NATURA

★ ★

„Zilele culturii sovietice"Miercuri la amiază a avut loc la Casa ziariștilor din Capitală o conferință de presă cu membrii . delegației sovietice prezenți în țara noastră cu prilejul „Zilelor culturii sovietice".Deschizînd conferința de presă, V. Florea, director în Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, a prezentat ziariștilor români și corespondenților presei străine delegația sovietică, din care fac parte reprezentanți de seamă ai vieții cultural- artistice din U.R.S.S. El a prezentat, de asemenea, programul numeroaselor manifestări ce vor avea loc în Capitală și în țară cu acest prilej. Printre acestea se numără concertele orchestrei de cameră din Kiev, decada cărții, expozițiile de artă plastică și de fotografii, festivalul filmului, expuneri de conferințe, în- tîlniri între oaspeți și reprezentanți ai culturii și artei românești etc.Răspunzînd întrebărilor puse de ziariști, renumita balerină Galina Ulanova a prezentat pe larg preocupările actuale ale școlii coregrafice din țara ei. Ea s-a referit, de asemenea, la legăturile statornicite în ultimele decenii între școlile de balet din Uniunea Sovietică și România, amintind, de pildă, că o serie de balerini români și-au desăvîr- șit pregătirea în U.R.S.S. Ulanova a avut cuvinte de apreciere Ia adresa baletului românesc, ai cărui reprezentanți au devenit cunoscuți publicului sovietic.Regizorul Iosif Raevski, de la Tea-' trul academic din Moscova, și-a a-
★Concertul susținut miercuri seara, în sala Ateneului Român, de orchestra de cameră din Kiev a constituit prima manifestare din cadrul Zilelor culturii sovietice. Formația a interpretat lucrări de Bach, Haendel, Skorik și Bartok, A dirijat Anton Șaroev.La această manifestare muzicală 

nu fost prezenți : Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Mihail Ro- șianu, președintele Consiliului gene-

mintit cu plăcere despre vizita precedentă pe care a făcut-o în țara noastră împreună cu un colectiv al teatrului. El a prezentat, totodată, preocupările actuale ale teatrului sovietic.Despre tradițiile, căutările și realizările literaturii sovietice contemporane au vorbit criticul literar A- lexandr Mihailov, director adjunct al Institutului „Maxim Gorki", și tî- năra poetă leningrădeană Nina Ko- roliova.Sculptorul Bogdanas Kostas, prorector al Institutului de arte plastice din Vilnius, și Iuri Niehoroșev, redactor-șef al revistei „Tvorcestvo", au înfățișat unele probleme privind arta plastică sovietică. Referindu-se la arta plastică românească, ei au elogiat în mod deosebit creația lui Brâncuși și au amintit succesul de care s-a bucurat expoziția de artă plastică contemporană din țara noastră care a avut loc la Moscova.Dirijorul orchestrei de muzică de cameră din Kiev, Anton Saroev, a prezentat viața muzicală bogată din Uniunea Sovietică.Traducătoarea de literatură română Lilia Dolgoșeva a vorbit despre popularitatea de care se bucură în Uniunea Sovietică operele unor mari scriitori români ca Sadoveanu și Arghezi, precum și despre interesul manifestat de cititorii sovietici față de traducerile din proza și lirica română contemporană.(Agerpres)
★ral A.R.L.U.S., Octav Livezeanu, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, numeroși oameni de cultură și artă.Au asistat, de asemenea, A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, membri ai ambasadei și alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

Miercuri seara, delegația de juriști din Republica Populară Bulgaria a părăsit Capitala, înapoin- du-se în patrie.La plecare, pe aeroportul Băneasa, erau prezenți Adrian Dimitriu,
ministrul justiției, membri ai conducerii ministerului, funcționari superiori din acest minister.A fost de față Gheorghi Bogdanov, ambasadorul Republicii Populare Bulgaria la București.(Agerpres)

O PLOAIE TROPICALĂ Șl PLOAIE DE 
NU I ® „LĂSAȚI ORICE SPERANȚĂ,

RECORDURI ® CIOCHINĂ ÎN FINALĂ, BONCI 
VOI CARE INTRAȚI" ...LA XOCHIMILCO

TELESPECTATOR LA OLIMPIADA

GRAflE

CORESPONDENTA DIN MEXICO DE LA TRIMISUL NOSTRU, 
VALENTIN PAUNESCU .

Cronica zilei
In cursul zilei de miercuri, ministru' comerțului exterior al R. S. Cehoslovace, Vaclav Vales, însoțit de Dumitru Bejan, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior, și de Karel Kurka, ambasadorul R. S. Cehoslovace la București, a vizitat Uzina de autoturisme Pitești și Hidrocentrala de pe Argeș.pupă-amiază, oaspetele a avut o 

în'revedere cu Constantin Scarlat, ministrul industriei chimice.(Agerpres)
★Membrii delegației de cineaști cehoslovaci, condusă de Jiri Valența, secretarul Uniunii cineaștilor, care face o vizită în țara noastră cu prilejul Zilelor filmului artistic din R. S. Cehoslovacă, s-au întîlnit miercuri dimineața la Asociația cineaștilor din România cu cineaști și cronicari de film ai presei de specialitate din Capitală, cu care au discutat despre realizările și preocupările actuale ale creatorilor de film din cele două țări.Ambasadorul R. S. Cehoslovace Ia București, Karel Kurka, a oferit miercuri un cocteil cu prilejul Zilelor filmului cehoslovac.
★Ministrul transporturilor și navigației din India, V. K. R. V. Rao, care a făcut o vizită în țara noastră, la invitația ministrului comerțului ex- teriot, a părăsit Capitala miercuri dimineața.La flecare, pe aeroportul Băneasa, ministrul indian a fost salutat de Gheorghe Cioară, ministrul comerțu- iui exterior, precum și de Amrik Singh Mehta, ambasadorul Indiei la București.înainte de a părăsi Capitala, ministrul transporturilor și navigației din India, V. K. R. V. Rao, a declarat redactorului Agenției Române de Presă Agerpres — T. Nițescu :„Scopul principal al vizitei mele In România a fost de a cunoaște mai precis posibilitățile de colaborare și cooperare tehnică româno- indiană în domeniul transporturilor și navigației. Noi dorim să cumpărăm nave sau să ne mărim producția proprie în colaborare cu parteneri străini. în acest sens, am avut la București o serie de contacte cu conducătorii unor departamente industriale — construcția de mașini, transporturi, comerț exterior etc. De asemenea, am vizitat o serie de șantiere navale românești, care mi-au facilitat o edificare completă asupra posibilităților țării dv. în acest domeniu. Vreau să remarc că cele ce am văzut m-au impresionat. Construiți nave la un nivel tehnic care pe noi ne interesează. Am vizitat și cîteva din porturile dv. maritime și fluviale. A.m văzut portul Constanța, unde lucrările de modernizare și extindere surprind pe orice specialist în acest domeniu. Noi intenționăm să trimitem tehnicieni indieni să învețe lă fața locului din experiența specialiștilor români.Consider că protocolul pe care l-am semnat împreună cu ministrul comerțului exterior. Gheorghe Cioară, poate fi îmbogățit, în sensul că cooperarea poate să se extindă și în alte sectoare industriale, cum este, de pildă, petrochimia, unde, de asemenea, România a acumulat o bogată experiență.în încheiere, ministrul indian a spus : „Părăsesc țara dv. cu convin

