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„Scînteii"

piui Bata atare. (Aplauze puter
nice. Se scandează „Ceaușescu șl 
poporul").

Am ascultat cu deosebită atenție 
cele spuse aici de tovarășii care au 
luat cuvlntuL Am vizitat unele 
secții din Întreprinderile munici
piului dumneavoastră șl rim con
statat cu satisfacție că și oamenii 
muncit din Bala Mare obțin re-' 
zullata lot mal bune in îndepli
nirea, planului cincinal și ~ In ul
timul timp — în realizarea anga
jamentelor privind Înfăptuirea 
înainte de termen a prevederilor 
cincinalului (Aplauze puternice ; 
urale). Apreciez In mod deosebit 
sentimentul general al muncitori
lor și Inginerilor, care doresc să 
realizeze cincinalul în .-x 4 arii 
șl jumătate. (Aplauze paterni-.

Brigada de reporteri 
transmite din județul Buzău

ce; se scandează „Cincinalul de 
calitate în patru ani șl jumătate")..

Mă bucură că minerii, după tre
cerea ta noul program de lucru cl» 
6 ore. realizează in bune condiții 
sarcinile de plan, depășind chiar 
producția obținută înainte. Aceas
ta înseamnă’ căi conducerea între
prinderilor, organizația de partid, 
întregul colectiv de oameni nl 
muncii au făcut pregătirile cores
punzătoare pentru ca trecerea la 
programul de lucru redus să nu 
dăuneze -desfășurării normale ,a 
producției ci, dimpotrivă, să asi
gure creșterea producției. Aceasta 
este, Intr-adevăr; cale^pe care tre
buie să mergem ! Numai astfel vom 
avea posibilitatea să trecem In 
perspectiva ln reducerea generală, 
pe întreaga' economie, a zilei du

(Aniversarea 
lansării primului 
satelit artificial 
al Pămîntului)

lucru. Va trebui sft ne preocupăm 
de',realizarea "acestei sarcini trasate 
încă de Congresul al X-lea. Exem
plul minerilor din Mnrariiureș va 
trebui șA fie bine studiat de orga
nele centrale cure se ocupă <îe a- 
ceastă- problemă, astfel ca trecerea 
la reducerea zilei de.lucru sau a 
săptăminll de lucru ln. alte ramuri 
șl localități să se facă iii aceleași 
condiții ȘI eu reziiltatele buhe 
înregistrate In. județul ălaramuraj. 
în legătură cu aceasta, aș dori să 
adresez tnlnbrilof, . tuturor celor 
care lucrează în cadrul acestui mi
nunat colectiv, felicitări și urări de nice, aplauze), 
noi succese. (Aplauze; putenilce, Am vizitat noua Secție de ta 
urale: se scandează: „Ceaușescu’ șl Uzina metalurgică-și chimică. Esle
poporul"). o uzină veche, cu un colectiv bun,
.’•Așa cum.a menționat un.tovarăș* 

economie, a zilei do aici, nevoile Românie! de cupru,

plumb, șl alte metale neferoase sînt 
In creștere. De aceea, este necesar 
,sft fie luate măsuri pentru descope
rirea" șl punerea în, valoare a noi 
rezerve de minereuri, pentru ex
ploatarea ■ In coadlțl! ■c!‘J mal 
buhe, cu rezultate cit moi. e’lclan- 
te, a rezervelor 'existente. Sporirea 
producției de metale neferoase este 
deosebit de îmțKWtasită pentru dez
voltarea generală’a sodetățil noas
tre sodallsle. Sint convins că mine
rii din Bala Marc, din Județul Ma
ramureș vor face șl ln viitor totul 
în această direcție. (Uralo puier-

Doresc să vă adresez dumnea
voastră, tuturor locuitorilor muni
cipiului Bala Maro șl județului 
Maramureș un călduros salut din 
partea Comitetului Central al parti
dului, a Consiliului de Stat șl a 
(■juverniilul Republicii Socialiste 

."ftotnănla. (Aplauze puternice).
Este o deosebită plăcere pentru 

mine să rhă relnlUnesc cu puter
nicul detașament de muncitori, ml- 

• neri, metalurgișH, chlmlțti șl con
structori 'de'mașini de aici, cu noul 
detașament al lexUllșlJlor — care 
în viitorii ani to ocupa, fără în
doială, un loc Important In econo
mia județului dumneavoastră — cu 
intelectualii, cu oamenii muncii din 
județul Maramureș și din munlci-

® ERA COSMICA 
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în Editura politică a apărut:

NICOLAE CEAUSESCU 
.Quvîntare la festivitățile organizate 

la Cluj cu prilejul deschiderii 
noului an universitar
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^Artnnil 7 rlin Prinitriifi turbine, acestea vor fi-amplasataâecwrui f Ulii Lapiiaia 5l puse p<3 jWzi(iii contribuind ast-
ruportează : angajamentul m J? asigurarea unor «mutau 
anuul a fost îndeplinit miei pentru unitățile grupului- în- 

rtutlrial- do chimie Rlmnicri V.ileca.
La Comitetul de partid al secto

rului 7 dhvC ’ “ •- ■
„la zi“ stadiul ..... .._ ______
menlelor luate ln dnstea celei de-a 
XXV-a aniversări a republicii. De 
o parte, angajamentele șl — față 
in față cu ele — realizările. Con
fruntate, rezultă că angajamentul 
anual, la producția marfă, de 310 
milioane lei a fost îndeplinit șl 
depășit ; unitățile' economice ale 
sectorului —• «intre care se 'remarcă__ ________ ________.______.
in iiumI deosebit Fabrica de con- le obținut» In acest an de colectivul 
fccții și tricotaje București, uzina 
de rnașlnl electrice; uzina .„Semi-- 
năloărea’’, fabrica de ^țigarete,- In- 
u c,m tnderc-a de ceramică fină — au 
realizat o producție marfă supli
mentară do peste 3-11 milioane let 
■Sporul de producție se.concreilzea- 
z.1 in însemnate produse, livrate 
peste plan și ca • > tint solicitate de 
economia națională, de. cerințele 
pieței. • Printre ele amintim 755 C©0 
bucăți tricotaje, confecții șl textile 
in valoare de 133 milioane lei, 
H5 CCO kW motoare electrice, 340 se
mănători de precizie (S.P.C. 6), 20 
combine Autopropulsate C 12 ș.n. 
Ilelatlndu-ne aceste dalb, primul 
secretar nl comitetului <!»• partid 
nl sectorului 7, tovarășul Gheorgho 
Drâgnn, a precizat : „După calcu-

dustrial do chimie IUmnicu Vilccri, 
•iul de partid al secto- precum și pentru noua uzină de u- 
Capilala se calculează .-chimic șl forjă. rare va intra 
Iul îndeplinirii angaja- ln Producție în următoarele zile.

Agregate 
de înahâ tehnicitate 

prin autouii'are
BRAȘOV (Corespondentul „Sisin- 

tell", Nlcolac Mocanul. — Rezultate-

.? .'<i

trzinei „0 Marile" <‘.!n Zărnești in do
meniul aulpulUArU Sl.nl meritorii. 
Numai ln ultima perioadă, nu fast 
realizate, printre altele, 5 agregate 
de Înaltă tehnicitate 'destinate prelu
crării, unor repere de blclcluto șfrao-, 
toreto. Este vorba do un agregai pen
tru uzlnarea" brațului pedalei de ta 
blcle-etă, care Înlocuiește 7 mașini, 
do strungul de precizie cu program, 
conceput șl executat In uzină, rare 
asigură o productivitato de '.trei 
ori mai mare comparativ cu ve
chile mașini. Se preconizează execu
tarea a Încă 30 asemenea strunguri 
care vor înlocui ceia 1 CM mașini uni
versale existente. deservite ia aceas
tă oră de circa-250 oameni. Printre 

,, . ,... . celelalte agregate concepute șl rea-
JJrăgnn, a precizat : „După calcu- Uzate In 'uzină In ultimul timp, 
lne. ve' a'Șm certitudinea mol amintim agregatul, de șlruhjlt
că unitățile economica dir. sectorul butucul 'torpedo ti', agregatul da 
nostru «or încheia anul.. 1972 cu o strunjlt contul universal Ș.a 
producție, marfă suplimentară de ••••-.*

Tehnologii moderne 
efecte economice 

superioare
• . j. ■. . .

Specialism de In. Combinatul de 
calu’.oză și hlriJe din Bacău nu pus 
Ia punct,r.ol ’.ehr.ologl! ds. fabricație 
menite să asigure o largă diversi
ficare a producției. Astfel. în conlu
crare cu Combinatul de Industria
lizare n lemnului Pipera a fast de
finitivată asimilarea In producție a 
unor tipuri de hirtli absorbante, do 
mare util lin to In procesul dc înno
bilare a plăcilor fibrolemnonse. în 
același timp. Intr-o unitate din 
subordine, fabrica de celuloză și 
htrtlo ..ReeonslHicția" dlri Piatra 
Neamț, va fi, fabricată o Râmă lar
gă de hlrlll subțiri folosite in co
merțul alimentar și farmaceutic. 
Producția acestora &» va ridica la 
circi fl (I4M tone anual.' .suficient 
pentru consumul pa piața Internă, 
precum ți pentru ex;x>rt-

r.lrca 4OT, milioane lcl“. Esto o con
tribuție c-jențială In realizarea cin
cinalului in pâini ani și. Jumăiaic 
— angajament asumat de.-brgnnlza-* 
Uâ .de partid a municipiului Ducii- 
rcțlL;. . . . • .

Av îndeplinit pianul anual
VTLCEA (Corespondentul ,,S<1n- 

țell" Ion Slanciu), — Pinfi la sflr- 
șlliil lunii septembrie, colectivul 
șantierului chcrga-raunlaj Govora 
șl-a Îndeplinit sarcinile de pian pe 
acest art. La extinderea centralei 
eleclro-tormice de pe platforma 
Industrialii Rlmnlcu-Vllcea. toate 
lucrărUe^'de .bazfi — montarea a 
două cazane, fiecare cu o capaci
tate fle 400 tone, executarea liniilor 
stațiilor de tratare chimică a apei, a 
conductelor do înaltă, medio șl Joa
să lerisîuno ș.n. — au fost devan
sate cu un trimestru. MontdrlI 
s-au angajat ca imediat ce vor fi 
livrate panourile pentru centrală șl 
utilajele aferente celei de-a 3-a i 
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tineri care «e pregătesc pentru a- 
părarea patriei, p-ezintă onorul. Ră
sună acordurile Imnului de Stat al 
Republicii Socialiste România. Tova
rășul Nlcolae Ceauș eseu trece In re
vista garda de onoare.

Mulțimea flutură stegulețe roșii și 
tricolore, scandează intr-un singur 
glas numele conducătorului Iubit.

Tovarășul Nlcolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășii Paul Nțculescu- 
Mizil și Mlhal Gere Ișl Iau rămas 
bun de la oficialitățile locale, răs
pund cu căldură entuziastei manifes
tări populare.

h comuna Odoreu-renăscută

Miercuri dimineața. tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu șl-a încheiat 
vizita in municipiul Sntu-Mare, unde 
a luat parte Ja sărbătorirea unuliml- 
loniu dc existență atestată documen
tar a acestei așezări.

La plecarea din oraș, mii dc ce
tățeni nu umplut străzile șl piețele 
din Șatu-Mare pentru a-și lua un 
călduros rămas bun de la secreta
rul general nl .partidului, saluUndu-1 
cu nesflrșlte urale și ovații.

în Piața Libertății, o companie mi
litară. împreună cu detașamente ale 
gărzilor patriotice șl formațiuni de

K-

târî populare.

ani de Intensă mun- 
sustinută prin grija 
s-n materializat in 
milioane Iei acor-

mulți ani fericiți, ciocnește un: pahar 
de vin In cinstea gazdelor.

Ci li va pași mal Încolo, unde stra
da Berindan se Întretaie cu strada 
14 Mai 1670, se face un nou popas, 
in casa lui Vosiio Ignat. Șl aici, ace
leași semne ale bunăstării.

— Cum merge cooperativa agricolă 
do producțlo — întreabă tovarășul 
Nlcolae Cenușescu.

— Merge bine, tovarășe' secretar 
general, șl recolta-! bună. Avem tot 
ce ne trebuie șl vrem să-l facem fiu
lui nostru,, peste clteva zile, o nuntă 
frumoasă.

Șl, spun Inii acestea, gazda Iși pre
zintă fiul, muncitor la C.E.I.L. Satu-

Chiar de Ia Ieșirea din oraș.- se 
conturează comuna Odoreu. Oricine 
trece aatari prin aceasta localitate 
nu poate să nu observe că aproape 
toata Jocuiufelo slnt noi, durate din 
nuiterlalo folosite in construcțiile ur
bane. Comuna oslo astăzi. In mo-d 
practic, în întregime reconstruita, în 
numai doi ani, dt nu trecut de ta 
inundațiile din 1070, cînd Odoreul, 
cu toate cele șase sate ale sale, s-a 
aflat sub ape șl mil. Din 1 IM do 
case, mal rămăseseră pe temelii 
doar dteva, șl acelea atinse de furia 
revărsărilor.

Au trecut doi 
că da refacere, 
partidului, care 
cale peste 64
date pentru reconstrucția comunei.

De mult doreau locuitorii Odorcu- 
lul să-și exprime direct, prin viu 
grai, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
recunoștința nemărginita față de 
partid, față de statul nnslru.

La sosirea conducătorului partidu
lui șl stalului, primarul comunei. 
Ion ' Cărfiușnn, a putut cu greu r.ă 
rostească clteyd cuvinte do bun so
sit, acoperite de uratele ncsflrșite 
ale mulțimii: Și. In (Imn ea ■ 
mal multe țărănd cooperatiste, 
alături de copiii lor, oferă secre
tarului general nl partidului pli
na șl sare, flori, daruri, cravate 
pionierești, se aud din mulțime Rla- 
surl pline de dragoste :.„Să ne irăiți, 
tovarășe Ceaușescu „Vă dorim să
nătate și viață lungă I", „Vă mulțu
mim pentru fericirea noastră !“.

Tovarășul Nîfolae Ceaușescu răs
punde cu căldură. Ie urează ta toți 
sănătate șl bucurie. Apo!, Mrăbfitlnd 
strada principală a comunei, se o- 
prește în centrul civic. Aici este 
vizitat mal Intli complexul comercial. 
Slnt ulei, allt la parter, cit șl la etaj, 
mit do mărfuri alimentaro și Indus
triale, practic tot ce are nevoie un ce
tățean cu exigențe urbane. Sistemul v 
de vinzare este organizat jxî princlnl- 
ila autoservirii, expunerii deschise 
a mărfurilor. Tovarășul Nlcoîao 
Ceaușescu este Informa: că, lunar, 
magazinul vinde mărfuri de peste 
3C0 ta) Iei, înreglstrlndu-sa perma
nent depășirea planului de desfacere.

Momente deosebit dc emoționanta
a i?SMult vlzltareasjșcpllbîi gșn.enalo.'țf ___ „ .. ... .......
din «imună. Pe catedre, pe bând se. Uzări alo comunei, vorbitorul a spus 
află'i 'măteriale ^didactlcb1"'moder- '' ■ >..».î.- » -«-«
na. mlcroscoape, planșe, mulaje. In 
holul școlii, clteva fotografii evocă 
înfățișarea comunei In zilele marilor 
Inundații, în. contrast cu schița do 
sistematizare expusă nici șl din caro 
o maro parte n și fost concretizată. 
Tovarășul Nlcolae Ceaușescu exami
nează cu marc Interes proiectele de 
dezvoltare n comunei, rare prevăd, 
printre altele, construirea unui că
min cultural, a rețelei de aoă și ca
nalizare, extinderea tcrmoflcărll.

într-una din sălile școlii a fost or
ganizată o expoziție intitulată ..Odo- 
reu ’72“. Atrage atenția panouN pe 
care este expus Decretul Consllmlul 
de Stat prin care s-a acordat coope
rativei agricole dc producție din lo
calitate Ordinul Muncii clasa I. pen
tru producțiile nutri de porumb 
realizate anul trecut. Dar si anul 
acesta țăranii cooperatori și lucră
torii întreprinderii am-Icbld de stat 
din comună ou obținut rezultate 
bune la grlu, porumb. In, legume șl 
fructe.

Tovarășul Nlcolae Ceaușescu. cei
lalți conducători de partid și de stat 
străbat apoi strada Berindan — nu
mele unul sat complet ( distrus de 
ape șl al cărei cetățeni locuiesc 
acum cu toții pe această stra
dă. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid șl 
de sta» intră In casa coope
ratorului Sandor Medesi. admira ca- 
ir.cre'.e spațioase, frumos mobilate. 
„Aveți o rasă bună, mobilnU blnn“, 
opune tovarășul Nlcolae Ccăuș’șcu. 
„vă mulțumesc cu dragoste, tova
rășe secretar general, răspunde 
gazda, că ați venit în casa mea nouă, ____ _____ __
efl ne-nțl ajutat să avem' din nou tea pagube șl greutăți. Constat cu
un cămin mai frumos ca înainte, î—

‘'unde să trăim șl să ne creștem co- ■ dațlllor au fost complet lichidate, că
plir. Tovarășul 'Nlcolae Ceaușescu 
îmbrățișează cu dragoste pe cel trei 
copil, Îmbujorați, urează tuturor

ajutorul partidului șl guvernului —. 
o comună nouă, s-nr putea spune, un 
mic orășel dgrlcoL (Aplauze prolun- 

. Bite),- - ■ i ;
Am vizitat rilcva din Instituțiile 

dumneavoastră, clteva locuințe con
struite In acești doj ani. Am constatat 
cu multa bucurie că școala asigură 
condiții ■ banc pentru Înșiruirea șl 
educarea copiilor, a tinerel generații, 
că magazinul asigură buna aprovi
zionare a populației. Am văzui ca
sele noi, cu spații largi, cu mo
bili corespunzătoare, locuințe bine 
gospodărite. Am constatat că lo- 
callorir știu să se gospodărească 
din ioale punctele de vedere au 
inclusiv vin și țuică, palincă bună. 
(Animație, aplauze).

Doresc să vă urez tuturor să vă 
simțiți cit mai- bine In noua comună 
refăcuta. Iu locuințele noL Să obți
neți rezultate bune in reconstrucția 
definitivă a comunei, in transforma
rea el într-o’ localitate care să con
stituie un exemplu șl pentru ălic 
comune din Județ. (Aplauze puter
nice). ’

în timpul vizitei am constatat re
zultatele bune obținute In activita
tea productivă a cooperativei agri
cole, a Întreprinderii agricole de stal, 
Recoltele arată că șe depun, eforturi 
pentru a se obține producții tot mai 
mari, deși cred că posibilitățile din 
aceasta ’ parle a. țării, din Odoreu, 
slut mal miri. Este’ de Înțeles ■ că 
pentru a asigura creșterea continuă 
a bunăstării fiecărui cooperator, a 
fiecărui cetățean, cil și pentru a a- 
duce o contribuție , sporita la asigu
rarea țării cu produse agroalhnen- 
tare, trebuie depuse eforturi pentru 
a se obține recolte șl mal marl. A- 
ceasta este singura cale ca progra
mul trasat dc Congresul al X-lea șl 
de Conferința Națională privind dez-. 
voltaren Întregii țări — șl. In acest 
cadru, și dezvoltarea agriculturii — 
să se poată înfăptui cu succes.

614 bucur eă aveți rezultate bune. 
Aceasta arată că gospodarii din O- 
doreu știu să muncească pămlnlul, 
că tovarășii din conducerea coope
rativei, a întreprinderii de stat, or
ganizația de partid se preocupă .să 
obțină recolte mari. Vă felicit șl vă 
doresc să obțineți rezultate șl trial 
bune în această direcție. (Aplauze 
puternica).

După cum șLlțl, In aceste părți ale 
țării au mal fost — e adevărat, do 
mult — Inundații.’Dar după ce a- 
pele nu trecui lucrurile nu rămas ca 
Sl In trecut — nu rămas mizeria șl Ja
lea, Astăzi, după cum cunoașteți sin
guri, pornind; dc ta preocuparea prin
cipală de a asigura bunăstarea șl fe
ricirea tuturor cetățenilor — pină ta 
urmă însuși seopul principal al con
strucției socialismului fi cofnunLsmu- 
lui — partidul nostru a luai măsuri 
pentru remedierea rapidă a urmări
lor catastrofei naturale, atît In sate 
cit șl In orașe. Cunoașteți desigur ce 
s-a făcut In ftatu-Mnrc, In eomuna 
dumneavoastră, In alte părți. Tonte 
acestea demonstrează preocuparea 
partidului șl guvernului de a face ca 

din plin de binefacerile socialismu
lui. Constituim, intr-adevăr, o fami
lie unită,'iar atunci cînd apar, In
tr-un loc sau altul, grcutătl, eu for
țe unite le Învingem. Felul cum s-a 
luptat împotriva lnunda(iilor din 19*0 
a dovedit onltatea, forța întregului 
nostru popor, care, sub conducerea 
partidului, a reușit să învingă ranld 
greutățile, să asigure mersul hotărlt 
înainte al poporului nostru pe dru
mul socialismului $1 comunismului. 
(Aolatiie puternice).

încă o dată vă urez din toata, Ini
ma, tovarăși, succese toi mal mari 
in aellvTlafea dumneavoastră, multă 
sănătate șl fericire ! (Aplauze pu
ternice. prelungite).

Aplauze, urale. ovații exteriorizează 
sentimentele pline de căldură șl dra- 
gbs'e ale populației din comuna 
Odoreu față de Partidul Comunist 
Romăn șl iubitul său conducător, 
tovarășul Nlcolae Ceaușescu.

în timp ce secretarul general ai 
partidului Iși fa rămas bun de Ia 
gazde, din mulțime răsună, din .ee In 
ce riial puternic, cinteru! tradițional, 
lzvorit spontan din inimile șl sufle- 
te!o acestor oameni atlț de entuziaști: 
„Mulți ani trăiască

Dună scurgerea acestor momente 
atît, de emoționante, coloana mașini
lor oficiale se îndreaptă spre Baia 
Mare. ;

La icșireă;

zlntă.--- --------- ------------------------
Mare, alături de -logodnica sa, Ileana 
Verdeș, muncitoare la aceeași. în
treprindere. Tovarășul Nlcolae . 
Ceaușescu II felicita cu căldură pe 
tinerii togodnlcL

Peste clteva clipe, o altă familie 
trăia aceleași momente ’do mare 
bucurie : Tamas Peter ș! Magdalena, 
în casa cărora au Intrat conducătorii 
do partid șt de stat. Gospodina îl 
îmbrățișează pe tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu, cu ochii plini de lacrimi, 
Bpunlnd : „Nici o dală n-am glndit 
că voi avea fericirea să vină in casa 
noastră cel mai mare șl mai iubit 
fiu al poporului nostru. Să ne trălțl 
mulți ani, tovarășe Ceaușescu !“.

Conducătorul partidului șl statului 
sn îndreaptă din nou spre qpntrul 
comunei, unde este așteptat do în
treaga populație din Odoreu.

Urale șl ovații puternice, vibrante, 
nu contenesc minute in șir.

DInd glas simțămintelor miilor dc 
cetățeni ai comunei, secretarul comi
tatului comunal de partid. Victor Pop, 
so adresează tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu, spunind : Aid, la Odoreu, 
tot ce trăiește, tot ce exista este le
gal de partidul nostru drag, de nu
mele dumneavoastră, de umanismul 
înalt al întregului nostru popor. D-n 
ruincit) lăsate „de furia apelor din 
1970 B-a ridicat, in mal puțin 
de doi ani, o așezare modernă, cu 

. peste 1 KM) de - caso noL S-au con
struit obiective social-culturale. eedli 
pentru principalele instituții șl uni
tăți economice, care dau comunei 
noastre un aspect urbanizat întregul nJxlrâ popor ta .se bucure
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Vă iraportăm, ’ iubite tovarășa' 
Ceaușescu, că și In acest an bilanțul 
muncii noastre este îmbucurător. Am 
depășit producția plaolffeata : ta 
grlu, eu peste 2OT kg ta hectar, tar la 
orz cu peste 609 kg la ha. Slnlem si
guri că și producția de porupnb, de 
plante tehnice șl cea zootehnică var 
cunoaște Însemnate depășiri.

Mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, permllcțl-m! ca, in .nu
mele comuniștilor, al locultoț-llor .co
munei, al tuturor oamenilor muncii 
din Odoreu, ta vă adresez, Încă o dată, 
cele mai caide mulțumiri pentru tot 
ce ați făcut pentru noi. Nu vom ' 
precupeți nld un efort la înfăptuirea 
mărețelor sarcini trasate de Partidul 
Comunist Român. Vom munci in așa 
fel Incit Odoreul să devină una din
tre cele mai frumoase flori ale mi
nunatului buchet al României socia
liste.

Cu 'mare și ncstăvlHtă bucu
rie au ascultat apoi cetățenii comu
nei cuvin tul tovarășului NICOLAE
CEAUȘESCU.

Dragi tovarăși.
Doresc in primul rlnd ta vă adre

sez dumneavoaslră, tuturor locuitori
lor comunei Odoreu, un salut. căl
duros din partea Comitetului Centrai, 
a Consiliului de Stat șl a guvernului, 
din partea mea personaL (Aplauze 
puternice).

Este o deosebită plăcere pentru 
mine să mă intîlncse astăzi cu dum
neavoastră, după doi ani de la Inun
dațiile cure au pricinuit comunei uîi- 

rnuitl satisfacție că urmările inun-

a răsărit, dacă se poate spune ața — 
desigur nu din nimic, ci prin munca 
depusă de toii locuitorii comunei, cu

La ieșirea] din județul Șalu-Mare, 
tovarășul Ioslf lîglar, membru su
pleant nl Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secrctar al co
mitetului- județean 
ședințele consiliului 
dejului, exprimă 
vnrășulu! . Nicolae 
Idrialți conducători 
stat, vil mulțumiri pentru’ vizita fă
cuta In județul Satu-Mare, pentru 
participarea ' la sărbătorirea orașului 
milenar.

de partid, prc-
■ popular al ju- 

Incă o dală to- 
Ceauțescu, ce
de partid și de

iei : „Adresez călduroase felicitări U- 
nărului colectiv de muncitori, ingi
neri și tclinsclan! do in Filatura de 
bumbac din Baia Mare, pentru rezul
tatele bune dobindile Încă do la în
ceputul activității galo șl urez noi 
succese In direcția atingerii parame
trilor prevăzuți Lntr-o iwrloadâ cit 
mal scurtă, realizării unei producții 
do înaltă calitate, in înfăptuirea cin
cinalului Înainte do termen".

Secretând general al partidului, 
ceilalți oaspeți vizitează apoi Insti
tutul de sublngineri din - localitate, 
unde sini Intlmplnațl cu,căldură de 
Mircea Maliții, ministrul educație! și 
InvăSămlntulul, șl do conf. dr. Ana
tolic Bodlu, conducătorul institutului, 
de numeroase cadre didactice ?i de 
atudențl.

După vizitele rodnice de lucru în
treprinse In municipiile Cluj și Salu- 
Maro.’ tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost, miercuri, oaspetele orașului 
Ba!a Mare.

Secretarul -general hl partidului a 
fost Însoțit, ta acșașta vizită, de to
varășii Paul Niculescu-MizU și Mlhal 
Ge-e.

Desfășurată ’ în’ aceeași atmosferă 
însuflețită, Intllnirea conducătorului 
partidului șl statului nostru cu popu
lația acestui vechi și important cen
tru economic a prilejuit, la rindul el, 
o analiză cuprinzătoare a modulul in 
care se înfăptuiesc obiectivele stabi
lita de Congresul a! X-lea și Confe
rința Națională nle partidului, o dez
batere vie și concreta a unor proble
me esențiale privind realizarea cinci
nalului iruilnte de termen, dezvolta
rea actuală șl in perspectivă n jude
țului Maramureș, pa multiple pla
nuri.

în cursul acestui fructuos dialog 
nu fost examinate șl stabilite o seria 
de măsuri menite să contribuie la 
perfecilonarca r.ctivltAțîi ta țoala 
sferele producției materiale șl spiri
tuale, la continua îmbunătățire n ni
velului de trai a! celor ce muncesc.

într-o Impresionantă unanimitate 
de simțire ți voință, cel ce lucrează 
șl trăiesc pe meleagurile maramu
reșene — români, maghiari și do alte 
naționalități — și-au reafirmat; In 
această • sărbătorească zi, dragostea 
nemărginită față dc partid șl secreta
rul său general, adeziunea deplină la 
politica partidului.

—Coloana de mașini străbate me
leagurile maramureșene.

tai porțile- Județului, în comuna 
Seini, secretanil general al nartidu- 
lul, ceilalți oaspeți slnt Intlmolnail 
dc tovarășul Gheorghe Bînj. prlm-se- 
crelor al Comitetului județean Ma
ramureș al P.C.R.. do reprezentanți 
nl organelor locale de partid și de 
stat. în ciuda ploii, zeci de mil do 
oameni au'ținut ta Insă In Iniîmpl- 
narea oaspeților.

La Intrarea în orașul Bala Mare, 
îs una din porțile .-talc industriale, 
străzile. împodobita festiv, freamăte. 
Urale șl aclamații puternice în
soțesc trecerea oaspeților. Aici 
are. loc o primă oprire in noul'țî 
nxxlcrnul cartier Sășar — unde s-nu 
adunai. In această dimineață, ml! șl 
mii de cetățeni — mineri, metalur
gicii. chlmlș’.l. muncitor! forestieri, 
intelectuali. Are loc o vibrantă ma
nifestare a unllătll d'ntre partid șl 
popor, a dragostei față de partid și 
secretarei său general. Se scandează 
cu înflăcărare „Ceaușescu—P.C.R.*.

O unitate alcătuită din militari al 
forțelor noaslre nrmate. din membri 
ai gărzilor patriotice și detașamen
telor de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patrfeL prezintă 
onorul comandantului suprem al 
forțelor noaștre armate. Este 
intonat Imnul de Stat al Republicii 
Socialiste România. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu trece in revista garda de

; onoare.
în semn de . aleasă prețuire șl os-

1 pllalltalc, tovarășul Vaslle Dnncoș, 
primarul municipiului Bata Maro; 
înmlnează tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu cheia, precum șl stema 
orașuluL ’

Tinere, In frumosul port local, o- 
feră, după datină, pline șl sare, flori. 
Un miner 11 lmbfc pe conducătorul 
partidului și statului să guste din- 
tr-o ploscă cu țuică maramureșeană.

în uratele și aclamațiile entuziasta 
ale cotor prczențl, coloana dc mașini 
se îndreaptă spre cea mai nouă În
treprindere a orașului — Filatura de 
bumbac, prima unitate a industriei 
ușoare din localitate, prin construc
ția căreia s-au creat noi posibilități 
pentru 'Încadrarea femeilor bâimă- 
rene in activitatea productivă.

Sosirea l o v a r â ? u 1 u i N icolae 
Ceaușescu, a celorlalți conducători de 
partid și de stat in mijlocul ilnăru- 
lul colectiv este salutată cu vil q- 
plauze șl ovații. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R". ..Ceaușescu— 
P.C.R.". Zeci de tinere Înconjoară pe 
secretarul general al partidului, II o- 
feră buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
întlmplnat de Ion Crăciun, ministrul 
industriei ușoare, Marin tîucsă, di
rector general nl Centralei ’.-xi'slrh.-l 
bumbacului, de reprezentanți al con
ducerii unității, al organizațiilor da 
sindicat șl U.T.C.

Oaspeții Slnt Invitați ta viziteze 
noua unitate Directorul filaturii, 
Ing. Petre Nlcoriciu, Informează 
pe Bccretarul general nl partidu
lui că lînărul colectiv , de aid, 
antrenat încă din primele zile de isc-' 
llvltate în Întrecerea pentru Infăp- parare a minereurilor, toate
tufcrea holărirUor Congresului al fe un Înalt nivel tehnic.
X-lea șl Conferințe! Naționale ale «•—«w.. 
fiartlduiui, pentru re.ăltasrea ctadna- 
ulul înainte de termen, a reușit ta 

depășească cu peste 20 la suta planul' ______ _ _______ __ ___ „
de producție pe trimestrul IȚI — prl- fere, cu producția, se Întreține cu’ 
mul de la .Intrarea In funcțiune a in- .studenții, le urează succese ta Invă- 
treprloderi! — să realizeze toți Indl- țălură. . w
calorii prevăzuțl pentru ultima etapă. 8ar,ltu] vlz|ic|. Bluden(J1 Isl K^^11IMvl,r'îuSltflJlIl"1
întreaga producție de fire realizată jau un însuflețit rămas bun de ta In ““Pu* vizitării halei de montaj, 

conducătorul partidului . șl 
expr!mindu-șl, Încă o dală.

j
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narea celei de-a 23-a aniversări a 
republicii prevederile planului pe 
primele 3 trimestre au fost depășite 
cu peste 73 milioane In producția 
marfă, iar productivitatea muncii a 
fost cu 2,8 ta sută mai' marc dedi 
sarcinile planificate. Do asemenea, 
prin reducerea cheltuielilor de pro
ducție, In numai 8 luni s-au realizat 
economii 1a prețul de cost do peste 
17 milioane lei.

Secretarul general nl partidului este 
invitat «pol să viziteze moderna 
instalație dc turnare a barelor do 
cupru. Se dau explicații asupra 
fluxului tehnologic și a modulul de 
turnare, se subliniază gradul Înalt de 
automatizare și mecanizare n instala
ției. Se arată că, deși au existat li
nele greutăți. Inerente începutului, a- 
cum instalațiile dau un randament

țloaselc sale îndrumări, directorul u- 
zlnel a exprimat, hotirirea fermă a 
conMrtictosdlor dc mașini bălmăreni 
de a înfăptui cincinalul Înainte de 
termen.

în continuare, In hala uzinei are 
loc un Insufle*,Hor miting.

La Încheierea vizite! tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cămltelul Jude
țean de partid a oferit o masă tovă
rășească.

în numele tuturor comuniștilor, nl 
oamenilor muncii din județul Mara
mureș, primul secretar al comitetu
lui județean de partid, tovarășul 
Gheorghe Blaj, a exprimat mulțu
miri pentru prețioasele îndrumări 
ce le-au fost date șl cu ocest pri
lej, aslgurind pe secretarul general 
al partidului că ci slnt hdifirl’i să

o caldâ manifestare do dragoste din partea tinerelului muncilor

Corul institutului intonează.un vi
brant cinice Închinat partidului.

Această tlnără unitate de invăță- 
mlnt — creată în 1M9 — pregătește 
specialiști In sfera mineritului.

Gazdele Informează pa secretarul 
general al , partidului că Indicația 

■dată pentru legarea organică .T’ln- 
vățărnlntulul de. activitatea .producti
vă a stat și sta,jla baza organizării;. 
Întregului proces de invățămlnt din 

’institui. Sl.nl relevate. In acest sens, 
date șl fapte edificatoare. Se arată, 
astfel, că, In colaborare cu Centra
la minereurilor neferoase dLn Bala 
Mare, a fost inițiată și proiectată o 
mlnă-ijcoală, in perimetrul zăcămln- 
iului lierja, în caro se execută lu
crări practice, se cercetează. metoda 
noi de exploatare. După amenajarea 
definitivă a acestei mine — în a- 
nul viitor — ea va fi in măsură să 
producă. Tot In această ordine de 
Idei, se subliniază că institutul reali
zează contracte cu unitățile produc
tive. PartfeSparea nemijlocită a tine? 
iilor ta activitatea practică sa reflec- . 
tă in nivelul ridicai al proiectelor do 
diploma — unul fiind Înregistrat ca 
Invenție, aplicarea lui.in producție 
contribuind la obținerea unor impor
tante pconomli, tar alte două proiec
te fiind reținute ca Inovații, ele ur- 
mlnd a fi aplicate In cursul, anului 
urmilor.

Conf. dr. Anatolle Bodlu relevă că 
ideile de o mare Însemnătate teore
tică și practica cuprinse in cuvin- 
tarea secret arului general’ al parti
dului rostită ta Inntlgluntrea 
cursurilor universitare constituie șl 
pentru cadrele didactice și studenții 
institutului un prețios Îndrumar șl 
ajutor In activitatea lor consacrată 
dezvoltării șl perfecționării procesu
lui de învățfimlnt.

Oaspeții slnt invitați să viziteze 
laboratoarele de mineralogie și zăcă
minte. de fizică Industrială, de pre- 
~—-e n minereurilor, toate dotate

Tovarășul Nlcolae Ceaușescu apre
ciază rezultatele bune obținute da 
Institut pe linia Îmbinării tot mai 
Btrlnso a școlii cu munca de eerce-

. studenții, le urează auccese la invă-

din ce în ce mol bun. Specialiștii ce 
o dțservese s-au angajol ta realizeze 
parametrii planifica |i cu 3 luni înain
te de termen.

Tovarășul Nlcolae Ceaușescu li fe
licită pe constructorii șl monloril noii 
Instalații, pe specialiștii cere o derxw- 
vesc, pentru bunele ^țauțtate obțtnuje,., 
plită atairh. » ... ■

Are.Ioc o' illscujle'.cu conducăt.’ 
mlrtS&ieralul’-'de spociăUtate și al cen- ’ 
tratei industriale cu privire la per
spectivele da dezvoltare a uzinei pînă 
l,n 1975. In acest context sa arata că 
ne pot crea ppsibilitați de n ciștîga 
un Important avan®, mohtlnd o fa
brică do oxigen, pentru intensificarea 
proceselor metalurgice. Secretarul 
general al partidului recomandă să 
sa studieze amănunțit toate posibili
tățile, să se Întocmească un program 
menii ta tjBîgure extinderea produc
ției de metale neferoase.

In aceeași zonă Industrială, secre
tarul general al partidului vizitează 
apoi Uzina mecanică de mașini ți 
utilaj minier. Aici se realizează a- 
cum o gamă variată de instalații, 
mașini și utilaje de înaltă tehnicitate 
șl productivitate pentru mecanizarea 
lucrărilor din subteran șl prelucrarea 
minereurilor. In paralel, uzina a tre
cut la asimilarea șl fabricarea unor 
utilaje pentru construcții șl Industria 
de produse refractare.

Pe baza indicațiilor date de tova
rășul Nicol ac Ceauțcsai, în toamna 
anului TUTO, cu prilejul precedentei 
vizite, a fost Întocmit un program de 
dezvoltare șl modernizare a întreprin
derii. Astfel, uzina a fost înzestrată 
cu noi și moderne utilaje, 3-au ex
tins hain dc montaj ți forja — In
vestiții caro vor asigura o creștere a 
capacității anuale de producție cu 
6 000 tone utllaja. .

In acest context, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, Ioan A- 
vram, șl directorul uzinei, In-;. Ma
nea Glrlp, prezintă secretarului ge
neral al partidului macheta întreprin
derii, perapcctlvelo de dezvoltare șl 
realizările obținute In domeniul dez
voltării și diveralficărfi producției : 
se arata că numai în acest an au fost 
executate 320 de produse unicate, 
iar pîaă la finele cincinalului pro
dusele no! șl modernizate vor re
prezenta C6 1a suta din producție, 

gazdele prezintă unele din cele mai 
reprezcntatlvo produse aflate în cura 
de montare sau in rodaj.