gerea că relațiile economice ro- mâno-indiene pot fi dezvoltate în continuare, ele fiind stimulate și de sentimentele de prietenie care există între popoarele noastre".
★Miercuri noaptea a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre Uniunea Sovietică, prof. dr. docent Jean Li- vescu, membru corespondent al A- cademiei, rectorul Universității din București, care între 21 și 28 octombrie va participa la manifestările prilejuite de sărbătorirea semicentenarului Universității de Stat din Tbilisi.
★La invitația Consiliului Național al Societății de Cruce Roșie a Republicii Socialiste România, a sosit in Capitală o delegație a Crucii Roșii a Republicii. Democrate Germane, condusă de vicepreședintele Wolfgang Weitbrecht.
★Doamna Farideh Diba, vicepreședintă a Organizației femeilor din Iran, mama Majestății Sale Farah, împreună cu persoanele care o însoțesc au făcut miercuri dimineața o vizită la Consiliul Național al Femeilor, unde au fost primite de președinta C.N.F., Suzana Gâdea, și alte membre ale Comitetului Executiv- C.N.F.în aceeași zi au fost vizitate cîteva dintre noile cartiere de locuințe din Capitală, precum și Institutul de geriatrie.La amiază, Suzana Gâdea, președinta Consiliului Național al Femeilor, a oferit un dejun în cinstea oaspetelor, iar seara, doamna Farideh Diba a oferit un dineu la restaurantul „Athenee Palace".
★în sala mică a Palatului a avut loc miercuri seara un concert — primul din turneul. în țara noastră — dat de „The Music Group of London". Artiștii instrumentiști au interpretat triouri de Beethoven și Don Banks, un cvartet de Olivier Messiaen și un cvintet scris special pentru această formație de compozitorul englez Hugh Bradshaw Wood, prezent la concert.în asistență se aflau Ion Brad, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, funcționari superiori din M.A.E., oameni de artă și cultură.Erau, de asemenea, prezenți lordul W. D. B. Brown, ministru de stat la Ministerul Comerțului al Marii Britanii, Sir John Chadwick, ambasadorul Marii Britanii la București, și membri ai ambasadei, precum și alți membri ai corpului diplomatic.
★Cu prilejul împlinirii unui secol de la nașterea pictorului Ștefan Lu- chian, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, Universitatea Populară București și Uniunea Artiștilor Plastici din România au organizat miercuri seara un simpozion la sala Dalles din Capitală.
★Cu prilejul împlinirii a 200 de ani de la moartea iluministului român loan Inocențiu Micu Klain, la Casa municipală de cultură din Oradea a avut loc miercuri seara o manifestare, în cadrul căreia prof, Remus Cara a vorbit despre personalitatea și activitatea cunoscutului om de cultură transilvănean. (Agerpres)

vremea
Teri în țară : Vremea, s-a răcit.. 

Cerul, a fost mai mult acoperit. 
Au căzut ploi locale în Moldova, 
Dobrogea și Bărăgan și, izolat, în 
Transilvania. Vîntul a suflat slab, 
pînă la potrivit. Temperatura ae
rului la ora 14 oscila între 10 
grade la Rădăuți și 20 de grade la 
Sebeș, Pîclișa și Deva. Local, în 
Banat ceața a persistat. în Bucu
rești : Vremea s-a răcit, cerul a 
fost mai mult acoperit. Vîntul a 
suflat slab, pînă la potrivit. Tem
peratura maximă a fost de 17 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
18, 19 și 20 octombrie a.c. în țară : 
Vremea va continua să se răceas
că la începutul intervalului, apoi 
se va încălzi treptat. Cerul va fi 
variabil, mai mult noros în 
Transilvania și Moldova, unde vor 
cădea ploi locale. în rest, ploi 
izolate. Vînt slab, pînă la potrivit, 
din est și apoi din vest. Tempe
raturile minime voi’ fi cuprinse 
între 2 și 12 grade, izolat mai 
coborîte, iar maximele între 10 șii 
20 de grade. In București : Vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar 
noros. Vînt slab, pînă la potrivit, 
din sectorul estic, apoi din vest. 
Temperatura în creștere ușoară la 
sfîrșitui intervalului.

A PLECAT IN R. P. BULGARIAO delegație de activiști ai Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Gheorghe Paloș, membru al Comisiei Centrale de Revizie a P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Gorj al P.C.R., a plecat miercuri seara în R. P. Bulgaria, unde, la invitația Partidului Comunist Bulgar, va face o vizită în schimb de experiență.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost condusă de tovarășul Dumitru Ivanovici, membru al C.C, al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.
A fost de față Gheorghi ambasadorul Republicii Bulgaria la București. Bogdanov, Populare(Agerpres)

La Casa de cultură a studenților din Capitală

Miting de solidaritate cu lupta
poporului și tineretului vietnamezCasa de cultură a studenților din Capitală a găzduit miercuri seara mitingul de solidaritate al tinerilor din București cu lupta poporului și tineretului vietnamez, prilejuit de comemorarea a patru ani de la asasinarea eroului sud-vietnamez Nguyen Van Troi de Imperialiștii a- merlcani. Organizat de Uniunea Tineretului Comunist și Uniunea Asociațiilor Studenților din România, mitingul a reunit numeroși tineri muncitori, studenți și elevi reșteni, precum și rnezi care învață tră.Au fost prezenți ....dor Popescu, din partea Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, reprezentanți al Ministerului Afacerilor Externe, precum și Hoang Tu, ambasadorul R. D. Vietnam la București, și membri ai ambasadei. A participat, de asemenea, Nguyen Duc Van. - - - fantei permanente țional de Eliberare Sud în Republica nia.în cuvîntul său, ghișan, membru în Biroul C.C. U.T.C., prim-secretar al Comitetului municipal București al U.T.C., a relevat, printre altele, că numele celui comemorat a devenit un simbol al eroismului al devotamentului ne-

bucu-studenți vietna- în patria noas-prof. univ. Tu-

șeful Reprezen- a Frontului Nadin Vietnamul de Socialistă Româ-Dumitru Gheor- aJ

î
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w

dragostei fierbinți pen- împreună cu toate for-

SFEREI

mărginit și tru patrie, fele iubitoare de pace, a spus vorbitorul, poporul român, tineretul și studenții patriei noastre își exprimă protestul lor hotărît față de acțiunile agresive ale imperialiștilor a- mericani împotriva poporului vietnamez și cer cu fermitate ca S.U.A.' să pună capăt imediat acestor acțiuni, să recunoască Frontul Național de Eliberare ca reprezentant u- nic și autentic al populației sud-viet- nameze, iar poporul vietnamez să fie lăsat să-și rezolve singur problemele sale interne.în continuare, studentul Dang Van Tan, din partea tinerilor sud-viet- namezi care învață în patria noastră, a evocat figura neînfricatului erou Nguyen Van Troi. Vorbitorul a condamnat, totodață, cu tărie agresiunea cercurilor reacționare americane împotriva poporului vietnamez.în numele tinerilor din Capitală au mai luat cuvintj.il Constantin Sanda, muncitor la Uzina de radiatoare și echipament metalic, Mihai Bădic, e- lev la Liceul „Nicolae Bălcescu", și Ana Maria Mănăilă, studentă la Institutul de construcții.în încheiere, participanții la miting au adoptat o moțiune de soli-' daritate cu lupta poporului și tineretului vietnamez. (Agerpres).