Secretarul general nl partidului a- 
preclază succesele constructorilor do 
mașini bălmăreni in domeniul lăr
girii și îmbogățirii nomenclatorului 
uzine! noi, modeme. ,

Conducerea ministerului de resort 
informează despre programul întoc
mit In uzină, ca șl de celelalte Între
prinderi constructoare de mașini, in 
vederea reducerii consumului de me
tal, una din importantele sarcini

realizeze cincinalul Înainte de ter
men, să înfăptuiască neabătut Indi
cațiile șl sarcinile primite, caro des
chid noi orizonturi mobilizatoare a’c- 
tlvltațll organizației de partid, tutu-- 
ror cetățenilor din această parte > a 
țării.

,AdpMindu-se ,celțw,.pre?țej3țl, iova- ,i3 
răștll, Niirolad Ceaușescu și-n exprl- 
măit’î.sătlafacțlh jîehiru*;..rezultatele >< 
bune pe care le-a constatat in cursul-- 
virilei. Urez activului de partid]și 
de stat, comitetului județean, comi
tetului municipal-șl consiliului popu
lar, tuturor oamenilor muncii bălrriă- 
reni, no! succese in activitatea lor, 
să realizeze planul In mal puțin fde 
4 onl ști jumătate, multă sănătate țșl 
for!circ !

...Vizita de lucru a tovarășului 
Nlcolae Ceaușescu In municipiul 
Bala Mare se încheie In aceeași am
bianță sărbătorească, In aceeași 
atmosferă irwuflețltoare, da vibrant 
entuziasm.

Locuitorii orașului lșl Iau un 
fierbinte rămas bun de ta secretarul 
general al partidului, lnvlflndu-1, cu 
toată dragostea, să revină in mijlo
cul lor. Asistam !a emoționante 
manifestări do slimă și prețuire față * 
da conducătorul partidului și istaîu- 
lul nostru. - ' j

Din balconul Casei de cultură^ a 
sindicatelor, ' tovarășul HltOlAE 
CEAUȘESCU răspunde cu căldură 
aclamațiilor mulțimii, se adresează 
populație! orașului Bala Mare.

Așa cum am spus ta adunarea, pe 
care om avut-o, am Impresii de
osebit dc bune din întreprinderile vi
zitate. în lotîlnlrlle cu oamenii mun
cii din Bata Marc, am constatat cu 
satisfacție că, ta fel ca In .întreaga ; 
țarii, exista preocuparea de a realiza/-» 
planul In mal puțin de cinci ani, de . 
a contribui șl cel din Bala Mare- șl 
Maramureș ’ 
ritm nud îi 
ctalLste. (Aplauze, ovații)

i la dezvoltarea Intr-un 
înalt a patriei noastre io- 

cfallste. (Aplauze, ovații).
Doresc să adresez tuturor colecti

velor de oameni ai muncii din In
dustrie șl din agricultură fcllcllări 
călduroase ‘ pentru rezultatele de 
pini acum șl să urez tuturor nai șl 
noi succese In activitatea lor Închi
nată fericirii întregului nostru po
por. (Puternice aplauze. Sa scan
dează ..Ceaușescii-P.C.fl.*). . î hi.

Deoarece acum ’încheiem vizita pe 
care am făcut-o în aceste zile în Cluj, . 
în Salu-Maro șl in Bata Mare, eș 
dori să mulțumesc tuturor oameni
lor muncii, care, peste tot, nc-au în- 
timpinal cu călduri. Apreciez mahl- 
festarlle cu rare om fost înconjurați 
ca o expresie a încrederii neslr.îmu- 
iate In politica marxist-lenlnlstă a 
parililului nostru, ca o expresie a 
hol.lriril dumneavoastră, o lutnror 
celor care ne-au întlmplnat în aceste 
zile, a întregului nostru popor, dc o 
înfăptui neabătut politica Internă șl 
externă a partidului, a guvernului 
nostru. (Aplauze puternic-:?, ovații).

Vă urez, dragi tovarăș! șl prieteni, 
multă sănătate, multă fericire, suc
ces In tot ceea cc doriți I .(Aplauze 
care nu contenesc minute In î?!r. 
Miile de cetățeni ovaționează pentru 
partid, pentru secretarul general, 
pentru patria noastră socialista).

Cuvintele rocrelarulul general b! 
partidului găsesc un v!u sl profund 
ecou In inimile tuturor. Răsună u- 
rale șt ovații puternice, se scandează 
cu înflăcărare numele conducătoru
lui Iubit al partidului șl statalul 
nostru.

IreprlirKleri! — să realizeze toți Indl- țălură. 
calorii prevfizuțl pcnlru ultima «jtapă. La 8flrsltu] vizitei. Btudențli 
Intrca.^ producte de' fîre realizată /i’... ■ __ _  2.
este de calitate suDerlonră. Se arata conducătorul partidului , șl statului,
că intr-un snațiu destina; do oro.ecr exprlmindu-șl, incă o dală, recunoș-
tanțl depozitării do materii prime au tlnța fierbinte pentru condițiile deo- 
fost montate utilaje.care vor aslcu- sebite da care se bucură

’ C=18 InStilutal dc SUblnglncri, ' 
<iA ^tortta ’ se-clarul general al partidului soXz.d° P^UCt^^uldeleNi±; ' !^n|rtă ™nra zonă înduș-

Ceaușescu de hotărlrea lor de a re
duce cu cel puțin 3 luni termenul 
de punere In producție a Instalațiilor 
din ultima etană o filaturii, prevă
zută pentru trimestrul III ai anului 
viitor. De asemenea, s-or fi oregătlle 
'din* țlmp cadrele de muncitori și spe
cialiști- '

Apreciind stadiul- ntlns în această 
direcție, tovru-ăju! Nlco’ae Centsșcsc-J 
care să se fa măsuri pentru ca 
snațille a căror construcție ș-a ter- 
mfeat ta fie num in funcțiune 
dt mal curind, să se urgenteze livra
rea utilajelor necesare etapelor vil- ____ _____ _ ____________
toare alo filaturii, astfel ca In cal datorul produselor sale și bare de 
mai scurt tlmn ea ta poată lucra la 
Întreaga capacitate prevăzută In pro
ject. Se Indică, de asemenea, să'-se 
studieze posibilitatea exiinderll îila- 
turil băJmArene, prin Includerea in 
drtuitul producției a unei țesătoril,

în discuțiile cu conducerea mlnL1?- 
•teruiui de resort, secretarul general 
ol partidului trasează ca sarcină ela
borarea unui program special,, do 
'perspectivă, In vederea dotării . in
dustriei textile și In acest scop ta se 
treacă la asimilarea șl introducerea 
ln_ fabricație a unor noi tipuri de uli- g?rc [[oua )nBla|allc
injc cu produdlvltata și performan- <je cupru. Directorul centralei, ing.

Reîntoarcerea îri Capâftdă

■ Dc 18 Institutul dc sublnglnc 
iota secretarul general ol partidului
IClv IHJ1 . J. rFCT.#»lk«n» vnnS .

unul din principalii producători do trasate de conducerea parllduluL
cupru electrolitic. S-n ho tării atunci Jn acest context, tovarășul Nlcolae

La Odoreu, în complexul comercial — un magazin sâlesc de nivel urban

triată a orașului. Aici slnt vizitate 
Uzinele metalurgice de metale nefe
roase — ramură industrială repre
zentativă pentru Bala Marc.

Tovarășul Nlcolae Ceaușescu' a 
mai vizitat această uzină in urmă ca 
doi ani. clrtd ea sa afirmase drept

ca da la ncest procedeu modern da 
extracție; să sa treacă și la prelu
crarea cuprului In condiții tehnice 
avansate. Instalația preconizată a- 
tuncl a intrat In funcțiune încă din 
trimestrul II ai ocexiul an, uzina 
bălmăreană lnscrîlndu-șl in nomen- 

cupru. Aceasta modernă instalație a 
.constituit obiectul vizitei secretarului 
general al, partlduluL

în Inllmplnarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți oaspeți, au ve
nit ministrul industriei metalurgice, 
Nicolae Agachl, conducătorii Centra
lei Industriala do metale neferoase șl 
rare, ar uzinei șl ai consiliului oame
nilor muncii. Numeroși metalurglștl 
aclamă puternic pe secretarul gene
ral al partidului,

Răspunzlnd raiuturllor entuziaste 
nle mețalurglștllor. tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu, ceilalți oaspeți se în
dreaptă spre noua instalație de bare 

te superioare celor realizate pină a- Dumitru Lcaua, Înfățișează dinamica 
cum. principalilor indicatori, realizarea

Pe prima filă a cărții de onoare a sarcinilor de plan șl a angnjamente-

par Udului a scris, la Încheierea vizi- lista ce se desfășoară In in timpi

Ceausescu indică să He Întocmii un 
program de dezvoltare n uzinei pen
tru sporirea In continuare’a produc
ției de utilaj minier și de construcții, 
în același timp, trasează ca sarcină 
întreprinderii ta realizeze in viitor 
șl instalații prevăzute cu motoare 
electrice.

Mulțumind, In numele întregului 
colectiv, secretarului general ol par
tidului pentru vizita făcută șt pre

După vizita întreprinsă, limo dc 
trei zile, in județele Cluj, Satu- 
Mare șl Maramureș. tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu. secretar general 
nl Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, s-a 
Înapoiat miercuri după-amlază In 
Capitală. In timpul vizitei, secreta
rul general nl partidului a fost Into- 

. _ _ ....—\ ■■ ții de tovarășii Paul NIculescu-Mlzll
întreprinderii. secretarul. general nl lor. Se arată că In întrecerea soda- Mlhal Gcre.

La sosire, pe aeroportul OlopenL

,erau prezenț! tovarășii Mmt M5- 
nescu. Gheorghe Pană. Ghea-ghe 
Rădulescu, Iile Vcrdcț, Maxim Bor- ’ 
ghinnu. Emil Drăgănescu. Janos Fa- 
zekasi Dumitru Popescu. • Lconte 

. Răutu, Gheorghe Stoica, Ștefan Vol- 
toc, Petre Biajovld, Cornel Burtică, 
Mlron Cqnstanllncscu.' Mlu Dobreș- 
pu. Vasllo Patlllncț. Ion Pățan, Ion 
Stanescu și Ștefan Andrei și Ion Din
ei, secretari ai C.C. al P.C.R!
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—4'

Uzinele metalurgice de metale neferoasa

fără deosebire
— corislderind

populație do peste 
l care în curind 
00 090. El va fl

patru 
IllSUȘÎ- 

,cons ți
neți vi lății 

Aceasta

ne Indepll-
> îndatorire

din care să dispară orice fel do 
inegalitate. Fiecare să se bucure 
de rodul muncii sale în raport cu 
contribuția pe care o aduce ia 
dezvoltarea societății socialiste ! 
(Aplauze puternicei.

Aș dori să mă refer în conti
nuase la faptul că realizările și 
succesele pa care le-au obținut oa- 
menH muncii din Baia Mare șl din 
județul Maramureș sînt stains le
gate' de activitatea organelor șl or
ganizațiilor de partid din munici
piu, din orașe și eomunej din ju
deț. Fără îndoială, organizațiile 
noastre de partid au un rol tot mai 
important ta realizarea unirii tu
turor eforturilor maselor populare 
pgnlru înfăptuirea 
elaborat de Congresul al X-leâ al 
partidului. Apreciez că organizația 
de partid din Bata Mare, Comitetul 
municipal și Comitetul județean' 
Maramureș au rezultate" buhe în, 
activitatea lor. însuși faptul că lo-

realiznrea în lume a unei noi poli
tici. în același timp, acțîonind în 
spiritul principiilor coexistenței 
pașnice, dezvoltăm relațiile cu ță
ri le capitaliste dezvoltate^ cu toa
te statele lumii — ........
de orindulre socială 
că schimbul de valori materiale și 
spirituale, participarea activă la di
viziunea internațională a ’ muncii 
reprezintă un factor important ol 
progresului fiecărei națiuni, al coo
perării egale Intre tonte popoarele 
lumii.

SCÂNTEIA —joi 5 octombrie 1972

Examinlnd produsele Uzinei mecanice da majini ji utilaj

calea socialismului, noi r 
nim In același timp șl o 
internațională, pentru că cu cit fle
care' țară socialistă are rezultate 
mal bune in construcția socialistă, 
cu at.it cresc forța tuturor țărilor 
socialista, forța socialismului, pres
tigiul său In întreaga lume. Putem 
spune că succesele noastre în cons
trucția socialistă, succesele pe care 
dumneavoastră le obțineți aici, ta 
construcția socialistă, în realizarea 
mai devreme a cincinalului, stat o 
contribuție nu numai la cauza so- 
dttUsmulul în România, ci și la 
cauza socialismului în întreaga 
lume. (Aplauze puternice, orale. 
Se scandează : „Ceaașescu șl po- 
porui").*

cu rezultate bune. Șl alei vor tre
bui depuse eforturi sporite pentru a 
extrage cit mal complet substanțele 
utile din minereuri, pentru a spori 
contribuția colectivului la satisfa
cerea cerințelor economiei țării de 
metale neferoase. Problema valori
ficării tot mai complexe a mine
reurilor trebuie să stea In atenția 
colectivului uzinei, a centralei. 
Știu că în ultimii ani uzina a ob
ținut rezultate bune ta tonte do
meniile șl sper că se va preocupa 
și în viitor să-și perfecționeze 
activitatea pentru a-șl. spori con
tribuția la realizarea sarcinilor 
trasate de Conferința Națională.

în ce privește uzina construc
toare de mașini — putem spune 
că aceasta este o uzină nouă; 
deoarece ta trecut aici se făceau 
mal mult reparații. Directorul 
nc-a spus că întreprinderea a de
venit o modernă uzină construc- 

-toare de moșinL Eu nu aș fl. chiar 
atît de categoric în a afirma acest 
lucru. Aș spune mal degrabă că 
uzina a pășit pc calea moderni
zării șl are perspectivn ca, ta scurt 
timp, să devină o modernă uzină 
constructoare de mașini. (Aplauze 
puternice). Ml-au făcut o bună im
presie dezvoltarea rapidă a uzinei, ’ 
dotarea el, organizarea fluxului 
tehnologic al producției, preocu
parea pentru înnoirea utilajelor,, 
pentru conceperea și Introducerea, 
în .producție a unor utilaje de' 
înaltă tehnicitate. în direcția 
castei

zinca ,,Cincinal de calitate în 
ani șl Jumătate" este 
IA de oamenii muncii 
tute un rezultat al 
organizațiilor de partid.
arată că, intr-adevăr, comuniștii, 
organizațiile de partid îș! îndepli
nesc ta condiții tot mol bune rolul 
de forță conducătoare in această 
parte a țării. Așa cum am mai 
menționai, îndeplinirea de către 
partidul nostru a rolului său con
ducător în societate presupune 
ca fiecare comunist, flecare orga
nizație de partid, flecare comitet 
de comună. întreprindere, oraș, 
municipiu. Județ să-și exercite cuprincipiilor eticii șl echității 

liste, spre a făuri 
care flecare om' care muncește să 
se bucure de toate drepturile și

fac totul pentru înfăptuirea în 
bune condiții a planului cinci
nal, a sarcinilor trasate de Con
ferința Națională. Bala Marc a- 
duce un aport Important la această 
operă, șl acesta este un motiv de 
mlndrie pentru toți cetățenii mu
nicipiului dumneavoastră, al Ju
dețului Maramureș. De aeeea do
resc să adresez felicitări tuturor 
oamenilor muncii din Baia Mare 
șl din Maramureș, să le urez noi 
succese in activitatea lor. (Aplauze 
puternice, prelungite, urate).

Este știut că realizarea sarcini
lor trasate de Congresul al X-lea 
și de Conferința Națională trebuie 
obținută nu prin sporirea efortu
rilor fizice, ci printr-o moi bună 
organizare a producției șl a mun
cii, prin Introducerea mecanizării 
și automatizării, prin aplicarea 
tehnicii noi în toate ramurile pro
ducției materiale. Aceasta cere în 
același timp cadre, bine pregătite. 
Am vjzltat Institutul de subingi- 
neri. Ml-a făcut o impresie bună 
preocuparea de a lega strins în- 
vățămintul cu cercetarea, cu pro
ducția.- Faptul că, studenții lucrea
ză direct in mină, că își aduc con
tribuția la realizarea producției a- 
nuale a minei, permite absolvenți
lor Institutului' să dispună de o 
bună pregătire, să se poată înca
dra rapid în producție acolo unde 
șînț repartizați.

Am ascultat, printre vorbitori, șl 
pe directorul liceului. Intr-adevăr, 
faptul "că paste 70 la sulă dintre 
elerii de curs mediu învață acum 
în licee Industriale este un lucru 
bun, Ați auzit aici că la întreprin
derea de textile, la filatură, aproa
pe 70 hi sută din muncitori slot 
absolvenți al liceului de cultură ge
nerală. în aceste condiții se pune 
cu adevărat întrebarea : ds.ee să 
nu asigurăm de la început preda
rea în liceu a cunoștințelor nece- 
«are panteiî ca tineretul să se poată 
încadra, după absolvire, direct ta 

«producție, ta cazul că nu urmează 
un institut de Învăță mint superior? 
Consider că în Baia Mare acest 
curs dat de Conferința Națională, 
de Congresul al X-lea șl de ple- 
nfirh de acum' Un ‘an isc ’aplică cu1 
con^ență 
dețean, consiliul, popular, cadrele 
didactice din învățămlnl pentru a- 
eaastă orientare, pentru rezultatele 
bune obținute în . această direcție. 
(Aplauze puternice).

Desigur, va trebui să acordăm în 
continuare mai multă atenție pre
gătirii științifice și tehnice a tine
retului, în general pregătirii oame
nilor muncii, ridicării nivelului lor 
de cunoștințe profesionale. Tehnica 
modernă pe care o Introducem ți o 
vom introduce tot mai ferm ta în--!- 
treprindcrile noastre impune o pre
gătire corespunzătoare. Da a- 
ceoa este necesar să se dea cea 
maL- mare atenție problemelor 
calificării. Baia Mare dispune de 
mijloacele riecesare pentru a rea
liza în bune condiții hotăririle 
plenarei Comitetului Central pri
vind reciclarea, pregătirea perio
dică a muncitorilor, tehnicienilor, 
inginerilor, înarmarea lor cu cu
noștințele noi ce apar In dezvol
tarea tehnicii, științei și culturii. 
Numai astfel vom putea îndeplini 
cu succes programul de dezvoltare 
rapidă a țării, vom asigura tafflp- 
tulren, intr-o. perioadă istorică 
scurtă, a obiectivelor stabilite do

țllle de partid din Bala Mare șl 
din Maramureș, comitetul munici
pal șl comitetul Județean vor lu
cra șl în viitor cu același spirit de 
răspundere, vor. acționa pentru 
descoperirea de noi rezerve, pen- 
teu lichidarea neajunsurilor, unind 
minunatele forțe ale oamenilor 
muncii pentru îndeplinirea ta cele 
mai bune condiții a programu
lui elaborat de partid, făclnd ca 
Maramureșul, organizația da partid 
de alei. în’ întregimea sa, să adu
că o contribuție tot mal puterni
că la Înflorirea continuă a Româ
niei socialiste. (Aplauze puternice ; 
sa scandează : „Ceaușescn șl po
poral", „Ceauțescu — P-C-R.").o' .