Național pentru Apă- din Republica Socia-Comitetul rarea Păcii listă România a trimis generalului Suharto, președintele Republicii Indonezia, o telegramă în care se exprimă indignarea față de intențiile de a pune în aplicare condamnarea la moarte a lui Sudis- man, Njone și a altor personalități indoneziene care și-au închinat

viața luptei pentru dependența și progresul ziei, pentru pace, prietenie între popoareComitetul Național pentru Apărarea Păcii din România cere să fie anulate sentințele de condamnare la moarte, să se pună capăt persecuțiilor îndreptate împotriva forțelor democratice, patriotice și iubitoare de pace, să fie respectate drepturile umanitare fundamentale.

libertatea, in- Indone- colaborare și

(Agerpres)

Miercuri, 16 octombrie, au început la București lucrările ședinței a 29-a a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru industria cărbunelui.în cadrul ședinței vor fi examinate probleme referitoare la dezvoltarea de perspectivă a acestei ramuri și planul de lucru pe anul viitor al Comisiei permanente C.A.E.R. pentru industria cărbunelui.La lucrări participă delegațiile țărilor membre ale C.A.E.R. conduse de miniștrii industriei miniere și carbonifere, precum și observatori din alte țări socialiste. (Agerpres)
Conferința de presă
in legătură cu
deschiderea expoziției«

industriale britaniceCu prilejul apropiatei deschideri la București a Expoziției industriale britanice, miercuri la amiază a avut loc o conferință de presă, la care au participat ziariști români și corespondenți ai presei străine.Lordul W. B. D. Brown, ministru de stat la Ministerul Comerțului al Marii Britanii, Alexander Ross, președintele Consiliului de comerț pentru Europa răsăriteană și președinte de onoare al expoziției, precum și I. C. Trafford, directorul general al expoziției, au vorbit cil acest prilej despre stadiul actual al relațiilor economice dintre România și Marea Britanie, precum și despre produsele prezentate în cadrul expoziției.La față dinte JohnBritanii la București, și membri ai ambasadei.
conferința de presă au fost de Hristache Zambeti, vicepreșe- al Camerei de Comerț, Sir Chadwick, ambasadorul Marii

(Agerpres)

Mica sferă magică, pe care cei 
mai mulți dintre noi și-o imagi
nează destul de vag, ne trans
portă zi de zi (de fapt, noapte 
de noapte) la Mexico City, ca
pitala ediției aztece a Jocurilor 
Olimpice. Devenim, astfel, pentru 
cîteva ore, martorii fascinați ai 
unei ambianțe unice, depășind e- 
vident tot ce s-a realizat ante
rior sub egida celor cinci 
cercuri. Faptul mi-a apărut cu 
deosebită pregnanță în noaptea 
de marți spre miercuri, cînd, 
printre aversele ploii tropicale, 
stelele stadionului au strălucit 
parcă mai intens ca orieînd...

L-am văzut pe incomparabi
lul Oerter, acest vrăjitor al dis
cului de metal, planînd dezinvolt 
peste adversari și distante, pen
tru a-și înscrie în palmares o 
performanță insolită în istoria 
întrecerilor atletice : al patrulea 
titlu consecutiv I Am deslușit, 
concomitent, deruta, nedumeri
rea, amărăciunea din privirile 
colosului Silvester, proaspătul 
recordman mondial al probei, 
absolut depășit de circumstanțe, 
— și am vibrat o clipă la gîn- 
dul că „zeii" pot avea și ei u- 
neori necazuri omenești...

Urmărindu-l apoi pe Ron 
Clarke, marele învins din prima 
zi — în finalul seriei sale de 
5 000 m — am înțeles, cred, rolul 
conștiinței superioare în dispu
ta sportivă. Dincolo de duelul 
pasionant cu Temu, laureatul de 
luni, celebrul campion de la 
antipozi a dus o luptă epică îm
potriva propriilor slăbiciuni, in- 
cercînd să-și regăsească încrede
rea în sine însuși. După sprintul 
prelungit pe ultimele ture, Clar
ke și-a dat seama că lucrurile 
sînt din nou „all right" și atunci, 
cu un imperceptibil surîs în col- . ful buzelor, l-a invitat parcă pe 
kenyan să treacă el primul linia 
de sosire... Adăugați acestui de
taliu — . minor, în aparență — 
recitalul oferit de Wadoux, cî
teva minute mai tîrziu, și veți 
conchide că finala cursei de 5 O0O An jir omite un spectacol de 

Izilb'.mari, în.’ căre „oamenii de- 
Icidcblătă" h.u mai pot fi foarte ' 

siguri de victorie.
Pe lîngă emoțiile disputei pro- 

mica sferă vrăji- 
dăruit și alte satis-

priu-zise. . 
tă ne-a 
facții, pe care aș îndrăzni să le 
integrez categoriei estetice. Mă 
gîndesc, în primul rînd, la evoluțiile cuplului de gazele negre 
în finala cursei de 100 m plat. 
Armonia mișcării, totala degaja
re, facilitatea manifestată cu 
care aceste bijuterii anatomice 
înfrîng spațiul și timpul frizea- ■ 
ză, dacă se poate spune așa. arta 
pură...

Dan DEȘL.IU

în finala „Cupei intercontinentale" la fotbal

Returul partidei de fotbal dintre e- chipele Manchester United (Anglia) și Estudiantes La Plata (Argentina)— respectiv cîștigătoarea „Cupei campionilor europeni" și cîștigătoarea „Cupei campionilor Americii de Sud”— a avut loc aseară pe stadionul din Manchester, în prezența unui public extrem de numeros. După cum se știe, fotbaliștii argentinieni obținuseră victoria în primul joc, pe teren propriu, cu scorul de 1—0. Și de data aceasta, disputa a fost deosebit de dîrză, foarte pasionantă. Avantajul terenului n-a constituit pentru echipa engleză cu adevărat un avantaj, pentru că, încă în primele minute, argentinienii au deschis scorul. Cu toată insistența gazdelor, pornite la o- fensivă generală, pînă la pauză scorul nu s-a modificat. Englezii au a- vut cîteva mari ocazii (ca și argentinienii, spre sfîrșitul reprizei), dar

mingea a evitat parcă plasa porților...La reluare, meciul a avut din nou momente dramatice, de luptă aprigă, uneori nesportivă. De altfel, arbitrul a eliminat de pe teren doi jucători (cite unul din fiecare echipă) pentru lovire reciprocă. Imediat după această eliminare, englezii au egalat. Timpul scurt rămas pînă la încheierea jocului a fost însă insuficient pentru ca Manchester să poată înscrie și golul victoriei.Ca urmare a egalității de ieri, formația Estudiantes a cucerit trofeul „Cupa intercontinentală", chiar pe terenul țării la fotbal. care deține
★meci din

titlul mondial
preliminariile echipa Bel- echipaîntr-un campionatului mondial, giei a învins, la Bruxelles, Iugoslaviei cu scorul de 3—0 (1-—0).