Dragi'tovarăși,
Nu doresc să mă refer pe larg la 

problemele Internațional®. Vă este 
cunoscută politica externă a .parti
dului și guvernului. Preocupîh- 
du-ne p®rr.anant de a asigura mer
sul ferm înainte al României pe

cletățll, la făurirea conștientă, de 
către poporul însuși, a propriilor 
sale destine. Aceasta este o cerință 
a Însuși mersului înainte al socie
tății socialiste. Democrația soda-, 
lista, participarea întregului po
por ța conducerea țări! presupun 
ca oamenii să albă cunoștințele ne
cesare pentru a putea să-și aducă 
în mod real aportul la întreaga 
activitate socială. Problema edu
cației devină un. factor esențial al 
făuririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

în același timp, trebuie să acor
dăm atenție afirmării în viață a

HBHR «oeia-..
societate in succes . aceste atribuții în domeniul 

lor de activitate. Aș dori să-ral 
exprim convingerea că orgonlza-

a- 
preocupflri pozitive s-au 

obțlnut'rezuîtate bune. Ținînd însă 
seama de nevoile economiei na
ționale, de faptul că vom dez
volta tot mal mult activitatea 
minieră, precum șl de llpsurlle'c- 
xlstentc încă ta dotarea minelor, 
în introducerea mijloacelor moder
ne de exploatare ta această ramură, 
este necesar să acordăm mal mul
tă atenție problemei utilajelor mi
niere. Această preocupare este im
pusă atît de nevoile interne cit șl 
de cerințele exportului, de necesi
tatea de a contribui cu o parte 
mal mare de utilaje la cooperarea 
cu alte state?'CeOtt'^h'Șrb^rhăliiih’ț, 
plnă acum -.&(e ibuhr^ar comUtule i; 
mimai un începu*.. ■ ■■■ -mț'1

în, următorii cițlva ani trebuie să 
rezolvăm ta mod radical proble
ma utilajelor miniere do diferite' 
tipuri. (Aplauze puternice). Ținînd1, 
seama că această uzină se găsește 
în Bala Mare, va trebui ca ea să 
fio specializată îndeosebi în pro
ducția de utilaj minier pentru me
tale neferoase, pentru ininereuriie 
din care extragem metale neferoa
se, urmînd ca pentru cărbune să 
dezvoltăm producția de utilaj în
deosebi ta Valea Jiului. Desigur, 
specializarea presupune ca anumi
te mașini sau subansambluri să fie 
produse și pentru alte sectoare. de 
activitate. Noi am dori ca uzina 
constructoare de mașini din Baia 
Mare să devină ptaâ la sflrșllul a- 
cestuî cincinal o uzină de prim 
grad, producătoare de utilaje grele 
miniere pentru diferite necesități. 
In acest scop, vor trebui luate noi 
măsilrl pentru folosirea mal efi
cientă a spațiilor, pentru dezvol
tarea ta continuare a uzinei, astfel 
tacit să poată realiza cincinalul In 
patru ani șl jumătate și, totodată, 
sâ dea o producție mult mol mare, 
pentru acoperirea nevoilor econo
miei noastre naționale. (Aplauze 
puternice).

In ce privește noua fUntură, In
trată do curînd în funcțiune, ea 
marchează începutul creării undi 
industrii r«ol în Baia Mare — In
dustria textilă, care va trebui să 
sa dezvolte in următorii ani. Ne-a 
făcut o impresie plăcută faptul că 
acest colectiv tinftr n trecut cu 
spirit de răspundere la muncă, la 
organizare, este preocupat șl ho
tă rit să realizeze parametrii între
prinderii Intr-o perioadă cît inal 
scurtă, să dea producție de cali
tate.

A.ș dori să adresez felicitări mc- 
talurgiștiior. constructorilor de 
mașini, tinărului colectiv de tex- 
tiilștl, tuturor oamenilor muncii- 
din aceste uzine, să le urez noi 
succese ta activitatea lor. (Aplau
ze puternice, urate).

Congresul al X-lea privind fău
rirea societății socialiste multilate
ral dezvoltate în România, creș
terea bunăstării șl fericirii intregu- 

' lui ,popor. (Aplauze puternice, 
urzic).

O dată cu dezvoltarea industriei, 
a învățămlntului, Boia Maro devine 
un.oraș tot mal modern. Se con
struiește mult — și trebuie spus că 
se construiește 'frumos. Condițiile 
de țloculț,' ca ta general condițiile 
da viață ale muncitorilor, slnt din 
ce în ce mal bune. Municipiul 
Bala Măre a devenit vin’centru pu
ternic, cu . ' - - - - ■ • 
80 000 dc locuitori .șl 
va putea număra IC 
unul din centrele orășenești pu
ternice ale Republicii Socialiste 
România. (Aplauze prclungiîe). 
Cunoașteți preocuparea partidului 
și guvernului, hotăririle Congresu
lui al X-lea șl ale Conferinței Na
ționale privind ridlehrea continuă 
a bunăstării materiale șl, spiritua
le a întregului popor. încep!-ui din, 
septembrie, s-a trecut la majorarea 
salariilor mici, ridlcindu-se mini
mul de salarii la 1 000 lei. Au 
fost adoptate de curînd noi mă
suri privind sprijinirea familiilor 
cu copil mulțl. Aceasta este o ex
presie a preocupării partidului șl 
guvernului pentru asigurarea unor 
condiții de viață tot nud bune ce
tățenilor patriei noastre. în curînd 
se va trece la mărirea generală a 
pensiilor, iar în anii următori 
1073—1974 —-vor fl majorate sa
lariile șl la celelalte categorii de 
oameni ni muijcll. In felul acesta, 
pa măsura îndeplinirii programu
lui de dezvoltare economică a ță
rii, sa realizează în bune condiții 
creșterea salariilor, sporirea veni
turilor- oamenilor muncii. (Aplauze 
puternice; ac scandează: „Ceaușescu 
și poporul"). După cum știți. Con
ferința Națională a stabilit ca șl 
veniturile oamenilor munci! să 
crească nud mult dedt a fost sta
bilit ta planul dndruil. O datăcii 
creșterea producției, cu realizarea 
mal devreme a cincinalului, asi
gurăm și o creștere suplimentară a 
salariilor, a verrit urilor oameni tor 
muncit Realizările în producție sa 
vor resimți ded nemijlocit In viața 
fiecărei familii, a fiecărui om/al 
muncii, ta viața întregului nostru 
pojjor- Aceasta este dovada con
cretă n faptului că țelul supremei 
partidului este creșterea continuă 
a bunăstării poporului, că tot ceea 
ce facem este des liant omului, 
bunăstării și fericirii lui, este me
nit să creeze condiții ca poporul 
să ducă o viață tot mai îmbelșu
gată, mal civilizată, să se situeze 
In rtadul ■ popoarelor cu o viață 
înfloritoare din toate punctele da 
vedere. (Urale puternice; se 
scandează : „Ceaușescu—P.C.R.").

Preocupîndume de dezvol Sarea 
eronomlco-sodală a țării, trebuie 
să. avem permanent ta vedere șl 
problemele educației, nle ridicării 
nivelului politic șl de cultură al 
oamenilor muncii. Omul sodelății 
socialiste, constructorul de mîine 
al comunismului, trebuie să fie 
multilateral ■ dezvoltai, să înțelea
gă bine atît fenomenele naturii 
cît și schimbările care au loc în 
sodetale, noile probleme pe care 
le ridică evoluția omenirii, viața 
internațională, să poală participa 
în cunoștință de cauză la luarea 
hotăririlor privind dezvoltarea so-

Totodată, ne preocupăm de dez
voltarea continuă a relațiilor noas
tre de prietenie cu toate țările so
ci ails le. Trebuie să spun și aici, la 
Bala Mare, că se dezvoltă bine re
lațiile noastre cu toate țările socia
liste .șl vom face totul șl in viitor 
pentru a le lărgi, pentru n contri
bui la întărirea colaborării .și uni
tății țărilor socialiste, conslderind 
aceasta o îndatorire atît Interna
țională, elf șl națională. Aceasta 
corespunde atît Intereselor poporu
lui nostru, cit șl Intereselor tu
turor țărilor socialiste, tuturor for
țelor antllmperiallste, cauzei socia
lismului și păcii In lume. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Extindem relațiile cu țările care 
au pășit pe colea dezvoltări! inde
pendente, ei țările în curs de dez
voltare. Considerăm că acesta re
lații reprezlnlă un factor important 
în dezvoltarea fiecărei țări, în în
tărirea forțelor anUlmpcriollste, în

ȘUm că ta lume mal sînt multe 
probleme do soluționat, că mai ard 
încă flăcările războiului. De aceea, 
România acționează cu fermitate 
pentru a-și aduce contribuția la 
lupta împotriva politicii imperia
liste de forță și dictat, pentru li
chidarea colonialismului șl neoco- 
lonlallsmului. Acționăm cu fermi
tate pentru afirmarea în relațiile’ 
dintre state a noilor principii de 
egalitate deplină în drepturi, de- 
respectare a suveranității și Inde
pendenței naționale, de neamestec 
în treburile Interne, de avantaj 
reciproc, pentru respectarea drep
tului fiecărui popor de a-șl hotărî 
de sine stătător calea dezvoltării 
fără nici un aniestec din afară. 
(Aplauze puternice).

Constatăm cu safisfacțle că apre
cierile și orientările stabilita de 
Congresul al X-lea șl de Conferin
ța Națională iri problemele inter
naționale se dovedesc juste, că în 
lume are loc un proces activ de 
profunde transformări pozitive, de 
afirmare a tendințelor spre destin
dere, spre cooperare. Popoarele 
stat tot mol hoîărite să focă totul, 
ca pa pămînt să se Instaureze re
lații noi între toate națiunile. De
sigur, știm că mal stat forțe «re 
pot să pună In pericol această ten
dință. Dur știm, totodată, că dacă 
po'xvirele, care devin tot mal con
știente de forța șl menirea lor, ac-- 
ționează unit, pot impune cursul 
nou în rotațiile internaționale. Sîn- 
tem convinși de aceasta. Stă ta pu-_ 
terea popoarelor să pună capăt po
liticii de război, de forță șl dictat, 
să determine trecerea la dezar
mare șl, ta primul rtnd, la dezar-!’ 
marea nucleară, la rezolvarea pro-i 
blernotora lîUgloăse- pe cale i:pâșnl’-!

ta s^blUrcai 
unor .relații de deplină egalitate și; 
respect între toate statele lumi'. ' 

Sîntem ferm hotărițl să facem' 
talul pentru a con tribul la vfcto- 
ria în lume a acestei poliRcl I A-f 
ceasta este voința întregului nostru' 
popor I (Aplauze puternice, prelun
gite. Se scandează „Ceau.șescu șl 
psporiil").

Dragi tovarăși,
în încheiere, aș dori să-ml 

exprim încă o dnță convingerea 
că toate colectivele de oameni al 
muncii din municipiul Bala Mare 
.și din județul Maramureș vor' 
face tot ce depinde de ele pentru 
a obține rezultate tot mai bune în 
toate ramurile de activitate, pen
tru a aduce o contribuție tot mai 
puternică la dezvoltarea generală 
a României socialiste.

Cu această convingere vă urez ' 
tuturor noi șl noi succese, multă ' 
sănătate și multă fericire ! (Aplau- 
Z3 puternice, prelungite ; urale șl 
ovații ; cel prezențl Ia miting acla- ■ 
mă îndelung pentru partid, pentru 
Comitatul Central, pentru secretar 
ru! general al. partidului, tovarășul' 
Nîeolae Ceauțescu).

Conferința Națională a stabilit 
.hol măsuri în vederea realizării 
programului elaborat de Con
gresul al X-lea privind dezvol
tarea în ritm înalt a economici 
noastre socialiste, făurirea societă
ți! socialiste multilateral dezvol
tate. în întreaga țară, oamenii 
muncii obțin rezultate de seamă 
în această operă. Ne bucură fap- 

\ tul că și Județul Maramureș se pre
zintă cu realizări bune, că planul 
pe 9 luni nle acestui an a fost 
realizat ta proporție de 103 la 
sulă, că angajamentele pe acest 
an stat aproape îndeplinite. De 
altfel ta toate Județele se de
pun eforturi mari pentru realiza
rea sarcinilor de plan ta bune 
condiții. întreaga noastră clasă 
muncitoare, tehnicienii. Inginerii
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!' Tn marea liniă de prelucrări metn-' 
Uce șl montaj a Uzinei mecanice de 
mașini șl utilaj minier a avut loc 
un Însuflețit miting. Secretarul 
general al partidului' este lntlmplnat 
cu vil șl puternice aclamații de un 
mare număr de muncitori ol uzinei 
și al altor Întreprinderi bălmărene șl . . . s0 

'R-“ ■“ 
C “1 ne tratțl’ 
Ecaușesci, intru mul ți

cetățeni al orașului. Minute In șir 
scandează „Ceaușescu — P.C.I 
„Ceaușcscu și poporul", ,,SA 
iubite tovarășe Ceauș eseu, li 
ani, spre fericirea poporului nostru!"

Dcschlzlnd mitingul, tovarășul 
Gheorghe Blaj, p^m-sewetar ai 
Comitetului Județean Maramureș ol 
P.CJL, a spus :

Cu un sentiment de profundă recu
noștință ținem, înainte de toate, să 
vă .mulțumim din adlncul inimii, 
mult iubita tovarășe Ceaușescu, pen
tru onoarea po care na-o faceți vlzl- 
Und din nou județul nostru șl. In 
numele comuniștilor, al tuturor locui- 

’ terilor acestor străvechi meleaguri 
românești, să vă adresăm ai toată 
dragostea ți căldura inimilor noas
tre urarea „Bine ați veri.lt In județul 
Maramureș".

Aș dori cu acest prilej fericit să 
exprim. In puține cuvinte, întreaga 
știmă, prețuirea și deplinul atașament 
al minerilor, metalurglștllor, chlmlș- 
Ulor, forestierilor, al tuturor munci
torilor. țăranilor. Intelectualilor ma
ramureșeni față de partid, de con
ducerea sa, față de dumneavoastră 
personal, scumpe tovarășe Ceaușcscu, 
cel mal Iubit fiu al poporului român, 
în activitatea dumneavoastră neobo
sită In fruntea partidului și statului 
ne dațl un neasemuit exemplu do 
slujire devotată a patriei, a poporu
lui, ne Înaripați glndurile. ne'lndem- 
națt eă nu precupețim nimic pentru 
continua propășire a României so
cial Iste.

în amplul dialog pe care-1 purtațl 
eu cele mal largi mase. In care se 
înscrie și această vizită de lucru In 
județul nostru, aduceți prin fapte de 
necontestat vil argumente in favoarea 
spiritului revoluționar, a stilului pro
fund democratic de muncă întronat 
de dumneavoastră in Întreaga acti
vitate politică, social-economică, dc 
conducere a partidului șl stalului, 
spirit care se manifestă In preocu- 
pareh statornică de a dezbate la fața 
jocului Împreună cu oamenii muncii 
problemele pe care le ridică dezvol
tarea tării noastre, pentru-Îndeplini
rea obiectivelor stabilite de partid 
spre binele șl folosul țării, al celor 
re muncesc.

Cu ocazia vizitei de lucru pe care 
ați făcut-o la noi cu doi ani In urmă 
— a apus vorbitorul ~ nc-at! sfătuit 
gă acordăm o mai maro aten^v^q-, 
rificărll superioare a •- potcnitaluiril 
uman șl material al Județuluj^jg.ă|'r3a 
portăm, tovarășe secretar general, că 
indicațiile date ' | "~Jl
cu acel 
ții, Județul nostru obțlnlnd rezultate 
Însemnate. L»... " “ ' - ‘ '
din acest an, . 
globale Industriale a fost realizat 
în proporție do 10,1 la sută ; col 
al producției marfă fabricată de 
103,8 ta sulă, cu o depășire de 139,2 
milioane lei, față de 154) milioane lei 
cit reprezintă angajamentul anual. 
Din planul de investiții pe 1972 e-n 
realizat 73,3 la sută, din care la con- 
strucțU-montuJ 73,5 la sută. Unele 
realizări au fost obținute șl în agri
cultură, Îndeosebi În dezvoltarea po- 
miculturll șl zootehniei, In prezent 
eforturile fiind concentrate spre în
cheierea in bune condiții a cam
paniei de toamnă

In continuare, vorbitorul a scos In 
evidență rezultatele obținute de mi
nerii din bazinul bftimărean in con
dițiile regimului de muncă de 6 ora 
in subteran.

Izvorul ccesior succese — a 
spus apoi vorbitorul — se află In 
Înalta conștiință a oamenilor muncii, 
ferm pătrunși de justețea politicii in
terne șl externe a partidului nostru. 
Întruchipare fidelă a Intereselor ma
jore ale poporului, In hotărirea lor 
'do a ridica pe trepte tot mal înalte - 
de dezvoltare economlcă-socială 
această zonă a țării, de a aduce o 
contribuție mereu sporita la progre
sul general al patriei.

Dlnd .expresie glodurilor șl slm- 
.țăminlelor celor peste 46 (MM) de 
comuniști, ale tuturor locuitorilor ju
dețului, țin sA aduc profunda noas
tră recunoștință conducerii partidu
lui, dumneavoastră personal, iubite 
tovarășe Ceaușcscu,-pentru grija pu- 
rlnteascâ cu care sprijiniți dezvolta
rea economică șl social-culluralâ a 
Maramureșului,

Fără îndoială că această grijă ne 
obligă la mal mult. Sintem cqnștienți 
că In activitatea noastră mal avem 
neajunsuri, probleme de rezolvat, că 
trebuie să folosim mai bine capaci
tățile de producție șl forța de muncă 
de care deținem, resursele materiale, 
ale judcțu.ul, capacitatea politică șl 
organizatorică a organizației noastre 
de partid pentru Înfăptuirea sarcini
lor care ne revin.

Vă ln«cdlnțăm, mult stimate to
varășe secretar general, ca organiza
ția județeană Maramureș a Partidu
lui Comunist Român, strlns unită In 
jurul Comitetului Central, oamenii 
muncii din municipiul Bala Mare, din 
județul Maramureș, alături de toți 
oamenii muncii din țara noas
tră, răspunzi nd vibrantul dumnea
voastră cliemărl, Iși vor spori 
eforturile pentru Îndeplinirea măre
țului obiectiv care Însuflețește între
gul nostru popor : realizarea clnclnn- 
lululrinalnte de termen, pontru Înfăp
tuirea exemplarii a sarcinilor trasata 
de Congresul al X-lca șl de Confe
rința Națională ale partidului.

A vorbit apoi 

Girip, dlrectorul 
nice de macini $1 
care, intre allele9 a 
vie In minte vizita 
în uzina noaslrfi de

1B70, Lar prețioasele Indicații ce triva acestor fenomene negative, a-

■ '! de dumneavoastră 
prilej nu prins vlu-

Pe cele 0 ltinl expirate 
planul producției

ins- ^rmea
Uzinei meca-
utllaj minier, 
spus : Ne este 

de lucru tăcută 
„_ _  _  dumneavoastră,
secretar generai. In anul

le-nm primit cu această ocazie ®u 
stat la baza Întregii noastre acffvi- 
tălJL. Putem raporta cu mindrlo că 
In 1072 uzina produce aproape de 
două ori mai mult declt In anul 1070, 
că se realizează o productivitate a 
muncii cu 33 la sută mai mare. Pla
nul do producțlo pe 1072 prezintă o 
creștere cu 32 la sută față de reali
zările anului 1071, iar productivitatea 
muncii n crescut cu 11 la sulă. Votn 
realiza In acest an aproape 10 000 
tone de utilaje tehnologice comple
xe : peste .320 slnt; produse noL

Uzina noastră, ca de altfel Întrea
ga ramură constructoare dc mașini, 
s-a bucurat continuu de atenția con
ducerii de partid și de stat, de grija 
personală a dv. în ultimii ani am 
beneficiat de Însemnate fonduri do 
investiții, om dublat capacltăjilo do 
Groducțlo șl numărul de salariațl, 

îtreprindcrea transformlndu-se dln- 
tr-un atelier de reparații șl piese do 
schimb' lntr-o modernă uzină con- 
ștruct'oare dc mașini.