ȚIU ȘI DRÎMBĂ IN FINALĂ

Sportivii români Mihai Țiu și Ionel 
Drîmbâ au obținut un frumos succes, 
reușind să se califice în finala probei 
de floretă-individual. La ora cînd se 
tipăresc aceste rînduri, ei își dispută 
șansele pentru cucerirea unei medalii 
olimpice în compania floretiștilor 
francezi Jean Claude Magnan, Daniel 
Revenu, Christian Noel și a maghia
rului Jeno Kamuti.

Mihai Țiu s-a calificat pentru fi
nală, clasîndu-se pe primul loc în- 
tr-una din cele șase grupe ale turului 
doi eliminatoriu, unde a totalizat 4 
victorii, întrecîndu-i pe Okawa (Ja
ponia), La Ragione (Italia) și Trost 
(Austria). în continuare, el a obținut

încep să cred că există un fel de orgoliu al sporturilor. Sau cel puțin al slujitorilor săi. Marți dimineața a fost mai puțină lume pe „Estadio ’68". Și asta a ofensat parcă pe protagoniști, care după-amiază au făcut din nou o demonstrație de forță : recorduri mondiale ce păreau limită a capacității u- mane au fost pur și simplu spulberate. Cunoștința noastră de la Brașov, de la „internaționalele" de anul acesta, englezul He- merry, a coborît recordul probei de 400 m garduri pînă la 48,1. Și, în sfîrșit, această „gazelă neagră", Wyomia Tyus, supărată parcă de faptul că, o zi înainte, vîntul (bă- tînd puternic din spate)... i-a stat împotrivă, ducînd la anularea performanței, a repetat „figura" străbătînd cei o sută de metri în 11 secunde. Și totul s-a desfășurat într-o atmosferă apocaliptică : culoarea zilei devenise de un albastru- negru. Cerul se piase parcă de rile clădirilor,ploaia a făcut o tindere de program, de la obișnuitele două ore la aproape întreaga după-amiază. De fapt, a spune pur și simplu ploaia este un eufemism. A fost o experiență totală pentru ceea ce înseamnă acest fenomen la tropice. Chiar și faimoasa pistă de tartan s-a „înmuiat" sub presiunea cantității Industriale de apă căzută deasupra stadionului. Seara tîrziu, sub tribunele lui „Estadio ’68“ se făceau glume, susținîn- du-se că marchizul de Exter, A.U.A.A., toate premiere, ar fi mai redutabil campionii zilei, sa înfruntînd adversitățile cu prilejul premieri.Deși' a cîșțigat proba doar (această diminuare provine din „o- biceiul" ce Dare să se

apro- vîrfu- iar ex-

președintele prezent la festivitățile de fost cel dintre domnia toate naturii, fiecărei
ce

ti format aici în ceea ce privește realizarea de recorduri la fiecare probă atletică) cu 64,78 m, discobolul a- merican Oerter a fost omul zilei, pentru faptul de a fi cîștigat pentru a patra oară consecutiv (Melbourne, Roma, Tokio, Mexico) titlul olimpic la această probă. Niciodată în istoria un atlet• să-și olimpiadelor n-a reușit păstreze supremația de-a lungul unei asemenea perioade, la aceeași probă. Au mai fost sportivi colecționari de multe medalii de aur, dar probele au 1’ost diferite.Miercuri dimineață, peste 50 000 de spectatori au luat loc în tribunele stadionului olimpic pentru a asista la probele atletice din ziua a patra. în cadrul calificărilor la triplu- salt, italianul Giuseppe Gentile a sțabilit un nou record mondial și olimpic cu performanța de 17,10 m (vechile recorduri aparțineau polonezului Josef Schmidt). Șerban Ciochină a avut o evoluție bună, reușind să se califice pentru finala de azi. El a sărit 16,21 m (cu 11 centimetri mai mult decît prevedea baremul de calificare).Foarte bune sînt și rezultatele din calificări la aruncarea ciocanului (barem 66 m). Din prima aruncare, maghiarul Gyula Zsi- votzky a stabilit un nou record olimpic cu 72,60 m. Performanța Iui Zsivotzky ameliorează cu 2,86 m vechiul record olimpic, care a- parținea sovieticului Romuald Klim de la Tokio.Virginia Bonei — participînd la califi? cari — n-a reușit decît 1,65 m (baremul o- bligatoriu 1,74) și nu va lua parte deci la finala probei de săritură în înălțime.Coroborînd rezultatele tehnice de .lâ atletișm, atît cele de pe distante scurte,pit și cele dp ,pe distanțe 'lungi (denii- fond și fond), precum și cele de la alte discipline sportive, avem pînă

acum o imagine a ceea ce înseamnă „ora mexicană" pentru sport. Este evident (confir- mîndu-se astfel previziunile) că în. alergările de fond și la canotaj nu pot fi sperate aci performanțe superioare celor existente : în celelalte sporturi, în alergările pe distanțe scurte, la aruncări și sărituri, sau haltere, de pildă, totul este posibil. Dr. Giuseppe la Cava, președintele Federației internaționale de medicină sportivă, discutînd aceste aspecte, remarca, . printre altele, că distantele lungi cer eforturi pe care organismul uman nu le poate suporta (fără consecințe neplăcute), pe cînd aceleași condiții „mexicane" — micșorarea forței de gravitație, în special — favorizează pe sprinteri, săritori, a- runcători.La Xochimilco, unde au loc probele de canotaj — îmi spunea un coleg — ai senzația că deasupra planează formula : „Lăsați orice speranță, voi cei care intrați". într-atît sînt de dificile evoluțiile sportivilor, încît aproape cu prilejul fiecărei ‘ curse, medicii stau cu largile și cu tuburile de oxigen la pontoane, pentru a-i primi și a le acorda imediat îngrijirile necesare celor sufocați de efort. Nu-i vorbă, și pe „Estadio ’63“ asistăm de multe ori la scene dramatice, la oameni cc părăsesc arena cu masca de oxigen pe l’ață. Este un fel de luptă a omului cu natura, impresionantă nu atît prin implicațiile ei de ordinul sănătății (majoritatea lor revenind după cîteva minute pe teren, uneori chiar pentru festivitatea de premiere), cit prip tenacitatea pe care acești reprezentanți ai societății umane caută să înfrîngă, să cunoască și -să folosească propriile slăbiciuni sau adversități, ale naturii. într-un univers. restrîps,.. cel 3țil.; sportului, se re- ■ produce în . mic, dar e- vident, multimilenara luptă pe care omul o duce cu natura...
CARNET
® Record mondial „pulve 

rizat"Pentru prima oară din anul 1932, atleții americani au pierdut titlul o- limpic în proba de 400 m garduri, care le aparținea aproape prin tradiție. Cîștigătorul cursei, englezul Hemery, a pulverizat recordurile mondial (48”8/10 — G. Vanderstock) și olimpic (49” — R. Whitney, stabilit în seriile J.O. din Mexic), trecînd primul linia de timp de 48”U10. sosire cu excelentul
® Surprize mare senzație con- după înfrîngerea

OLIMPICeliminîndu-1 din competiție — pe campionul european la categoria mijlocie, italianul din de Mario Casați, unul pretendenții la medalia olimpică aur.
® Oerter: „E obositor... cu 

patru medalii de aur"

Surprizele de tinuă. La fotbal, echipei cehoslovace de către Guatemala (0—1), în etapa a treia a preliminariilor s-au înregistrat din nou rezultate neașteptate : Franța, cu echipa de amatori, a învins selecționata Mexicului cu 4—1, Columbia a pierdut în fața Guineei cu 2—3. iar Ungaria a terminat nedecis (2—2) cu Ghana. Surpriză și la ciclism — echipa Suediei (formată din cei patru frați Pettersson), campioană mondială și mare favorită, nu a reușit să cîștige titlul olimpic, fiind întrecută de formația Olandei în proba de 100 km contracronometru pe echipe care a inaugurat concursurile de ciclism.în turneul de box, bulgarul Gheorghiev l-a învins la puncte —

La atletism e de subliniat pînă acum performanța remarcabilă a discobolului american Alfred Oerter, unică în analele J.O., care a cucerit pentru a patra oară consecutiv laurii olimpici, doborînd în același timp— la fel ca și în edițiile precedente— recordul olimpic al probei cu o aruncare care a măsurat de data a- ceasta 64,78 m (recordul de la J.O. Roma era de 61 m). Vechiul său rival, cehoslovacul Danek, nu a putut nici de data aceasta să-l întreacă și s-a clasat pe locul trei (cu 62,92 m). Medalia de argint a revenit lui Milde (R. D. Germană), cu 63,08 m.întrebat ce crede despre faptul că este unicul sportiv din lume care a cucerit patru medalii olimpice de aur consecutiv, Oerter (32 de ani, 1,93 m înălțime, 123 kg) a răspuns laconic... „Este obositor !“.
® Pronosticurile s-au ade

verit

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
trei victorii consecutive în cadrul 
eliminărilor directe, dispunînd, în or
dine, de Szabo (Ungaria), La Ragione 
(Italia) și Sveșnikov (U.R.S.S.).

Ionel Drîmbă, după ce cîștigase una 
din seriile turului II, a obținut două 
victorii (la Birnbaum—Austria și Fi
neții—Italia) în cadrul eliminărilor di
recte, dar a pierdut în cel de-al treilea 
tur în fața francezului Revenu, fiind 
obligat să participe la recalificări. 
Aici, Ionel Drîmbă a cîștigat toate în
tâlnirile susținute (în ultima a dispus 
de Tănase Mureșan cu 5-1, 4-5, 5-4).

— BOXERUL ROMAN ION ĂLEXE L-A 
ÎNVINS LA PUNCTE PE „GREUL" J. 
COKER (SIERRA LEONE).

A treia medalie de aur la haltere a foșt atribuită polonezului Walde- mar Baszanowski, învingător în cadrul categoriei ușoare. Victoria lui Baszanowski, recordman mondial și campion olimpic la Tokio, fusese prevăzută de toți specialiștii, așa incit numai maniera categorică în care a obținut-o i-a impresionat pe cei prezenți în sala teatrului „Insur- gentes". El a totalizat la cele trei stiluri 437,500 kg, întrecîndu-l cu 15 kg pe iranianul Jalayer Parvis, căruia i-a fost atribuită medalia de argint. Pe locul trei — tot un polonez : Zielinski (420 kg). Performanta lui Baszanowski reprezintă un nou record olimpic (vechiul record îi parținea de la J.O. de la Tokio 432,500 kg). a- 
cu

® „De-acum, pantofii în 
cui"60 000 de spectatori au aclamat-o pe învingătoarea cursei de 100 m plat — sprintera de culoare Wyomia Tyus (S.U.A.). încă din start, ea a luat conducerea și rezistînd puternicei reveniri a compatrioatei sale, Farrell, a trecut prima linia de sosire, îmbunătățind cu o zecime de secundă recordul mondial. Timpul înregistrat de Wyomia Tyus : 11”. Argint — Farrell ; bronz — poloneza Kirszenstein (ambele în U’T).Tyus, campioană olimpică și la J.O. de la Tokio, este în vîrstă de 23 de ani. „Am participat la ultima mea olimpiadă — a declarat ea — deoarece îmi dau seama că nu întineresc. Acum pot, fără nici un regret, să-mi agăț pantofii de atletism în cui. Sper- ca în viitor să obțin o slujbă la Los Angeles în domeniul sportului".

(

cuvintj.il


PARIS

CADRUL SESIUNII O.N.U. Convorbirile
ȘEDINȚA PREZIDIULUI

NEW YORK 16. — Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu, trans
mite : In timp ce în ședințele plenare ale Adunării se desfășoară dezbate
rile generale — în care au hiat cuvîșitul pîhă acum aproape 80 de șefi de 
delegații — în comitetele principale ale O.N.U. continuă examinarea pro
blemelor înscrise pe ordinea de zi.

dintre
reprezentanții

CC. AL P.C.

DIN CEHOSLOVACIA

Vizita delegației

Marii Adunări Naționale

in Tunisia

In Comitetul pentru problemele economice și financiare au început : bugetele statelor", dezbaterile în legătură cu problema „folosirii în scopuri pașnice a resurselor eliberate prin dezarmare". Au luat cuvîntul pe marginea acestui punct al ordinii de zi reprezentanții Kenyei, Statelor Unite, Tunisiei, Iranului, Uniunii tice, Mexicului, României și tor țări.Subliniind în intervenția sa că „deși s-au făcut unii pași prin semnarea unor acorduri și tratate în domeniul dezarmării, totuși cursa înarmărilor nu a încetat, cheltuielile în acest scop continuând să 
crească", reprezentantul Rotmâniei, 
Petre Tănăsie, a arătat că delegația română consideră dă O.N.U., „întreprinde o operă utilă dezbătînd a- ceastă problemă". „Ar fi — a declarat vorbitorul — încă o cale de trezire a conștiinței omenirii asupra uriașei poveri pe care, o reprezintă cursa înarmării și imenselor avantaje pe care le-ar aivea convertirea în scopuri pașnice a resurselor materiale și umane alocate scoput ilor militare".Arătînd că „în anii de după 1960 cursa înarmărilor și îndeosebi cursa înarmărilor nucleare a înghițit