Am început anul 1072 cu unele 
greutăți legate do pregătirea fabri
cației. dar comuniștii caro lucrează 

•în această uzină, muncitorii, maiștrii, 
tehnicienii șl inginerii au găsit căile 
de a le depăși — și vă’ putem ra
porta că. pe trimestrul III, planul a 
fost realizat șl că no angajăm in 
continuare să obținem realizări din 
ce tn ce mal bune. în urma anali
zelor, om găsit resurse care să no 
^ită să Îndeplinim cincinalul In 

șl 0 luni. Analiza noastră nu 
este Încheiată, continuăm cu Între
gul colectiv găsirea de noi soluții 
pentru a devansa șl mal mult reali
zarea cincinalului.

Plnă la sflralliil cincinalului vom 
moderniza și tipiza toate utilajele din 
producția uzinei noastre, va crește 
gradul de complexitate a acestora, so 
va diversifica In continuare prrxluc- 
țla. Circa 78 ta sulă din sporul de 
producție pa care-1 vom Înregistra In 
1073, față de 1971, se va obține pe 
seama, creșterii productivității muncii 
— prin Introducerea in producție a 
unor dispozitive modeme, prin me
canizarea operațiunilor șl Imbunâtă- 

glce.
Vă asigurăm, 

neral, că Întregul nostru colectl 
muncă esîe hotărit sâ fană totul . 
tru realizarea sarcinilor puse in fața 
industriei constructoare dc,mașini de 
Conferința Națională a partidului, că 
nu vom precupeți nici un efort pen-; 
tru a realiza angajamentele asumate. 
Vă asigurăm că prețioasele Indicații 
pe care le-ați dat In timpul vizitai 
vor consUtui pentru nol.ua ghid In 
activitatea de viitor.

Adrcslndu-se secretarului general 
al partidului, lng. Mgrjrj Avâtâ- 
Ijfgp der. la Filatura de bumbac, a 
spus :* Ca tlnără specialistă in cea 
mal nouă sl modernă unitate de In
dustrie ușoară din municipiul Baia 
Măre — Filatura de bumbac — pen
tru mine este o mare cinste de a da 
aici glas simțflmlntelor de adlncfl 
mulțumire șl bucurie ale colectivului 
nostru de muncă pentru vizită pe 
care ați făcut-o; in unitatea noastră.
.îni unitatea, noastră lucrează un 

rpara număr de femei și aceasta 
reprezintă un început admirabil pen
tru încadrarea femeilor bălmărcne In 
activitatea productivă. Vă ranortăm 
cu plăcere că 73 la sută din numărul 
de muncitoare nu la bază liceul de 
cultură generală.

■ Pentru noi, acum, Ia început do 
drum, clnd pe lingă realizările obți
nute mai avem obiective Importanta 
da Înfăptuit plnă la darea în func
țiune a Întregii capacități de pro
ducție, vizita dv., indicațiile deosebit 
de prețioase pe care nl Ic-ațl dat cu 
acest prilej vor sta fn centrul activi
tății noastre de zl cu zi, pentru a face 
ca acest important obiectiv să-șl rea
lizeze cit mal curind sarcinile pen
tru care a fost construit

Vă asigurăm, mult Iubite tovarășe 
Nicolne Ceaușcscu, că muncitoarele, 
tehnicieni! șl Inginerii din Unărul 
nostru colectiv de muncă hu vor 
precupeți nici un efort pentru a 
realiza sarcinile cincinalului Înainte 
de termen, așa cum sintem siguri că 
o vor face toate colectivele de mun
că din patria noastră — Republica 
Socialistă România.

Să ne tril Iți mulțl ani, mult Iu
bite conducător al partidului și sta
tului, nostru

A vorbit apoi profesorul Sink 
Benedek, de ta Ilceul ■•G!ieor- 
ghe Șlncal", din Bata Mare.

Ca slujitor al școlii, a spus el, 
am ascultat cu deosebit interes șl 
satisfacție cuvlntarea rostită de dv„ 
mult stimate" tovarășa secretar gene
ral, la festivitățile organizate la 
Cluj cu prilejul deschiderii noului 
an universitar, șl doresc să vă ex- ' 
prim. In numele cadrelor didactice, 
studenților șl elevilor, romfinl. ma
ghiari șl de alte naționalități din 
orașul nostru, recunoștința fierbinte 
față dc grija permanenta pe care o 
purtațl dezvol'Srîl LnvățămlotuJul, 
științei și culturii românești.

Observațiile critice, precum șl în
drumările prețioasa legate dc perfec
ționarea continuă a conducerii Invăță- 
mlntulul, a întregii activități da In
strucție, cercetare șl educare comu
nistă a tinerel generații vor sta In 
permanență In atenția noastră, vor 
constitui lin adevărat program .pen
tru îmbunătățirea întregii noastre 
activități lMtructlv-educațive.

Direcțiile de dezvoltare, trasate de 
partid învățămlntulul nostru, legarea 
mal strlnsă a școlii de activitatea 
practică, do necesitățile social- 
economlce ale patriei reprezintă o 
preocupare șl In cadrul municipiului 
nostru.

Apreciem Insă — a spus vor
bitorul — că nu om făcui to
tul. Așa cum dumneavoastră remar
cați, se mal manifestă șl astăzi ten
dințe de rutină și șablonism. de În
chistare In formele vechi ale școlii, 
fapt’ care nu permite noului să pă
trundă mal rapid. Datoria noastră 
este de a lupta In continuare lmpo-

țlrea producției in fluxurile tehnolo
gice.

Vă asigurăm, tovarășe secretar ge- 
‘ - • ■ - ■ P(> colectiv do

peti

vfnd asigurata toate 
le șl materiale.

înalta prețuire pe care partidul 
nostru șl dv. personal, stimate to
varășe NScolao Ccaușâscu, o acordați 
muncii depuse do slujitorii școlii va 
fi pentru noi șl in viitor un imbold 
în activitatea noastră, un stimulent 
pentru obținerea unor rezultate toi 
mal bune.

în numele minerilor, vă adresăm, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral Nlcolae Ccaușescu, tradiționalul 
nostru salut mineresc „Noroc bun", 
a spus maistrul |qjj Qfjjg secreta
rul organizației de partid de Ia Ex-r 
ploatarea Nistru. Vreau să vă ex
prim mulțumirile noastre pentru 
grija permanentă pe care partidul șl 
statul, dumneavoastră personal o 
manifestați față de continua Îmbu
nătățire a condițiilor noastre do 
muncă șl do viață Reducerea 
timpului de lucru In subteran dc la 
0 la 0 ore, precum șl alte avantaje 
care ne-au fost acordate constituie 
pentru noi, minerii, un Imbold în 
muncă șl sintem cotișilcnțf că acestei 
griji trebuie să-l râspundern prin 
fapte, prin sporirea contribuției 
noastre la dezvoltarea economiei 
naționale.

După ce a Înfățișat rezultatele ob
ținute dc colectivul minei In În
trecerea pentru realizarea dndnaîu- 
lui Înainte de termen, vorbitorul a 
spus : Organizația noastră de partid 
este conștientă că mol avem șl llp- 
wurl pe care trebuie să le înlăturăm, 
că trebuie să valorificăm maț deplin 
și mal eficient rezervele materiale șl 
umane dc care dispunem. *

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nlcolae Ceaușcscu, că minerii, Ingi
nerii șl tehnicienii de 1a Exploatarea 
minieră Nistru, In spiritul glorioa
selor tradiții muncitorești, vor 
face telul pentru a aplica In viață 
politica partidului, pentru a con
tribui Ia continua Înălțare a scum- 
pel noastre patrii. România socla-

Să ne trălți mulțl ani, mult Iubite 
conducător al partidului și statului 
nostru ! .

Sintem nespus de fericiți, tovarășe 
secretar general, că, din timpul 
dumneavoastră prețios, ne-ațl acor
dat clteva ore, pentru a ne relntilnl, 
pentru a vă raporta realizările noas
tre. pentru a asculta prețioasele 
dumnea voastră îndrumări, a spus 
Eroul Muncii Socialisto |on CCtU 
țean III.

Holărlrlle Congresului al X-Jca, 
ale Conferinței Naționale, indicațiile 
dumneavoastră date cu diferite pri
lejuri constituie pentru noi, metalur- 
glștlf ‘ clinr' Industria ne’f efbasă' 'Miî 
Baial Mare., rai de altfel pentru .între
gul nostru pojjor, o însuJEețitoare 
chemare.

Adeziunea noastră deplină șl atașa
mentul fierbinte față de politica In
ternă și externă a partidului șl sta
lului Ișl găsesc expresia In rezultate
le obținute in marea întrecere socia
listă pentru Îndeplinirea înainta de 
termen a planului cincinal, în reali
zarea șl . depășirea angajamentelor 
luate pe acest an. Vă raportăm că. 
din angajamentul nostru de 80 0*9 000 
Iei producție marfă suplimentară, co- 
lectlvul uzinelor noastre a obținut 
deja 72 COT OM lei produse pesta 
plan, concretizate In 803 tone cupru 
cbnvertlzor, 1230 tone plumb dceu- 
prat șl alte produso cerute pe piața 
noastră lnterhă șl la export.

Avem Insă șl Însemnata rezerve 
pentru reducerea cheltuielilor mate
riale de producție, folosirea mal 
bună, a capacităților de producție si 
a forței de muncă și. implicit, pen
tru sporirea eficienței economice. 
Sintem insă holărîți ca, sub îndru
marea comitetului de partid, noi, co
muniștii. ș| cu noi Întregul colectiv, 
să soluționăm aceste probleme, să 
traducem In .viață Indicația dumnea
voastră da a; produce ,jna! iute, mal 
Ieftin și mal eficient".

Primit cu îndelungi aclamații șl 
uralc, a luat cuvintiil tovarășul 
NICOLĂE CEAUȘESCU.

Cuvlntarea secretarului generel al 
partidului a fost ascultată ai deosebit 
Interes și satisfacție, subliniată In re
petate rlnduri cu aplauze puternice.

Lulnd cuvinlu] la încheierea mi
tingului, tovarășul GIIEORGIIE 
BLAJ, primul secretar nl. comitetu
lui județean;! dc partid, a spus :

Pcrmltețl-ml să vă asigur, stimate 
tovarășe secretar generat șl cred că 
slnt In asentimentul tuturor munci
torilor, Inginerilor șl tehnicienilor, 
al activului de partid șl do stat, tu
turor oamenilor muncii din orașul șl 
din județul nostru, că vom depune 
toate eforturile pentru a îndeplini 
planul cincinal In patrii.onl 
late. i

Noi am făcut, împreună cu con
ducerile respective, analize In toate 
unitățile economice din județ 51 nm 
ajuns la concluzia că slnt condiții 
pehțru îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen. Oamenii "munții din 
județul Maramureș, alături de în
tregul nostru popor, vor depune toate 
eforturile ■ pentru a duce la Înde
plinire această sarcină trasată de 
Conferința Națională n partidului.

Cu aceste' glnduri. vă asigurăm, 
tovarășe . Secretar general, că vom 
face totul pentru a traduce in viață 
toata Indicațiile, toate îndrumările 
po care nl le-ați dat în cursul aces
tei vizite. ;

Mitingul a luat stirșlt Intr-o at
mosferă de puternic entuziasm. Cel 
prezenți fac o vibrantă manifestare 
de dragoste, de deosebită stimă 
secretarului general al partidului, Ișl 
exprimă lidlărlrea de a realiza cin
cinalul Înainte de termen, do a con
tribui la inflorirea continuă o Ro
mâniei socialiste.

Reportajul vizitei 
a rosL realizat de
Ion MARG1NEANU, Adrian 
ÎO^ESCU, MIrcca 1ONES- 
CU, Petre UILACAN, Nl
colae VAMVU, Gheorghe 
BANII- . / ? .. ■ - ' ‘'’.f ■ - • ;. 

Fotografii: Anahel Pasat, 
Dumitru Ion, 
drccscu

condițiile eoda-

Brigada de reporteri a „Scînteii"
transmite din județul Buzău

TERENUW DESIMH BMN

s 1 h

în județul Buzău, după cum ne 
declara tov. Mihai Troian, director 

' general al Direcției agricole jude
țene, majoritatea forțelor din uni
tățile agricole slnt concentrate la 
recoltatul sLrugurilor, a legumelor, 
șl insliozarea furajelor șl, paralel’ 
cu acestea, executarea Insâmlnțărl- 
lor do toamnă. Consemnăm că plnă 
la 2 octombrie strugurii au fost __ _______ .. ... .,
slrlnși de pe 73 la sută din viile pe goarele județului Buzău s-a 
rod, rămînlnd de recoltat 2100 ha. din pila. Toată suuărca âalclw, 
Inlrudt la I.A.S. s-a ihchelat cule- mic cu mare, a ieșit la muncă. O 
sul strugurilor, toată forța do 
muncă disponibilă a fost concen
trată Ia cooperativele agricole ră
mase in urmă, cum slnt cele din 
Morel, Sarlnga, Săhătenl, Breaza ți 
NăenL Datorită acestei măsuri, rit
mul zilnic dc recoltare este do 
450—309 hectare. La legume — 
spunea interlocutorul nostru — 
mai contăm pe o producție 
29 0*9 tone. Datorită producției 
bune de ceapă șl pentru n nu aglo
mera .șl Imobiliza mijloacele 
transport la centrele C.L.F..

nău au fost create depozite volante

cele 71 GM ha cultivate s-au rocoi- losite declt parțial sau chiar deloc,
tat 14 300 ha. S-a indicat fiă se cu- Luni, la secția de mecanizare a
leagă mal Inlli porumbul de pe te- cooperativei din Maxenu, la. ora

15 am găsit nu mai puțin do 14 
tractoare din 10. La cooperativa 
agricolă din Țintești, la ora 15 
tractoarele erau alintate ca la pa
radă in curtea secției. ■

Tot luni, în apropierea orașului 
Buzău am Intllnit trei tractoare cu 
număr de Brăila, flecare avînd

;S ::
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. !
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de

tie 
transport ui ceutreic la
S.M.A. Sfflpu și &ALA. Poșta CU- 
nău au fost create depozite volante 
pentru preluarea cepei. Pinii acum 
s-au însilozat 113 000 tone furaje 
din cele 238 000 tone prevăzute. Re
surse de nutrețuri avem Insă pen- __
tru a InsUoza mult mai mult Con- pal 
tăm pe încă MCOD tone porumb in 
cultură dublă, 50 000 tone sfeclă - 
furajeră ți boslănoase și 100 (MO 
tone de borhot umed. Pentru a ur
genta ritmul Insilozărll, pe baza 
indicațiilor dale do biroul comite
tului județean de partid, In flecare 
unitate agricolă B-au format echipe 
care se ocupă numai de inslloza- 
rea nutrețurilor. De asemenea, pa 
lingă cele 150 combine de siloz din 
dotarea secțiilor de mecanizare, s-n 
trecut la recoltarea manuală a po
rumbului In cultură dublă șl înca
rcă lui direct La locurile de insllo- 
zare. Pentru a grăbi Insămlnțârilo 
de toamnă, In câteva zile „vom da 
jos tot porumbul". Plnă acum, din

renurile unde urmează să sa lnsă- 
mințeoe griuL însămlnțarea griu
lui o vom încheia in 10—12 zile. 
Chiar dc azi, această lucrare a de
marat tn majoritatea cooperative
lor agricole. j

înlr-adevăr, luni și marți, pe o- 
goarele județului Buzău s-a lucrat _____ ___ ——-------- _
din plin. Toată suflarea satelor, cu cite două remorcL Ce făceau acolo ?

j mare, a Ieșit la muncă. O Remorcile erau încărcate cu balast,
atenție deosebită so acordă rccol- De In Ion Pene, care conducea
tării și eliberării acelor terenuri tractorul cu hr. 41-BR-1124, am

... ...------ . orlat tractoarele slnt de la
S.M.A.’ Făurel. care servește 
cooperativa agricolă cu același nu
me. Au fost trimise „în misiune" 
la Buzău, de către Consiliul popu
lar Făurcl, să Încarce sl să trans
porte balast de la aproape 100 km 
distanță- Oare Consiliul ’ popular 
Fălirei nu cunoștea câ acum mij
loacele de transport trebuie folosi
te numai la transportul produc
ției ?

Așa cum sa arăta la început, 
zilnic se culeg, struguri de pe 
458—500 ha cu vie. La unele cen
tre de vlnlficațle Insă se produc 
mari aglomerări. Astfel, mnrtl. la 
centrul de la Ulmenl. atelajele șl 
mașinile au așteptat 6—7 ore plnă 
să fie descărcate. Din această cau
ză nu pot efectua declt unu, 
maximum două transporturi pc zi. 
La ora 14, aproape 100 do care șl 
mașini Așteptau să le vină rlndul 
la descărcat. .Cooperativele agrico
le din această zonă — Breaza, 
Nâenl, Pietroasele, Șaringa, Clon- 
dlru — ar putea culege mult mal 
mulțt struguri pe zi, dar tocmai din 
cauza Imobilizării mijloacelor da 
transport slnt nevoite să Întreru
pă recoltatul chiar cind este timp 
favorabil.

Aurel PAPAD1UC 
Ion TEODOR

Foto : S. Cristian

undo urmează să se Insămlhțeze 
griu. „Am-făcut o amplasare judi
cioasă a griului, după cele moli bune 
premergătoare — no arăta tovară
șul Popescu Badea, inginerul șef. 
a! cooperativei agricole din Bentu. 
De aceea, am organizat recoltarea 
parcelelor cultivate cu porumb. 50 
hectare’au fost cllberato și a În
cepui aratul. Azi avem 100 de oa
meni la recoltat La noi tot ce ac 
culege se transportă In aceeași zl“. 
Se lucrează Intens și tn multe nlto 
unități agricole., l-a cooperativa a- 
grlcolă Cos leș II erau la recoltat 
peste 420 de cooperatori. în lan 11 
Intilnlm pe primarul comunei, to
varășul ltadu Calolnn. „în princi
pal dăm zor cu eliberatul terenului 
unde semănăm gr!u“ — no spune 
dlnsul. I-a I.A.S. S'dîpu, EOT oameni 
lucrau la recoltarea ponpnbuluL 
Din cele 030 ho loturi de hibridare 
s-au șl sirius 300 ha. De asemenea, 

> la ferma 5 semlnccră a cooperativei 
agricole Smeenl; G00 cooperatori bo 
aflau la recoltat.

în ncesto zile, multe unități au 
te-ecut cu toate forțele la pregăti
rea terenului șl semănatul griului. 
De cum s-a zrintat pămlntul, trac
toarele au Intrat In dmp.

Pe scurt, cltcva observații' criti
ce. Deși luni și marți vremea a 
fost deosebit de prielnică pentru 
lucrările agricole, in multe locuri 
mijloacele mecanico n-au fost fo-
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Ca pretutindeni, po șantierele de 
investiții din Jarâ, si la lucrările din 
etapa a lll-a de dezvoliare a Uzi
nei de fibre sintetice din’ lași, obiec
tivul fundamental al constructorilor 
In întrecerea socialistă îl constituie 
scurtarea termenelor „de execu|ie. 
Prin extinderea gradului de meca
nizare a lucrărilor, folosirea rațio
nală a timpului de lucru ji orga
nizarea mai bună a fiecărui loc de 
muncă, constructorii de aici și-au 
creat o premisă solidă pentru atin

gerea acesîui țel
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ședințele comisiei de recepție, pen- prin care sintem informați cfi re-
iru modul superficial In care a zultâtul cercetărilor este consem-

Zilele trecute, a sosit Ia redac
ție, drept răspuns, la scrisoare, o 
adresă de Ia Consiliul popular ju
dețean Arad, semnată de tov. prim 
vicepreședinte Puseu ZImbran,

în legătură cu recepția lucrării, 
dolinei dc răspunsul precizează că „a fost
irlnclplllor sancționat șl Ing. I-Ialto Schelner,

șeful secție! de rațele de Înaltă ten
siune din cadrul IJLE. Sibiu, pre-

...............................................................................................................................................

partid, la promovarea print . 
eticii șl ectu'lățIV socialiste".

Prețul neglijenței
La- începutul lunii august a

La cooperativa agricolă Movila Banului, Judelui Buzău, mijloacele mecanice 
pregătirea terenului In vederea însâminjării griului

au foit concentrate la

si jumfi-

Sesizările s-au confirmat 
și ne-au lost de un real SVU'STSM 

ajutor"
Scrisori sosite din comuna Dum

brava, județul Mehedinți, ne-au 
adus la cunoștință că unele persoa
ne cu munci de răspundere In ca
drul cooperativei agricole de pro
ducție comit acte de necinste, a- ______
huzuri. Comitetul Județean de ghlșoara. în Iarnă a t 
partid Mehedinți, căruia redacția varie gravă pentru.că 
l-a adresai scrisorile, ne-a răspuns r_ .... ___ ______
că cele menționate In scrisori „nu Jg recepție nu șl-n făcut datoria, 

tărl, pe baza cărora s-au luat ur
mătoarele măsuri : Ion Cloponea 
șl Alexandru Potecă, contabil șef, 
respsctlv brigadier zootehnic, au 
fost excluși din rlndurile partidu
lui. în prezent se fac cercetări șl 
de către organele de stat, deoare
ce sus-numlțll &e tac vlnovați de 
abuzuri In muncă șl sustrageri în 
dauna avutului obștesc. (Au fal
sificat procesele verbale de morta
lități, iar In timpul unei verifi
cări de fond n gestiunii s-a sus
tras un carnet cu fol de parcurs 
auto In valoare de circa 33(MfO 
lei). Vuslle SIrbu, președinte al 
C.A.P. Dumbrava, a fost sancționat 
pe linie dc partid, cu „vot de 
blam", pentru unele abuzuri . In 
muncă (folosirea mijloacelor dc 
transport ale C.A.P. In Interes 
personal). Șl acest caz este dat _ 
spre cercetare organelor de stat—" LE.M. Cimpl

Referitor la afirmațiile din se
sizări prlvlndu-l pe Nlcolae Crol- 
toru, pe atunci secretar Jal corni- „„.v , .- ,-v - ____ -
telului comunal dc partid, râs- ț^ntu? lintel^cii're" a calculat ero- mente nu au fost date In fo'losln-
punaul subliniază câ „s-a situat .. . ... „n
permanent pe o poziție partinică, 
netolerind nici un fel de abateri. 
Urmare a calităților sate de bun 
activist a fost promovat In func
ția de secretar nl comitetului de 
partid șl primar al comunei Slin- 
ofinaann a

în încheiere, răspunsul mențio
nează că scrisorile „nu fost de un 
real ajutor organului județean de 
partid pentru lichidarea unor de-

La- începutul .lunii august a a- 
nulul trecut, se spunea Intr-o scrl-
eonre adresată redacției, a fost 
dală In exploatare linia electrică
aeriană de’110 kW Fintlnele-Sl-

■a. în Iarnă a avut lec o a- 
. ____1 n-a fost res

pectat proiectul lucrării. Comisia

tru modul superficial In care a 
condus lucrările de recepție?. „In ■ 
răspuns se subliniază, totodată, că 
lucrările de remediere sini In curs 
de execuție șl vor fi terminate pî- 
nfi la 20 octombrie a.c.

făcut ’ obiectul unor atente cerce- n semnat proresuî verbal de pune- fcgKSBM. .. - «wr;jmbms re Jn £UncHUne B ]|n|el fără să
verifice calitatea lucrărilor. ,în 
scrisoare se dădeau exemple con
crete de încălcări ale proiectului, 
ale reglementărilor privind activi
tatea de Investiții;

Centrala industrială de transport

găceauni."

Cum se eludează 
„micile amănunte0 

...principale
Din Ineu, județul Arad, a sosit

ridicat un
ljibi luvu, juwtij-ui «»

Ia redacție o scrisoare care sesiza 
dl In localitate s-a .-■■--■• — 
bloc cu grave greșeli de construc
ție, iar Tucrfirlle de remediere se

ți distribuție a energici electrice 
a comunicat redacției că, din ana
lizele efectuate pe teren asupra 
calității lucrărilor executate ți n, 
condițiilor în care s-a făcut recep
ția liniei electrice respective, a re
zultat că sesizarea este Întemeia
tă Astfel, „Șantierul de linii a 
I.E.M. Clmpina o folosit stllp! neco- 
respunzătorl ca gabarit,. ceea co a 
condus la suprasolicitarea conduc
torilor electrici.. De asemenea, s-a 
constatat că o vină o are șl prolec-

nal dimensiunile unul stllp. Pen
tru calitatea necorespunzătoare n 
lucrărilor executate, s-a dispus 
sancționarea cu „mustrare* a ur
mătorilor : Albu Toma, proiectant 
la I.ILE. Sibiu, Pojsesru Toma, șef 
șantier l.E.M. Clmpina, Popa loan, 
șef de lucrare I.E.M. Clmpina". Șl 
pentru că cine face lucru dc mln- 
tutală trebuie să șl plătească, In 
răspuns se prevede „suportarea 
costului lucrărilor suplimentare de 
remediere de către cel vlnovați".

tărăgănează extrem dc mult. „în 
luna septembrie 1070, s-a constatat 
că un bloc cu 60 de apartamente 
este fisurat șl s-a dispus de către 
o comisie județeană ca 42 aparta
mente să fie evacuate — scria 
semnatarul Atlt această comisie, 
precum șl altele au întocmii pro
cese verbale prin care se fixau 
date privind începerea lucrării șl 
care trebuia terminată la 1 mal 
1071. Nlc! la această dală (7 august 
1072 — n.n.) respectivele aparta- 

ță... Consider că dacă acest bloc 
era dărlmat șl făcut din nou, șl 
tot se putea da In folosință plnă In 
prezent După părerea men, aid este 
vorba șl de „puțină" neglijență, care 
costă aproximativ 140 009 lei”. Fru
mușică sumă pentru o mică neglijen
ță I în continuare, semnatarul 
scrisorii ne Informează că „blocul 
este sigilat, are lucrările Interioa
re executate, dar de o calitate 
complet necorespunzătoare, (sulil. 
ns). în exterior Încă se mai 
crează._".

„Marea" de la' 
Călihești-Oaș

•

A 'fost dat in’ funcțiune bara
jul do la CăllneșU-Oaș, princi
palul obiectiv din sistemul de 
Îndiguiri ș! desecări Turulung— 
Negrești—Oaș din județul Sniu- 
Mare. , Este o lucrare de mari 
proporții, de o deosebită Insam-J 
nâtato ., economică,! v ce pune; 

.penfni.,prjmh^6arâ<1‘’șlp'doflnlliv; 
^fflPArrifM^ntiCfo^rinpndatll peȚ 

'terenurile agricole, "provocate de] 
revărsările riului Tur. Construit;! 
în Întregime din p&ralnt. bara
jul arc 760 metri lungime șlj 
10 metri Înălțime. Prin oxecu-' 
tarea acestor lucrări pe malul! 
rlulul Tur slnt scoase din zona 
inundabilă 18 COT de hectare; 
teren agricoL Totodată, &e asi
gură,, lntr-o primă etapă, iriga
rea a pesip o mie hectare, su-i 
prefață care, fn anii viitori, va 
crește la 5 (MM) hectare. In ci-; 
twa zile după Închiderea celor 
două stăvilare. In amonte de 
baraj, s-a acumulat o mare' 
cantitate de apă, formlndu-se 
un lac cu o suprafață de 380 
hectare, care va deveni o Im
portantă bază piscicolă și un 
atractiv loc de agrement; De 
altfel, un vaporaș cu IGO de 
locuri, construit la șantierul na
val de ta Giurgiu, a șl primit 
„botezul" valurilor celei mal 
tinere „mări" a țări'.

Octav GRUMEZA

nat Intr-un referat alăturat. Re
feratul, întocmit de vicepreședin
tele Consiliului popular al’ orașu
lui Ineu, Alexandru Gorpacl — 
adică reprezentantul organismu
lui care, de fapt, purta ‘ răspunde
rea pentru cele semnalate In scri
soare, deoarece Întreprinderea care 
trebuie să execute lucrarea este 
In subordlnea sa —’ dă naștere ia 
multe semne de Întrebare. în 
răspuns se scrie, negru pe alb, că 
„lucrările s-âu executat cu oare
care lntlrzlcrc (o oarecare Intîr- 
zlere de 16 luni despre care știam 
șl din scrisoare — n. n.). apoi co
misia de recepție, de asemenea, 
a efectuat cu Intlrzlere recepția 
(cauză curat ’ „obiectivă" 1 — n.n.), 
cu care ocazie s-a constatat ca
mol cate abaolut necesar să se 
remedieze șl con olul (ce fel de 
canal ?) pentru care nu erau fon
duri. După ce a-a rezolvat cu fon
durile, constructorul a inllmplnnt 
greutăți cu procurarea materialelor 
necesare". Asta-1 tot — pentru că 
referatul încheie cu fraza: „Aces
tea nu fost cauzele ahilnărll dării 
In folosință a blocului plnă la 1 
septembrie, clnd s-au dat ordinele 
de repartiție șl a început mutarea 
locatarilor". '

După cum se vede, cauze seri
oase, nu glumă, greu de Înlăturat. 
Cit despre celelalte probleme se
sizate In scrisoare — cine supor
tă». mica neglijență de 140 mil 
de , lei, calitatea complet necore®- 
punzătonrc a lucrărilor de remedi
ere In Interior etc. — nici un cu- 
vlnțel. Ca să nu mal vorbim de 
concluzllje ce se Impuri atunci 
cind .se cercetează o asemenea 
scrisoare In care slnt afectate atlt 
interesele stalului — bani cheltu-, 
iți, chirie nelncasaiâ pa allies luni 
etc. — cit șl ale celor 42 de fa
milii evacuate cure au locuit timp 
de 16 luni care pe unde a apucat 
lată, deci; problema la care Con
siliul popular județean Arad ne-a 
rămas dator cu... un răspuns con
cret și concludent

Ncculn! ROȘCA

veri.lt
nol.ua
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— Oarecum altfel i 
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Excelenței Sale Domnul NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

VA rog să primiți cele mnl calde mulțumiri pentru amabilul dum-
......... I independenței Ciprului, tm- 

I prosperitate pentru poporul
nea voastră mesaj transmis cu ocazia Zilei 
prcunft cu cele mal bune urări de progres șl prosperltni 
prieten romta.

Arhiepiscopul MAKARIOS
Președintele Republicii Cipru

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

In numele guvernului indonezian mulțumesc In modul cel mal sin
cer Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj de felicitare transmis cu 
ocazia celei de-n 27-a aniversări a independenței Republicii Indonezia 
și, la rlndui meu, vă transmit cele mal bune urări.

Gonoral SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

v
/

Vizitele delegației Comitetului orășenesc Cairo

Delegnțln Comitetului orășenesc 
Cairo ol Uniunii Socialiste Arabe, 
condusă dc Saycd Zaki, membru ai 
Comitetului Central al Uniunii So
cialiste Arabe, prim-șecretar al Co
mitetului orășenesc Cairo al Uniunii 
Socialiste Arabe, a făcut miercuri 
dimineața o vizită la Comitetul'mu
nicipal București al P.C.R.

Oaspeții au avut o Intllnlre cu. to
varășul Gheorghd Cioară, rnwnbm 
al Comitetului Executiv nl C.C. al 

.Ț.C.R., prim-secretar nl Comitetului 
municipal București al P.C.R., șl cu 
al ți membri ai Secretariatului ?i Bl-

rouiul comitetului municipal 
partid. ,

A fost de față Osman As.ral, cim- 
basadorul Republici! Arabe Egipt la 
București.

In timpul Intllnlrtl, desfășurată 
lnlr-o atmosferă cordială, priete
nească, a avut loc un schimb de in
formații privind activitatea organi
zațiilor de partid din cele două ca
pitale;

In aceeași -zi, membrii delegației 
au vizitat Muzeul de istorie al Re
publicii Socialista RomfinJo.

(Agerpres)

Plecarea unei delegații de activiști ai P.C.R.

Miercuri seara a plecat In R.P. Bul
garia P delegație do activiști al 
l’.C.IL, condusă de Nicolao Splnu. ad
junct dc șef de secție la Consiliul E- 
conomie, care, la invitația C.C. al P.C. 
Bulgar, va face o vizită in schimb do 
experiență In țara vecină.'

Cronica zilei
sovietică de specialiști condusă de ministrul 

industriei celulozei si liîrtiei ăl Uniunii Sovietice . I.
Miercuri dimineața, tovarășul 

Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de1 Miniștri, a primit 
delegația sovlellcă cta specialiști con
dusă do K. I. Galanșln, ministrul 
Industriei celulozei ș! hlrtlel al U- 
nlunll' Sovietice, care face o vizită 
in țara noastră.

Un Întrevedere, desfășurată Intr-o 
atmosferă cordială și prietenească, 
au luat parte Vasllc Patllincț, mi
nistru! economiei forestiere și ma-

iertatelor de construcții, Gheorghe 
Lazâr, adjunct al ministrului.

A fost prezent V. S. Tlltunov, în
sărcinat cu afaceri ad-lnterlm al U- 
nlunli Sovietice 1a Bueurești;

Cu acest prilej, au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea colabo- ) 
rării și cooperării ta domeniul In
dustriei celulozei șl hlrtlol Intre ede 
două țări.

(Agerpres)

Miercuri s-a Înapoiat■ din Elveția 
delegația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Cornel 
Burtică, membru supleant al Comite- 4 _____ .________  __ r____ _
tulul Executlvț secretar al C.C. al delegațln a fost salutată de tovarășii 
P.C.R., care, la invitația Partidului . ..........
Socialist Elvețian, a asistat Ia lucrfi
rile congresului aeeslul partid. Din 
delegația au făcut parte tovarășii

Ghebrghe Alecu, prim-secretar al Co
mitetului municipal Ploiești nl P.C.IL, 
și Ion Muța, ncllylst nl QC. ul P.C.R. 

_ La sosire, pe aeroportul Otopeni,

Ștefan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., Andrei Vota, membru su
pleant al C.C, al P.C.R., du activiști 
de partid.

Ministru! afacerilor externe nl 
Republicii Socialiste România, Coci 
nalta Mănescu, a primit din partea 
ministrului relațiilor externe al Re
publicii Gliile Clodomlro Almeydn 
Medina, o teleergmă. de mulțumire 
pentru felicitările transmisa cu oca
zia zilei naționale n acestei'țări. -

*
Miercuri, 4 qctombrie 1972. Vnslle 

Gllga. adjunct 01 ministrului aface
rilor externe, a primit pe Anlonlno 
Resțivo, ambasador extraordinar șl 
plenipotențiar al Italie! in Republica 1
Socialistă România, In legătură cu 
apropiata prezentare n scrisorilor sale l
de acreditare. 1

*La sala „Dalles* din Capitală a l
avut loc miercuri vernisajul expozl- I
țtel „Tapiseria slovacă". Au participat ț
Tamara Dobrîn, vicepreședinte nl 1
Consiliului Culturii șl Educației So- 1
clallste, funcționari superiori din ■ i
Ministerul Afacerilor Externe, on- J
meni de cultură șl artă, un numeros )
public. Au fost prezențl Miroslav l
Sulek, ambasadorul R. Ș. Celto- ’
slovace la București, alti șefi de nil- 
stanl diplomatico, membri a! corpii- î 
tal diplomatic. Cele 40 do exponate 1 
înfățișează sugestiv o diversitate do l 
stiluri, de la tapiseria clasică "

■ Hvft la tapiseriile moderne.
ir

Organizația sovietică de

figura-

UNIUNEA SOVIETICĂ

LA 15 ANL 
Aniversarea lansării primului 
satelit artificial

CU PRILEJUL CELEI DE-A XXIII-A ANIVERSARI 
A PROCLAMĂRII R. P. CHINEZE

Intilnire prietenească

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Son Crețu, 
adjunct de șef de secție ta Consiliul 
Economic, și alte persoane oficiale.. Au 
fort de față membri al ambasadei 
bulgare ta București.

(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a XXITI-a ani
versări a proclamării Republicii 
Populare Chineze, la cooperativa 
agricolă de producție ..Prietenia 
romăno-chlneză", din comuna Mun
tenii Buzău, ■ jud. Ialomița, a avut 
ioc, miercuri după amiază, o înlltal- 
ro prietenească n cooperatorilor cu 
membri ai ambasadei R. P. Chineze 
ta București Au luat parte repre
zentanți st organelor judelene de 
partid șl de stat, funcționari suoc- 
rlorl din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Președintele cooperativei. Gheor- 
gbo Ghiță, a vorbit paspetUoi' des- 

;.ț: e\|'ț P '.J’3

pre realizările si preocupările coope
rativei ta sporirea producției agrlco- . 
Io. in înfrumusețarea comunei șl I. 
creșterea nivelului de viată material 
Si cultural al sătenilor.

în cinstea oaspeților, cooperatorii 
au oferit o masă. Președintele coo
perativei șl ambasadorul Cian Hai- 
fun au toastat pentru continua dez- 

! yoitare a p-lelenlei 'dintre cele două 
partide, țări' șl popoare, pentru 
succese lot 
socialistă 
România și 
nezi

mal mari in construcția 
In Republica Socialistă 
Republica Populară Chl-

(Agerpres)

Decorarea comunei Cotești
Cu prilejul împlinirii vîrslel seml- 

mileriare a comunei Cotești. județul 
Vrancca, a avut ioc festivitatea con
feririi de către Consiliul de Stat ai 
Republicii Sodoltete Romania a Ordi
nului „Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I. înaltul ordin a fost 
înmlnat de prof. univ. Cristofor Sî- 
mlonescu, membru al Consiliului do 
Stat, primarului comunei, Ion Larlon. 
La festivitate a participat tov. Slmlon 
Dobrovici, prim-secretar ul Comitetu-' 
Iul județean' Vrnncea a! B

OS®» i"”"‘
8 cunoscut-o comuna' In'm... ___
mulul, rezultatele rodnice ale muncii 
cetățenilor pentru dezvoltarea pod
goriilor vrlnccne.'

PROGRAMUL I

Parilclpanțll ta festivitate au adre
sat o telegramă C.C. al P.C.R., tova
rășului Nlcolae Cenușcscu, În care se 
spune, Intre, altele : „ConșUenți de 
marea răspundere ce o avem pentru 
acest’ Înalt semn nl prețuirii, oameni) 
muncii din Colcștl se străduiesc să 
fie la Înălțimea aprecierii făcute de 
dumneavoastră, stimate tovarășe se
cretar general, ofectulnd in prezent, 
la timpul optim șl de calitate, lucră- 
Île agricole din această rampante de 

amnă, neprecupețind nici un efort ; 
pentru n spori contribuita comunei 
noastre la Înfăptuirea hoiăririlor 
Congresului nl X-lea șl ale Conferin
ței Naționale ale Partidului Comunist 
Român"

,CU PRILEJUL CELEI DE-A XXIII-A ANIVERSARI 
A ÎNTEMEIERII R. D. GERMANE

CONFERINȚĂ DE PRESĂ
n importantelor realizări obținute de 
țara sa în anii construcției sociallsie, 
subliniind, totodată, bunele relații 
statornicite intro Republica Socialistă 
România șl R,D .Germană, intre po
poarele noastre. Do asemenea, s-a 
referit ta unde probleme privind po
litica e^iernS a guvernului țării sade. 
Tn continuare, el a răspuns-ta Intre- 
bărâio puse de ziariști. ■ f

' R.D. Germane a făcut o. prezentare... ,(Agcrpresjj

Cu prilejul celei de-a XXTII-a,ani
versări a Întemeierii Republicii De
mocrate Gțrmane, ambasadorul aces
tei țări la București, dr. Hans Voss, 
a organizat miercuri ta amiază ta sa
loanele ambasadei o' conferință de 
presă. .