Sovie- ai al-

CONFERINȚA
GENERALĂ A UNESCOPARIS 16. — Corespondentul Agerpres, Al. Gheorghiu, transmite : Conferința generală a UNESCO și-a continuat miercuri lucrările. Ca președinte al actualei sesiuni a fost ales șeful delegației Camerunului, W. A. Eteld-Mboumoua. Au fost, de asemenea, aleși 15 vicepreședinți, precum și organele conducătoare ale unor comisii.Conferința a adoptat ordinea de zi a sesiunii, care cuprinde ca puncte mai importante : analiza activității UNESCO pe ultimii doi ani ; programul și bugetul organizației pentru perioada 1969—1970 ; relațiile UNESCO cu organizațiile internaționale ; alegerea directorului general al UNESCO pentru viitorii șase ani ; alegerea noului consiliu executiv al UNESCO pentru perioada 1969—1970, precum și probleme juridice, financiare și administrative.Conferința generală a fost informată de aderarea la UNESCO a Yemenului de Sud, care devine astfel cel de-al 123-lea stat membru al acestei organizații.Renă Maheu, directorul general al UNESCO, a prezentat în ședința plenară a conferinței generale raportul de activitate al organizației pentru ultimii doi ani și proiectul de program și buget pe anul 1969-—1970.

părți din ce în ce mai mari din . ’. _ , delegatul român a relevat, de asemenea, că „înarmările au influențat negativ procesul dezvoltării, precum și voința politică-a statelor dezvoltate de a sprijini țările în curs de dezvoltare". Vorbitorul a menționat în încheiere că, după părerea delegației române, eforturile vizînd con
vertirea în scopuri pașnice a resur
selor folosite pentru înarmare tre
buie intensificate.în Comitetul juridic a fost adoptat un proiect revizuit de rezoluție pe marginea raportului Comisiei de drept internațional. Proiectul a- preciază pozitiv activitatea desfășurată de această comisie de-a lungul a două decenii în direcția dezvoltării și codificării dreptului internațional și recomandă continuarea lucrărilor acesteia în legătură cu „succesiunea statelor și guvernelor", „relațiile dintre state și organizațiile internaționale" și alte probleme înscrise pe agenda comisiei.De asemenea, participanții la lucrările Comitetului pentru problemele sociale, umanitare și culturale au adoptat un proiect de convenție privind imprescriptibilitatea crimelor de război și a crimelor împotriva umanității.

★In ședința plenară de miercuri dimineața a Adunării Generale au luat cuvîntul reprezentanții statelor Malawi, Senegal, Spania și Argentina.

R. 0. Vietnam
și S. U. A

PARIS 16. — Corespondentul A- gerpres, Georges Dascal, transmite : La sfîrșitul ședinței de miercuri a convorbirilor oficiale R.D. Vietnam și S.U.A., legației nord-vietnameze, Xuan Thuy, a declarat „cea de-a 26-a ședință a semănat cu celelalte 25 care au avut loc". Practic, ambele pozițiile țărilor element nou săHarriman a problema unei americano—sud-vietnameze pentru dezvoltarea economică a Deltei Mekong-ului.Ministrul Xuan Thuy a subliniat că F.N.E. este reprezentantul autentic al poporului sud-vietnamez, pe care S.U.A. trebuie să-1 recunoască și cu care să discute problemele ce două părți în Vietnamul de sud. Xuan Thuy a subliniat, de asemenea. că încetarea necondiționată a bombardamentelor americane și a tuturor actelor de război împotriva R.D. Vietnam ar constitui primul pas care va deschide calea căutării unei soluții politice pentru problema vietnameză, pe bază respectului drepturilor naționale fundamentale ale poporului vietnamez.

dintre șeful de- ministrul presei că
delegații au expus lor fără ca vreun intervină.evocat îndeosebi viitoare cooperări

interesează cele

PRAGA 16 (Agerpres). — După cum anunță agenția C.T.K., la ședința Prezidiului C.O. al P.C. din Cehoslovacia din 15 octombrie au fost discutate probleme legate de pregătirea viitoarei plenare a Comitetului Central. Prezidiul și-a exprimat poziția față de proiectul de rezoluție „Cu privire la sarcinile principale ale partidului în ■ perioada actuală", care va fi prezentat plenarei.In cursul discuțiilor, membrii prezidiului au făcut aprecieri cu

privire la evoluția de după ianuarie și la problemele activității vi- . itoare a partidului.
★MOSCOVA 16 (Agerpres). — La 16 octombrie a plecat din Moscova spre Praga delegația guvernamentală a R. S. Cehoslovace, condusă de Oldrich Cernik, președintele guvernului.La aeroport, delegația a fost condusă de Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și de alte persoane ciale. ofi-

staționarea temporară a trupelor
sovietice în CehoslovaciaPRAGA 16 (Agerpres). — Agenția C.T.K. transmite că la invitația guvernului cehoslovac, miercuri a sosit la Praga o delegație guvernamentală în frunte cu A. N. Ko- sîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.Din delegație fac parte A. Gro- mîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., mareșalul Uniunii Sovietice, A. Greciko, ministrul apărării, V. Kuznețov, prim-locțiitor al ministrului afacerilor externe.

Un convoi de a- 
provizionare a uni
tăților forțelor pa
triotice sud-vietna- 
meze care luptă în 
delta fluviului Me-

In aceeași zi, delegația a primită la Hradul din Praga președintele Ludvik Svoboda, fost de față A. Dubcek, J. Smrkov- sky, O. Cernik și alți conducători de partid și de stat;Seara a avut loc semnarea acordului dintre guvernul U.R.S.S. și guvernul R. S. Cehoslovace cu privire la condițiile staționării temporare a trupelor sovietice pe teritoriul Cehoslovaciei.Acordul a fost semnat de Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al Oldrich Cernik, vernului R.S.C.Acordul va fi după ratificarea două țări.

fost de Au

U.R.S.S., și de președintele gu-dat publicității lui de către cele

Sesiunea de toamnă 
a parlamentului ungar

"'• ■!’

BUDAPESTA 16 (Agerpres). — Miercuri dimineața a început la Budapesta sesiunea de toamnă a parlamentului ungar. La deschidere au, participat Jânos Kădâr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., Păi Losonczi, președintele Consiliului prezidențial.In cadrul sesiunii, Jeno Fock, președintele Guvernului revoluționar muncitoresc-țărănesc ungar, a prezentat un raport în legătură cu dezvoltarea economiei naționale și cu unele probleme ale politicii interne și internaționale.

TUNIS 16. — De la trimisul special Agerpres, Mircea Moarcăș : După o escală la Roma, delegația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, în frunte cu președintele M.A.N., Ștefan Voitec, a sosit marți noaptea în Tunisia, într-o vizită oficială de opt zile, la invitația Adunării Naționale Tunisiene.Pe aeroportul Tunis-Cartagina, unde erau arborate drapelele de stat ale celor două țări, membrii delegației parlamentare române au fost întîmpinați de dr. Sadok Mokaddem, președintele Adunării Naționale Tunisiene, Bel Hadj Ammar, vicepreședinte al Adunării Naționale, președinți ai comisiilor Adunării Naționale, deputați, funcționari superiori ai Secretariatului de Stat pentru Afacerile Externe al Tunisiei, de ziariști tunisieni și corespondenți ai presei străine.Pe aeroport se aflau Nicolae Si- poș, ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Tunisia, și membri ai ambasadei.Președinții adunărilor reprezentative ale celor două țări au trecut în revistă garda de onoare aliniată pe aeroport.într-o scurtă declarație făcută la solicitarea ziariștilor prezenți, președintele Marii Adunări Naționale a României, și-a exprimat convingerea că vizita delegației parlamentare române va aduce o nouă contribuție la o mai bună cunoaștere reciprocă, la adîncirea colaborării și prieteniei dintre cele două țări și popoare, în propriul lor interes, în interesul păcii și cooperării internaționale.
★Miercuri dimineața, membrii delegației parlamentare române, in frunte cu tovarășul Ștefan Voitec, au depus o coroană de flori la Mausoleul Eroilor de la Sedjoumi.

Parlamentarii români au făcut apoi o vizită președintelui Adunării Naționale Tunisiene, dr. Sadok Mokaddem. La întrevederea care a avut loc cu acest prilej și la care au participat membri ai Biroului și președinți ai comisiilor Adunării Naționale Tunisiene, a avut loc un larg și util schimb de păreri între președinții celor două adunări reprezentative. Președintele Mokaddem a salutat călduros prezența în Tunisia a delegației Marii Adunări Naționale a României, în frunte cu președintele ei. După ce s-a referit pe larg la modul de organizare și la activitatea Parlamentului tunisian, el a subliniat importanța stabilirii și dezvoltării de contacte permanente între deputății români și tunisieni, expresie vie a evoluției pozitive a relațiilor prietenești româno-tunisiene.Mulțumind cordial pentru prilejul oferit delegației M.A.N.,de a vizita Tunisia, tovarășul Ștefan Voi- tec s-a referit pe larg la rezultatele obținute de poporul român în opera de construcție socialistă a țării, ca și la activitatea Marii A- dunări Naționale ca organ suprem al puterii de stat. Subliniind importanța schimburilor parlamentare dintre România și Tunisia, președintele M.A.N. a invitat pe președintele Mokaddem ca, în fruntea unei delegații a Adunării Naționale Tunisiene, să viziteze România, invitație care a fost acceptată cu plăcere.Seara, deputății români au luat parte la un dineu oferit de membrii Biroului Adunării Naționale Tunisiene.

ROMA

Succesul 
ansamblului 
„Ciocîrlia^ 

la New York
NEW YORK IC (Agerpres). — 

Ansamblul folcloric „Ciocîrlia" și-a inaugurat printr-un prim 
succes de prestigiu turneul pe 
care il întreprinde in Statele 
Unite ale Americii.

Cei peste 3 500 de spectatori 
care au asistat marți seara la 
premiera de la Madison Square 
Garden au făcut o primire en
tuziastă artiștilor români.

Frumusețea și bogăția costu
melor populare, virtuozitatea 
dansatorilor, originalitatea și 
ritmul deosebit <le vioi al dan
surilor, diversitatea muzicii și 
caracterul ei dinamic au fost 
principalele atuuri ale acestui 
succes, așa cum au subliniat nu
meroșii spectatori, veniți în cu
lise să felicite pe interpreta ro
mâni sau zecile de persoane 
care i-au așteptat la ieșire să le 
solicite autografe.

Rubrica artistică a ziarului 
„New York Times" a comentat, 
miercuri dimineața, în termeni 
extrem de elogioși acest specta
col. „Ansamblul din București 
constituie un grup folcloric de 
înaltă clasă, cu dansatori ieșiți 
din comun", cu „un desăvîrșit 
gust artistic și un înalt profe
sionalism" — apreciază ziarul.

De altfel, încă de la sosirea 
ansamblului, presa new-yorkeză 
i-a făcut o primire călduroasă, 
publicînd fotografii sau sublini
ind bogatul palmares al artiști
lor populari români. Principale
le canale de televiziune au 
transmis, de asemenea, secven
țe filmate din precedentele 
spectacole ale ansamblului „Cio
cîrlia".

Forțele armate ale Repu
blicii Populare a Yemenu
lui de Sud au respins un atac lansat de grupuri de mercenari în orașul Beihan, situat la 27 kilometri de Aden — a anunțat președintele R.P.Y.S., Kahtan Al Shaabi. El a declarat că acest atac a fost organizat cu sprijinul reacțiunii imperialiste și al unor cercuri din Arabia Saudită.

Canada și Franța au sem
nat un acord pentru dez
voltarea cooperării între cele două țări în domeniul cercetărilor și informațiilor privând reactoarele nucleare cu apă grea, a anunțat la Ottawa ministrul canadian al energiei, Joseph Greene.

Adunarea generală a 
Tratatului Nord Atlantic, organ consultativ al N.A.T.O., întrunită în capitala Portugaliei, a ascultat un raport al generalului Lyman Lem- nitzer, comandantul suprem al forțelor- militare ale N.A.T.O., care și-a exprimat nemulțumirea față de dezangajarea Franței din sistemul militar atlantic. Ei a cerut celorlalți parteneri atlantici „să compenseze" absența Franței.

0 delegație economică 
iilipineză, în frunte cu președintele Camerei de Comerț din Manila, Piofisto Gingonu, a sosit la Sofia. Delegația urmează să stabilească relații comerciale cu întreprinderile de comerț exterior bulgare și cu Camera de Comerț din Sofia. (B.T.A.)

Pentru studierea perspecti
velor zborului dirijat in stra
turile superioare ale atmosfe
rei și pentru cercetarea con
dițiilor funcționării unui mo
tor electroreactiv cu gaze, în 
Uniunea Sovietică a fost lan
sat laboratorul automat „lan- 
tar-l". Motorul cu plasmă al 
acestui laborator automat a 
reușit să producă un jet reac
tiv de 40 km pe secundă. Cu 
toate că in păturile superioare 
ale atmosferei aerul este foar
te rarefiat, el este totuși sufi
cient pentru a fi folosit la zbo
rul aparatelor cu reacție, sau 
sub formă lichidă, ca oxidant 
sau carburant. (TASS)

0 consfătuire franco-po- 
loneză problemele folosirii construcțiilor și sistemelor pneumatice și hidraulice în industria constructoare de mașini se desfășoară la Varșovia.

Robin Douglas Nome, în vîrstă de 36 de ani, nepot al fostului prim-ministru conservator al Marii Britanii, Alec Douglas Home, a fost găsit mort la locuința sa din apropierea Londrei. încetarea din viață a lui Robin Douglas Home a stîrnit senzație. El este autorul unei serii de articole privitoare la moartea fostului președinte al S.U.A., John Kennedy, pe baza unor întrevederi cu văduva acestuia, Jacqueline Kennedy.