Au luat parte reprezentanți a! pre
sei centrale, funcționari superiori din 
M A.E.

în cadrul conferinței, ambasadorul

V

A apărut revista •

9,®3 Deschiderea emisiunii. Telex. 
9,®3 România tn lume.
0,15 Prietenii lut Așchluțâ. Eml- 

’ alune pentru preșcolari.
t 10,09 Curs da limba rusă. Lecția * 

22-a.
15.J9 Micii meșteri mart.

■11,im Tetednernateca : .„Illroșlma, 
dragostea mea”.

12.ÎJ Telejurnal.
18,69 Teleșcoalâ o Biologie (anul 

in liceu). Celula. Patentele 
naturii • Fizica (anii n-LU 
liceu). Frecarea. Film didac
tic realizat de redacția rtadlo 

. școală. Autori : Gh. Ciobanu 
șl conf. dr. " _ ‘
Stan.

17,72 Deschiderea 
după-amlazfi. 
limba maghiară.

IJ,Î9 La volan. Emisiune pentru 
conducătorii auto.

18,33 Emisiune omagială Zahnria 
Stancu la 70 de ani.

l’.rti Tcleconferință de presă. In
vitatul nostru și al dv. tova
rășul Octavian Groza, rr.lnls- 

energlel electrice, va

Ing. Aurelian

emisiunii de 
Emisiune în

răspunde întrebărilor ziariști
lor pe tema necesității, și po
sibilități! economisirii ener
gie! electrice.

13,M iosi de sert.
19,19 Telejurnal a în cinstea ani

versarii republicii — Cronica 
marii Întreceri.

Kl.OS Comentariu la «3 do steme — 
Județul Arad.

N.79 Pășirii de umor : ,,Retrospec
tivă Walt Disney".

21,10 Transmisiunea părții a n-a 
a concertului festiv. „Româ
nia, țara mea-do dor", cu 

, prilejul, deschiderii stagiunii 
formațiilor, muzicale ale Ra
dio televlzl unii. .

M,09 Tinerii despre el înșiși.
M,39 „M de oro".

PROGRAMUL H
„România, țara mea 
Concert fcsUv cu 
deschiderii stagiunii 
țlllor muzicalo aîo Radlotele- 
vtzIunlL Cuvlnt Introductiv : 
Ion Dumitrescu, președintele 
Uniunii compozitorilor din 
Republica Socialistă România. 
In pauză : e Agenda ■ Desen 
animal.

23,CC FUm serial pentru Unerel : 
„Civilul*. Reluarea episodului 
V — „Fugarul*.

23,15 Cărți șl Idei — „Aurul cenu
șiu” (vol. I și II) de Mircea 
Mallța. Participă dr. docent 
V. Săhleanu șl proL dr. do
cent Ed. Nicoiau.

de dor”, 
prilejul 
torma-

MUNCA DE PARTID»x - •

Numărul 11, din octombrie 1972
Bogatul sumar se deșchJdo societatea soctalLslă multllaiernl 

cu -un amplu editorial. „Or- dezvoltată", de Dumitru Mozllu, 
gnnlzarca, problemă cârdlna- -
lă a muncii lele partid", după 
care Petru Țăran semnează ar
ticolul „Buna j desfășurare a a- 
dnnărllor șl conferințelor pen
tru dări de scamă și alegeri". 
Rubrica Intitulată „Cu toațe 
forțele pentru -îndeplinirea ho- 
tărlrltor Conferinței Naționale" 
cuprinde materialul „împletirea 
toi mai strlmă a acLIvltăilI de 
partid, de stal șl sociale” de 
Constantin Drăgan, Lar sub ge-- 
nerlcul „Tn cinstea calei de-a 
XXV-a aniversări a republicii* 
sini grupate articolele „Fapta 
definitorii In eompeiiția pentru 
realizarea cincinalului înainte 
de termen" de Adela Deae șl 
carii sociâlhite'’ de George Șu- 
cota. De asemenea, Ion Safia 
semnează articolul „Comuniștii, 
clementul dinamizator al orga
nizațiilor de masă". în ajutorul 
propagandiștilor și cursanțitor 
la invățămlnliil de partid slnt 
publicate consultațiile : ‘ „Func
țiile statului și evoluția lor in

,,1’ollUca externă a României — 
o polRlcă de pace și de lnj ' 
gere Intre popoare”, de Petru 
Ignat, Ovidln Popescu, George 
G. Potra, ți „Reducerea cheltuie
lilor materiale șl utilizarea 
completă a capacităților de pro
ducție, factori de bază al creș
terii eficienței economice", de 
O, Slrbu. EI. Mălin șl C. Itar- 
bulescu. Revista mal cuprinde 
articolele ..Cum se acționează 
pentru înfăptuirea programului 
de educație comunistă de 
Gheorghe Manglr, „Despre etică 
In cuvinte șl Imagini", de AL 
Goltanu, o masă rotundă pe 
tema : „Activizarea tuturor eo- 

___ , _P.______ ___ ___... munițiilor", ta care participă 
.Conducerea concretă a Intre- Marin Enache, Ion Găvrnș, Ion

Ceaușu, Ionică Cimbrescu. o 
rubrică „Din viața partidelor 
comunisto și muncitorești", ta 
rare' O. Buhnlkașvlll semnează 
articolul „Progresul tehnic In 
centrul atenției”, note, consem
nări, răspunsuri la Întrebările 
cititorilor. Informații, ecouri șl 
poșta redacției.

l ei - 
-njele- 

de Petru

q Drum In penumbra i PATRIA
— 10: 13,30; 13,73: 13: 29.34. FLA
MURA — S: 11,IB; 13,319; 13; 1«.15; 
B9,KI, LUCEAFĂRUL — »; 11,15; 
33,2:9; 13; 11,34; 21.
e Aventurile unei prințese ger
mane la curtea Regelui eoare 9 
FEROVIAR — 0; 11.13, 13.79; 13,®; 
38.53; 10.30. MODERN — 9: .........
33^:9; IS; 18,13; 23,».
n Misiunea sublocotenentului 81- 
pos 9 LUMINA — 9; 11.13; 13,39; 
16;, 13,13; vt9,39.
o Agenlnl nr. 1 : FESTIVAL — 9; 
ll’r13; 13,M; ÎS; 18,3-9; 21.
A Marea hoinăreala 9 SALA PA
LATUL l.;i — 17,13 (seria de bilete
— 4133): M.13 (seria de bilete — 
4ZJJ), FAVORIT - Bjș; lffl.<5; 13,13; 
15,13; is.15; Î5.$9, SCALA.—. 8,45:' 
11; 13,30; IS; 13.W: 21, BUCUREȘTI
— 3,39; 11; 13.39; 18: 13.30: 21.
e Pero șl prietenii sil — 9.Î.J—Î3.13 
in continuare. Program dc filme 
documentaro — 20,15 : TIMPURI
NOI.
a Opiul șl bila i CAPITOL — 8; 
11,13; 13,43; 16: 18,33: 31.
a Un candidat Ia președinție! 
CENTRAL — 13; 13ăb; »: 17JS; 
S3, MELODIA — »; 11,13; ttJOț 18; 
18,39: n.4i
a Sfinte Tereza șl diavolii 9 GRI- 
VITA - e; 11.15; Ujra; i«; IM»; 
20,3®, VOLGA — 9; 11.13; 13,33;
15;®; 18,13;' 29,33. ARTA — UJ®Ș 
13; 20.13.
o Pentru ci so Iubesc i COTRO- 
CENi — 13,S3; io: M.ia.

11.15;

a Fata care vinde fiori : AURORA
— 0,3®; 12; 13.13; 17,45; îj.is.
a Orizont abrupt 1 VICTORIA — 
e; 11,13: 13J3; is; 1LM: 39.43.
• Gentlemenii norocului : VTTAN
— ;î.33: is; 29.13.
a Manta grandorii 9 EXCELSIOR .
— 9; 11.13; 13.33: 19; 19.13; M.«, 
GLORIA — S; 11,13; 13,33; IS; 18,13; 
M.3Î.
a Reîntoarcerea Iul Surcouf — 19; . 
li: 14: 19: 1»,W. nomanțâ pentru 
o trompetă — ; CINEMATE
CA (sala Union).
a Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 10.
o Rambl : DOINA — 11.13: 13: 13; 
18,®; 18,43; 2.9,33, FLOREASCA — 
15,39; 18; 28.15.
a Osceola : DACIA — I; 11,13; 
13,33; 13; 18,13; 29,33.
• Mesagerul 9 MIORIȚA — 8; 11,13;
13,39; 13,43; 18; £3,39. .
a Astă-searit dansăm In familie 9 
MOȘILOR - 1343; 17,«; 29.
a Tora ! Tore : Tore ! 9 BUCEGI
— 18; iwa, TOMIS - 9: I2.W; IS; 
18J3.
• Creierul 9 URA — 15.39; 18;
29.13, CIULEȘTI - 10: 15.32; ii;
29,33.
a Cornul de capră : RAHOVA — 
13,3.9; 18; 29,13.
a Ferma din Arizona : UNIREA — 
15,30; 1®, FERENTARI - 35.33; 19.
• Aventuri la Marea Neagră 1 
PROGRESUL - 13,30; 14.
a Dacă o marți, o Belgia 1 DRU
MUL. SARI l — 13,30; 17.43 : 23.
a Un adevăr pe jumătate 1 LA- 
ROMET - 19.39; 17,99; 13.3?.
a Î9 KO do leghe sub miri 9 PA
CEA — 13,30; 18; 29,39.
a Explozia albă 1 BUZESTI — 
13.S0; 18; 89,13. .
a Trei din Virginia 1 CRINGASI
— 13.Z3; 18; 29,15,

o Casa de sub arbori i VIITORUL 
j~ 13,w; ÎS; 39.13.
• CăUrcțU s POEULAR — 13 J3; . 
11; 2>:,13.
n UlUmul tren din Gun HUI : 
MUNCA — Î3.S9; 1®: Z9.13.
a Jocul de-a moartea ; COSMOS
— I3.ro; it; si,îs.
e Procesul unei slele : FLACAflA
— 15,Î9; 13: 29,13.

! 
V
î

1 
e Rodi oțele viziunea română (Stu
dioul din Bir. Nu(erl)or) ( Concert 
extraordinar, al formațiilor muzi
cale aJe ItadfotelevIzlunlL Dirijori s 
Iosir Conta, Caro) rJlvln, Aurel 
Grigoraș, Ion Vanlca — 3J.
• A.R.I.A. prezintă (In aata Ope
rei române) : “
dinar susținut 
dana modern 
(S.U.A.) — S3.
a Teatrul da comedie : Fala mor- 
Eana — 10.
a Teatrul „Luda Stardza Bu
landra* (sala din M. Schitu M4- 
gureanu) : Un tramvai numit do
rință — Z9: (sala din str. Alex. 
Sahia) : Spectacol de poezie șl 
muzică — ».
a Teatrul „Tfindârică* (sala din 
■ir. Academiei) : Tigrișorul Petre

• Teatrul sadric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sa)a Savoy) : Revista are 
cu vin tul — uja.
o Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu* -. Fetele Dldlnci — 
19,39.

Spcelacui csiraor- 
de compania de 
„Alwin Nikolais” 

lie : Fala inor-

- 17.

Cu prilelul săptămînll 
economiei

NOI AVANTAJE
ACORDATE POSESORILOR 
DE OBLIGAȚIUNI C.E.C.

Cu prilejul Săpttmln'l econo
miei. In perioada 23—31 octom
brie 1072. Cana de Economi! șl 
Consemnațtanl acordă posesori
lor do obligațiuni QE.C. noi șl 

‘ Importante avantaje.
Astfel. Inceplnd cu tragerea 

fa sorți pentru luna octombrie 
1972 (care va avea loe la 31 oc
tombrie O.C.), Casa de Economii 
șl Consemnațtanl va acorda lu
nar 4 IOT clțltanri ta valoare to
tală de J 18ă 000 lei. In loc 
de 3 007 clșHguri ta valoare do
3 471 405 Iei. dt sc acorda ante
rior.

Clștlgurile au valori Indivi
duale de 100 OTO lei. 73 000 lei, 
50 0OT lei. 23 000 tel. 10 OM tel. 
5 009 lei ele.

_. De asemenea, ta această tra
gere la sorți Casa de Economi! 
șl Consemnai Iun! va mal acor
da. In afara clștlaurtlor amin
tite, tacă 415 clștlrurl suplimen
tare totallztnd 560 005 tel. Po
sesorii de obligațiuni C.E.C. 
vor beneficia astfel Ia tragerea 
la sorți din 31 octombrie a.c. de
4 534 de clștlguri In sumă de 
I 710 0OT lei.

Cel'ce doresc să cconomlscas- 
:ă pe obligațiuni C.E.C. le not 
cumpăra ta valoarea lor nomi
nală In primele'zece zile ale fie
cărei luni, de ta oricare unitate 
a Cașel de Economii' șl Consem- 
națlunl șl unitate poștală din 
țară.

Organizația sovietică de comerț 
exterior „Mașhprlborintorg" și re
prezentanța comercială a U.R.S.S. ta 
București au deschis miercuri, în 
Sala palatului, o expoziție de aparate 
electrice do măsură ți control.

Miercuri dimineață a avut Ioc la 
Casa artelor din Sibiu deschiderea 
una! expoziții de carie n Întreprin
derii „Bueh-Import und -Export” din 
Leipzig. .

★
Tn cadrul marilor aniversări cultu

rale recomandate de Consiliul Mon
dial ol Păcii pe anul 1972, In Casa , 
de cultură n I.R.R.C.S., , miercuri 
seara a avut loc, sub egida Comite
tului Național pentru Apărarea Pă
cii, Uniunii scriitorilor șl Institutu
lui Român pentru Relațiile Culturala 
cu Străinătatea, o manifestare con
sacrată poetului englez Percy B. 
Shelley,, cu prilejul comemorării a 
150 do ani do la moartea sa.'

★
Un colectiv nl Teatrului .JLucta 

Slurdzn Bulandra" din București a 
plecat, ■miercuri, Intr-un turneu In 
R, D. Germană. Plnă la 14 octom
brie, artiștii româhl vor orezenta, pe 
reencle unor teatre din Erfurt, Halle, , 
Drexdn și Berlin.' mnl multe spec- t 
lacole cu piesa ..D’ale Carnavalului* ’ 
de I. L. Caragtate. I

* 
*

prezentanța comercială 
București au deschis

vremea
1

’f"

Tlmpol probabil pentru ' zilele de 
6, 7 șl 8 octombrie. în țară : Vremea 
se menține rece. Cerul va fl mnl 
mult acoperit la Început, apoi de
vine variabil. Ploile so vor restrlnga 
ca arie, rftmlnlnd la Începutul inter
valului mal frecvente In nord-cslul 
țării. în zona da munte și regiunea 
subcarpatică, precipitațiile vor fi șl 
sub formă de ninsoare. Vintul va 
predomina din scctoruli.-nordic șl vn 
șlfrbl Jreptat din intensitate.- Tcmne- 
raitirllermînlme vor fi cuprinse Intre 
minus 2’ si nîus 8 grade, iar maxi
mele Intre 7 și 17 grade. In vestul 
Urli, condiții de brumă in a doua 
parte a intervalului.

al Pâmîntului
spre alta planete ele. — slnt u- 
nanlm cunoscute. Do asemenea 
alături de U.R.S„S. șl S.U.A., In 
anii din urmă au pășit In era cer
cetărilor cosmice și alte state — 
cum slot R, P. Chineză,' Franța, 
Anglia, Italia, Japonia, Canada 
—- crolndu-se astfel premise tot 
mal ample pentru colaborarea 
pe acest plan a oamenilor de 
știință din. diferite tar! ale lu-

■ mii. în această ordine do Idei 
ee relevă cu deosebire recentul 
acord încheiat Intre S.U.A. șl 
U.R.S.S. In domeniul cercetări
lor cosmice. Intr-un Interviu a- 
cordat agenției T.A.Ș.S.. cos
monautul V. a. ȘatnJov. rofcrln- 
<lu-se 1a zborul comun — pro
iectat In cadrul acordului — pa

o orbită clrcum- 
t-.-esțră dc că
tre nave de tipul 
„Soluz* și ,.A- i
noile*, a pred- 1
zat că acesta va 
începe cu star
tul de pe un 

cosmodrom sovietic al unei 
nave de tip „Soluz*. avlnd doi 
cosmonaut I 1a bord, După șapte 
ore șl jumătate. In S.U.A. va ti 
lansată o navă de t!r> 
polio" cu un echipaj f<
mat din

■ altor 24 
apropia șl se

, „itoluz”, formlnd
care vn f”.' -„.„V™ . 1
unitar. în acest fel, Intr-un răs
timp de două zile se vor efec
tua treceri reciproce aJe cos- 
monnuțllor dinlr-o navă In.cea
laltă. precum șl experimente 
tehnlco-șillntlficc ș! transmisii 
de televiziune. La sSrșitul ce
lei de-a treia zile, navele se vor 
decupla, coborind flecare pe te
ritoriul statului respectiv. Sar
cina principală a experimentu
lui va. fi punerea ta punct n e- 
lementeîor de zbor ale unor nava 
care Ișl iau startul de pe cosrno- 
clroame diferite și colaborarea 
echipajelor la îndeplinirea pro
gramului etablllt ScrtiUrid un 
viitor mal îndepărtat, V. A. Șn- 
talov și-a exprimat încrederea 
că. ta condițiile Înțelegerii re
ciproce și păcii Intre popoare, or 
fl posibilă înfăptuirea, pini la 

. Bflrșltul acestui veac, a unul
zbor Internațional pilotat spre ■ 
planeta Marte.

Urmărind cu viu fnteres șl 
admirație realizările doblndite 
In cercetarea și cunoașterea U- 
nlversulul. omenirea Ișl reafir
mă încrederea că aceste reali
zări vor duce ta îmbogățirea 
continuă a științei șl tehnicii »e

S-au Împlinit 15 ani de la 
zimț memorabilă In care, de pe 
un cosmotlrom sovietic, ș!-a luat 
zborul primul satelit artificial ai 
Pâmlntului, deschizând omenirii 
porțile erei cosmice. Aceri eve
niment a marcat o epocală vic
torie a științei șl tehnicii sovie
tico, n constituit o mare cucerire 
a cercetării științifice mondiale.

în perioada care a trecut de 
alunei șl, mai ales, de la istori
cul zbor a! lui Iuri Gagarin — 
primul om care a evoluat pe o 
orbită ctreumtercstră — omeni
rea a fost martora multor eve
nimente remarcabile in acest 
domeniu. îrț 
lansate sute 
șl nave In 
Lună, Mărie 
Venus, care

U.R.S.S. au fost 
da stații automate 
Jurul Tcrrel, spre 
șl

___ _ _ au 
lărgit cunoștin
țele despre pla
netele care no 
înconjoară șl nu 
aduș o contri
buție excepțio
nală ta descifrarea tainelor Uni
versului.