PREGĂTIRI IN VEDEREA 
CELUI DE-AL XII-LEA 
CONGRES AL P.C.I.ROMA 16. — Corespondentul A- gerpres, Nicolae Puiceâ, transmite: Miercuri dimineața au început la Roma lucrările plenarei Comitetului Central și Comisiei centrale de control ale P.C.I. în ședința de dimineață, Alessandro Natta, membru al Direcțiunii P.C.I., a prezentat un amplu raport privind pregătirile în vederea celui de-al XII-lea Congres al P.C.I. și tezele pentru congres. După-amiază au început discuțiile pe marginea raportului prezentat. Lucrările plenarei C.C. al P.C.I. și Comisiei centrale de control a P.C.I. continuă,

UN OFIȚER NEGRU DE-
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agențiile de presă transmit:
La Belgrad a avut loc o 

ședință a Vecei Executive 
Federale a R.S.F. Iugosla
via, an,1Htă agenția Taniug. Au fost discutate probleme referitoare la reglementarea comerțului exterior al țării pe anul 1969, cu privire la .alocarea unor fonduri și la efectuarea unor lucrări de modernizare a căilor ferate. De asemenea, au fost discutate unele probleme legate de apărarea țării.

Președintele R. S. Ceho
slovace, Ludvik Svoboda, i-a. trimis președintelui Republicii Indonezia, generalului Suharto, o telegramă în care îi adresează rugămintea de a salva viața comuniștilor indonezieni și a celorlalți cetățeni condamnați la moarte.

Premiul Nobel pentru medicină 1968
Premiul Nobel pentru medi

cină a fost conferit pe anul 1968 
savanților americani Robert 
Holley, Gobind Khorana și 
Marshall Warren Nirenberg. 
Colegiul profesorilor de la In
stitutul „Karolinska" din Stock
holm, care constituie juriul, a 
apreciat meritele deosebite ale 
laureaților in interpretarea co
dului genetic și a funcției lui 
în sinteza proteinelor. Deși cei 
trei lăureați au lucrat indepen
dent unul de celălalt, descope
ririle lor converg spre soluția 
unei probleme, comune și anu
me descifrarea codului genetic 
care asigură și reglementează 
ereditatea. Cu alte cuvinte, cer

cetările celor trei savănți — 
cercetări pure care nu urmăresc 
soluționarea unor chestiuni me
dicale practice și nu oferă a- 
plicații terapeutice directe și 
imediate — caută elementele 
fundamentale care să permită 
înțelegerea legilor ce guvernea
ză la nivelul celulei transmi
terea caracterelor de la ascen
denți la descendenți. Cunoaște
rea acestor fenomene va face, 
posibilă corectarea erorilor de 
ereditate, va oferi arme eficien-: 
te pentru tratarea unor boli 
incurabile, poate chiar într-o zi 
a cancerului, considerat ca o a- 
fecțiune a celulei.

Poliția din Cleveland intervenind 
pentru a împrăștia o demonstrație 
împotriva fostului guvernator rasist 
din Alabama, George Wallaee, can

didat la președinția S.U.A.
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Autoritățile militare ameri
cane pretind adesea că 
în cadrul armatei S.U.A. dis
criminarea. rasială a dispărut. 
Aceste afirmații sint însă con
testate.„Este o minciună flagrantă" 
— a declarat un ofițer negru, 
comandantul Lavell Merritt. 
Intr-o scrisoare adresată pre
sei — la care se referă ziarul 
„Le Monde" în numărul din 
15 octombrie — acesta acuză 
armata americană că este „o 
organizație rasistă în sinul că
reia egalitatea și dreptatea 
sint refuzate militarilor de 
culoare". Comandantul Merritt 
merge pînă acolo incit pune 
forțele armate americane, în 
ceea ce privește segregația ra
sială, alături de faimoasa or
ganizație Ku-Klux-Klan și 
compară situația în această 
privință cu tratamentul apli
cat populației de culoare din 
Africa de Sud. El denumește 
unitățile armatei „puternice 
citadele ale rasismului".

Afirmațiile unui purtător de 
cuvînt al Comandamentului a- 
merican de la Saigon, unde 
Merritt se află pentru a doua 
oară, confirmă aceste practici. 
Acesta a declarat că ofițerului 
de . culoare i s-a refuzat de 
două ori avansarea în grad pe 
motive mult mai segregațio- 
niste decît vor să o recunoas
că superiorii săi americani 
„albi". Rezultă că negrii au tot 
„dreptul" de a f i mobilizați. și 
trimiși să piară în Vietnam ; 
în schimb, segregația operează 
cind este vorba de avansări 
sau alte avantaje. Cu alte cu
vinte, dreptul care li se re
zervă fără discriminare este 
acela... de a muri pentru o 
cauză nedreaptă.

M. R.
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„Tîrgul de toamnă de bunuri 
pentru export organizat de în
treprinderile de comerț exterior 
ale R.P.~ Chineze va avea loc Itî ■ 
Canton între 15 octombrie — l5 
noiembrie. Sînt așteptați cu căi- , 
dură oameni de afaceri și corner- 
cianți din întreaga lume pentru 
a discuta probleme privind im
portul și exportul de produse" ' 
— acesta era unul din anunțu
rile publicate cu mult înainte în 
presa chineză. 1

In aceste zile, orașul de pe Flt$~ 
viul Perlelor cunoaște atmosfe-' 
ra specificii acestui eveniment. 
Porțile Tîrgului s-au deschis ■ 
marți dimineața prin festivitatea ' 
la care au luat parte mii de in- ' 
vitați reprezentând cercuri co- i 
merciale din multe țări și re- ■ 
giuni de pe cele cinci continente. ■

CORESPONDENȚA 
DE LA I. GALĂȚEANU

In cuvîntarea rostită cu acest 
prilej, Hung Jung-hai, vice
președinte al Comitetului revo
luționar al provinciei Guandun, 
președinte al Comitetului revo
luționar al orașului Canton și 
comandant al regiunii militare 
Guandun, a trecut 
succesele obținute de poporul 
chinez în industrie și agricultu
ră. Situația bună a producției 
industriale și agricole — a subli
niat el — asigură o solidă și bo
gată bază materială pentru dez
voltarea pe mai departe și ex
tinderea comerțului exterior al 
Chinei.

Apoi cei prezenți au vizitat 
standurile din cele 20 de săli în 
care sint expuse peste 30 000 de 
mostre — sinteză a dezvoltării 
economiei țării. Sînt prezentate 
multe produse industriale noi, la 
nivelul tehnicii mondiale, rod al 
muncii creatoare a colectivelor 
din diferite întreprinderi. De 
exemplu, în sala de utilaje este 
expusă o enormă mașină de 
șlefuit dotată cu ultimele nou
tăți tehnice în acest domeniu, 
proiectată și produsă la Uzina 
de mașihi-unelte din Ranhai. In 
sala rezervată instrumentelor de 
măsură și control este prezen
tat un microscop electronic cu o 
putere de mărire de 200 000 de 
ori, realizare a muncitorilor și 
tehnicienilor Institutului de op
tică electronică din Șanhai. Un 
loc important îl ocupă noile sor
timente de oțeluri speciale slab 
aliate, cu o largă aplicare în toa
te domeniile industriale. Expo
natele industriei textile și ușoa
re reflectă un progres conside
rabil în privința modelelor, sor
timentelor și calității lor. De pe 
vastele întinderi ale țării au fost 
selecționate și expuse la Canton 
un șir întreg de noi soiuri de 
produse agricole, oglindind reali
zările obținute de R.P. Chineză 
și în această importantă ramură 
a economiei naționale.
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