în prezent, prin Intermediul 
cosmonauticii se rezolvă nu 
numai probleme științifice pro- 
prlu-zlse, ci șl probleme prac
tico, economice de mare Însem
nătate. Cpjj mnl recentă confir
mare In acest sens o constituie 
lansarea' la 39 septembrie 1972 
a satelitului de telecomunicații 
„MoInla-2", nvțnd 1a bord apa
ratură de retransmitere, desti
nată asigurării exploatării siste
melor de - comunicații lelefond- 
telegrafiee șl radio la mari dis
tanțe, transmisiilor programelor 
televiziunii centrale a U.R.S.S. 
la punctele rețelei „Orbita" .și, 
totodată, extinderii colaborării 
internaționale In aceste dojner 
nil. în același timp, cosmo
nautica a consjllult un puter
nic stimulent pentru dezvolta
rea sectoarelor esențiale ale 
științei șl tehnicii moderne, cum 
ar îi rtadloelectronlca, tehnica 
de calcul sau sistemele auto
mate de comandă. Directivele 
Congresului al XXIV-Iea ai 
Pi C. U. S. prevăd desfășura
rea In continuare a activită
ții tn cercetarea Cosmosului 
fn .scopul dezvoltării științei, 
telecomunicații tor, televiziunii, 
prognozelor meteorologice, al 

■ studierii resurselor naturale, cu 
ajutorul sateliților și aparatelor 
automate sau pilotate.

După cum so știe. In efortu- 
l rile ce se desfășoară pe globul, 

terestru pentru cucerirea spa- 
1 ,. țiului cosmic, o contribuție do 
l ‘" seamă o ’aduc, de asemenea, sn- 
’ • vanțll șl tehnicienii ■ dlii SU^AÎ,

tlle căror performanțe — deitar^ 
cărl de osîronauțl pe Lună, tri- 
milerea unor nave de cercetare

h 
!
I

i
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CORESPONDENȚA 
DIN MOSCOVA

o navă de tip ,.A- 
cu un echipaj for- 
trel oameni. La capătul 
de ore, „Apollo" se va 

-- va cupla cu 
_ I un complex: 

fi' condus ca un tot

plart." mondial,f,‘ ta' promovarea'3• 
nîtulnfelCBțTel Spre progres îjljfcfV 
c.:vil!rație.!;1-'f ?:>, ii.- ■ țț norm

S. PODINA

i® SPORT « SPORT ® SPORT ® SPORT 6.SPORT

ÎN VEDEREA FINALEI „CUPEI DAVIS" Rugbișlii noștri
au plecat în Anglia
Ieri dimineață a plecat ta Londra 

(vta Bruxelles) lotul reprezentativ de 
rugbl oi Românie! pentru a Ir.ire- 
priade uft turneu de 3 jocuri cu se
lecționate ale unor comitate engleze.

La pleca,re, un redactor al ziarului 
nostru a solicitat un scurt interviu 
conducătorului lotului, .big. Vtarei 
Moraru : ,

— Cunoașteți rugblul britanic șl, 
binelnfelcs, pe cel românesc. Cu ce 
tentimente parlictpall acum dv. 
ți noua echipă a României la re- 
mtilnirea cu rugblul britanic, după 
atiția^ ani, chiar pe terenul *ău pro-

— Cu emoția revederii, la ele 
acasă, a unor echipe redutabile și eu 
speranța de u onora cartea de v&ltă 
a rugbluiui nostru. ,Plecăm la drum 
cu cea mal bună formație ce sa pu
tea alcătui ta această oră, cu o echi
pă nouă, Insă decisă să se comporta la 
Înălțime.

— Care ilnt compartimentele forte 
ale echipei I

- .~;;j dcat piua
nu mal, avam o înainta

re care ' să se detașeze net ca 
formă șl poiențlal fizic de liniile 
dinapoi. Ceaa. ce ne bucură este ,'câ 
„minusul* înaintării este compensat 

■da „plusai” liniei de trei-sferturi; cu 
DragomSrescu șl Nlca In forma" de 
altădată..,'

—• Echipa probabilă ?
— Turneul solicită eforturi mnrl : 

in Intentai do 8 zile (ta 7,11 șl 14 oc
tombrie) susținem trei meciuri cu "Se
lecționate diferite. Cu antrenorii Teo
dor Rădulescu șl Radu, Dwnian am 
conveni* cu pentru prima partidă for
mația probabilă să arate astfel : Ba
riu, Urtelccan, Dinu — A tanas iu 

. Postolnche — Fugigi, Constantin I. 
Pop — Bărgăunsș — Marica, Drago 
mirețeu, Pavlovid, Rățcanu I, Nice. 
— Durbac. Ceilalți șase componcn* 
al toiului sini Iorguiescu, M. lonescii 
Roman, Rășcnnu u, Bucos, Constan
tin II.

InXetiocuionii a ținut să. mal preci
zeze că turneul din Anglia constituie 
și un foarte bun prilej de rodare șl 
de fortifleare ■ a echipei noastre na
ționale Tn vederea tradiționalului 
meci Romănta-Franța.

Echipa S.U.A. a sosit în Capitală
De Ieri, ambele finaliste ale „Cu

pei Dnvlș* se află In București I E- 
chlpa Statelor Unite ele Americlf 
deținătoarea trofeului. __ ."deținătoarea trofeului, a scslt In ca- 

■ pltala tării noastre, venind de ta Pa
ris unde, după cum se știe, o sus
ținut citeva antrenamente de acomo
dare cu terenurile de zgură, precum 
șl uii meci amicul cu selecționata 
Franței, pe arena de ta Roland 
Garros. La scslre, tenlsmonll rtord- 
amertcanl nu fosTInllmpinatl de re
prezentanți oi forurilor noastre spor
tive. de ziariști, de slmpatlzantl ai 
tenisului. Lotul oaspeților este for
mat din șase Jucători (Stan Smith, 
Erich Van Dllten. Tom Gorman. Ha
rold Solomon, Eddy Dibbs și Brian 
Gottfried). Căpitanul și antrenorul 
echipei este Richard Dennis. Ralston.;

într-una din sălile de primire ale 
aeroportului Otopanl. tenlsmanll a- 
merieanl, antrenorul tor (șl... Iile Năș- 
tase — venit special să-1 salute pe 
oaspeți) au răspuns cu amabilitate 
întrebărilor reprezentanțitor presei, 
ai radlotelevlzlunll șl cinematografiei 
romăneșîL Iată; pe scurt, citeva" din 
răspunsurile primite : „Un meci greu.

f . ■
dar foarte IntercsanL Noi, desigur, 
avem o sarcină ceva mai dklcilâ..." 
(căpltnnul-antrenor DennC; Ralațon)!; 
„Două eehljre dc valoare sensibil e- 
galA. l’e Nttstase II apreciez ca pc 
unul dintre cei mal buni din lume. 
Tiriac, om cu mare experiență, de
vine de'temut ori de cile ori joacă In 
„Cupa Davis" (Stan Smllh) : „Aveți 
un Jucător mate, poate cei mai marc 
la ora actuală in lume — Năslase ; 
finala de săptămina viitoare, a treia 
Intre echipele noastre, este deschisă 

. oricărui rezultat. Lupta va fi. deci, 
extrem de dirză" (Tom Gorman); „Va 
fi cea mal pasionanta finală din cile 
am disputat cu nord-amerlcanll. Cred 
in victoria noastră șl voi lupta din 
toate puterile, alături dc Tiriac, pen
tru această supremă satisfacție" (Iile 
Năstase).

*
„Salallera de argint* — trofeul „Cu

pei Davls” — va fi exmwă. ince- 
pîncl do astăzi. In holul Universității 
populare d'n clădirea „Dalles*. A- 
matorl! do sport o vor putea admira 
zilnic, plnă In ziua de' 12 octombrie, 
Intre orele 9—18.

Cinci minute cu Stan Smith
Credeam că după scorul cu care 

s-a încheiat Intilnirea amicală de 
tenis S.U.A.—Franța (12—3). voi 
Intllnl americani fericiți... Dor, cu 
puțin Ump înainte do plecarea spre 
București, in .holul hotelului Elysifa- 
Star 11 revăd pe Stan Smith In fel ...______ ___
do sobru, reținut și impenetrabil ca Deschid ziarul „ITEqulpe.* șl 11 
In medul cu Iile Năstase de acum arăt clasamentul in campionatul
un an. tot nici, in Paris. Știam că F.I.L.T. SmJth 1-a depășit pe Oran-
nu Iubește ztarlșLH, dar luat prin a.,..»
surprindere Inii acordă totuși. <jnd 
minute.

— Cu ce sentimente mergeți la 
București ?

— Cu bucurln de a revedea un 
oraș in-care nm mai fost o dală, 
dur», n-am Jucat tenis.

— Din ce unghi vedeți flnnln 7
— D!ntr-un unghi ditlclL Va fl

foarte greu să-l batem pa românl la 
ei acasă. .

— Un pronostic ’
— Sper să clștlgâm mărar 3 punc

te din cele 5„.
— Arma principală cu caro veți

apăra șansele echipei S.U.A. va fi 
calmul dv. proverbfnl 7

Smith Îmi răspunde cu un umor 
sec :

— Mulțumesc pentru apreciere — 
șl zlmbcștc vag, pentru prima oară

• In purșuL discuției. m
zlu&Lll „î JCAJUipC. țî îl 

arăt _c!asamentu! In campionatul

te.s după concursul de la Los Ange
les, dar 11 despart 121 puncte de 
Năstaso, aflat In frunte.

— în privința ...Salallcrel de ar
gint” văd că slnleți optimist. Dar in 
prlw'nța confruntării directe cu 
Nâslaso In acest campionat ?

— Va fi foarte dificil să-l întrec, 
pe Năslase, Vreau să păstrez, totuși, 
o speranță.

Atll. Uriașul din Pasadena se 
ridică lent, Iml strînge mina zdra
văn, In știi anslo-ssxon șl dispare 
In ascciisorur hotelului.

Paul D1ACONESCU 
Paris, 4 ort.

La Skoplje, In Olimpinda mascu
lină de șah, după 7 runde continuă 
a5 conducă echtaa Iugoslaviei cu 21 
puncta, urmată de Ungaria (10 o). 
U.fLS.S. (18.5 p.). Cehoslovacia și 
R. F. a Germaniei (cite ÎS p.).'Româ
nia (15,5 p.). Bulgaria (15 p.), Spania 
(14,5 p.), S.U.A. (13,5 p.) etc.

Rezultatele Intllnlrllor din runda 
n 7-a t România—Danemarca 2.5—1,5; 
U.R.S.S.—Suedia 3—1 ; Iugoslavia— 
Argentina 3—1 ; S.U.A.— Spania 3—1 s
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Ungaria—Cehoslovacia 2.5—1,5 ; O- 
landa— R. D. Germană 3—1 ; Bulga
ria—Polonia 2,5—1.5 ; R. F. a Ger
maniei—Elveția 3—1;

în primo run
al Olimpiadei _______  _____
U.R.S.S. a Întrecut cu 2—0 formația 
României. Alte rezultate : R. F. n 
Germaniei—Bulgaria 1.5—0,5 ; R. D. 
Germană—Cehoslovacia 1—1 ; Unga
ria—Anglia 2—0.

Aseară, ta Sofia a avut loc me- 
dul-retur pentru „Cupa U.E.FJ1.1 
dintre echipele Levski Spartak So- 

■ fin șl Universitatea Cluj. Cu trei mi
nute înainte da terminarea celor 93 
de minute regulamentare, scorul ern 
4-tO (!) pentru formația gazdă, prin 
golurile Înscrise de Svclkov (mln 
33), Jecev (mln. 42) șl Veselinov 
(mln. (B șl 63). Clujenii au reduș a- 
pol gcorul prin golul marcul de Mun- 
tcanu. In prelungiri, formația bulgară 
înscrie Încă, un "gol (Mllkov. din 1) 
m), scorul devenind 5—1, astfel că 
s-a calificat In faza următoare a com
petiției, urmind a Intllnl pe Dynamo



ConvorbirileLA SAIGON

SAIGON 4 (Agerpres). — Intensificarea acțiunilor ofensive ale forțelor 
patriotice in regiunea salgoneză a provocat neliniște în cercurile militare din 
capitala sud-vletnamcză, unde trupele regimului Thleu au fost puse in stare 
de alarmă — relatează agenția France Prose.

LUCRĂRILE ADUNĂRII GENERALE A O.N.U

între state — o contribuție 
la destinderea internațională

NEW YORK 4 — Trimisul special Agerpres, C.' Vlad, transmite’ 
Analiza tendințelor manifestata In viața Internațională, ln cursul ulti
mului an, problemele păcii, securității șl colaborării, roiul Națiunilor 
Unite în contextul lumii dc azi — acestea au fost temele prioritare 
abordate In continuarea dezbaterilor generale ale celei de-a 27-a se
siuni a Adunării Generale a O.N.U.

.

Trupei® regimului TGuSeu 
în stare de alarmă

de alarmă — relatează agenția France
Prin cele 88 do atacuri — dintre 

care 04 bombardamente de artilerie 
— unitățile F.N.E. și-au menținui, in 
ultimele 24 de ore, presiunea lor pe 
mal multe fronturi. Artileria forțe
lor patriotice a bombardat cu obuze 
do mortlere grele și cu rachete Im
portanta bază militară de la Lai

provincia Long Kitnh a fost atacată 
o unitate saigoneză, Iar pe șoseaua 
nr. 1, In apropierea Salgonulul, for
țele de eliberare au interceptat ve
hicule inamice.

Pe frontul septentrional, artileria 
F.N.E. a bombardat poziții ale arma
tei salgoneze in zona orașului Quang >

frânc<|poloheze 
ia nivel înalt

PARIS 4 (Agerpres). — La Pătatul 
Elysfee, președintele Franței, Georges 
Pompidou, a avut o nouă Întrevedere 
cu Edward Glc-rek, prim-secrotar al 
C.C. al P.M.UJ?., care se află intr-o 
vizită oficiata la Paris. Au fost con
tinuate discuțiile asupra relațiilor bi
laterale, precum șl asupra unor as
pecte ale relațiilor internaționale de 
interes comun. Agenția P.A.P. proci-

„Săptămîna românească 
la Freiburg

In cuvlntul rostit eu 
acest prilej, Hermann 
Zens a subliniat contri
buția pe care o aduce 
„Săptămina româneas
că" la mal buna cu
noaștere șl înțelegere 
reciprocă, interesul pe 
care această manifes
tare 11 reflectă ta rlndul 
locuitorilor orașului. In 
continuare, cel pre zer. ți 
au vizitat expoziția de 
pictură contemporană 
românească, organizată 
le galeriile dc artă ala 
municipiului. La libră
ria Universității din 
Freiburg a avut loc 
deschiderea unei expo
ziții dc. carte ți discuri 
românești

cicW a ,^ăptămlnii ro
mânești , care se des
fășoară, sub patronajul 
primarului general al 
orașului Frclburp, Eu
pen Keitel, au partici
pat dr. Bittighofer, 
vicepreședinte al gu
vernului local. Her
mann Zens, primar al 
orarului Freiburg, Fritz 
Hodeige, directorul ge
neral al editurii „Rom- 
bach“, unul dintre ini
țiatorii manifestărilor 
românești de la Frei
burg, ’■deputați al par
lamentului federal, pre
cum i_ - - - - -
României in 
Constantin Oancea.

BONN 4 — Trimisul 
special Agerpres, .• V. 
Crifti, transmite,.- Frel- 
burgul, oraș cunoscut 
prin îndelungatele șl 
bogatele sale tradiții 
culturale, găzduiește, 
începlndl de la 3 oc
tombrie, „Sdptămina 
românească" — mani
festare menită să o- 
ferd, prin acțiunile am
ple ți variate pe care 
le cuprinde, o imagine 
cuprinzătoare asupra 
istoriei, ariei |1 cultu
rii românești, precum 
și asupra realizărilor 
obținute de România 
socialistă ln toate do
meniile dc activitate.

La deschiderea ofl-

interes comuni Agenția’ P.A.P. preci
zează că in centrul convorbirilor B-au 
situat problemele legale de Europa 
șl, in primul rlnd, cele consacrate 
conferinței gcneral-europene de secu
ritate și cooperare. Aceeași agenție 
relevă concordanța punctelor de ve
dere ale color două părți.

Miercuri, Edward GJerek, a fost 
oaspetele orașului Lyon.' El a vizitat . 
obiective sociale, economice șl cul
turale.
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Uf program

ți ambasadorul
R.F.G.,

prezidențiale din 1974, oferind o 
alternativa de prefaceri pe linia 
aspirațiilor populare.

rleane; Împotriva R.D.V. Arăiînd că 
regiunile populate din R. D. Vietnam 
; , ; ;'-2'" . i îij".-." ,'L:" ,;2-;/I

1 ■ . . .1 pentru a evita pierderea cyemulul sin blocate de mai mult {ul uu nOTnuițurairlie 
timp de parlament intre ele tigu- lnl8'în rihdarlte columbler 
rina cel el reformei urbane — car»

ajM>& m

do mortlere „
portanta bază militară de la Lai tel i
Khe, situată la 50 km de Salgon. In TrL

ÎMPOTRIVA BOMBARDAMENTELOR AMERICANE ASUPRA
R. D. VIETNAM

Burează ca prima țară exportatoare 
de utilaje șl instalații apicole clin 
lume.

Președintele Prezidiu-

BONN

în discursul său, Norbart Sehmel- 
zl.'r, mlnlslrul de externe al Olandei, 
a subliniat necesitatea cooțjerării 
Intre statele din vestul șl estul Eu
ropei, declarindu-șl satisfacția pen
tru progresele făcute ln direcția des
tinderii pe continent. El a exprimat 
speranța că pregătirile multilaterale 
In vederea intrunirti conferinței cur 
ropene pentru securitate șl cooperare 
vor Începe cit mal curind posibil, 
sub auspicii favorabile. Aceste nego
cieri — a continuat reprezentantul 
Olandei — pot duce Ia o sporire a 
cooperării economice, științifice, teh
nologice șl culturalo și, mai Impor
tant dedt orice, la o mal mare În
țelegeri) Intre toalo impoarc-te Euro
pei,

Pronunțlndu-se pentru întărirea ro
lului O.N.U., reprezentantul Olandei 
a propus examinarea posibilității ' 
permanentizării activității Adunării 
Generale șl o Consiliului Economic 
și Sodal, organisme care ar urma să 
so întrunească in sesiune ori de <dte 
ori esle necesar.

Ministrul do externe al Mexicului,,. __ „t,. «-x, .s*..r „
Emilio Rabasa, a spus că, iutrudt Co- ln.ee privește soluționarea probleme- 
mltetul pentru dezarmare de la Ge
neva nu a obținut progrese in acest 
an, este necesar ca Națiunile Unite 
să consolideze mecanismul său con
sacrat dezarmării și să pună de acord 
modul de funcționaro al acestuia cu 
prindplu! de bază al egalității suve
rane a statelor. Reafirmlnd poziția 
Mexicului privind îmbunătățirea 
structurii O.N.U. șl Instltuțîoraiiiza- 
rea participării țărilor in cura de dez
voltare la activitățile organizației, 
Rabasa a propus includerea in ria
dul membrilor permanențl ai Consi
liului de Securitate a unul reprezen
tant al acestor țflrL

După ce fi-a exprimat sotLsfacțla 
ln legătură cu tendințele de Îmbună
tățire a relațiilor dintre state, repre
zentantul permanent al Republicii 
Chile, Humberto Dtaz Casanueva, a 
spus că, In același timp, ln ljmio 
continuă să se manifeste primejdii 
la adresa păcii. Reprezentantul chi
lian a condamnat bombardarea Viet
namului de nord șl minarea portu
rilor sale șl a evidențiat că pacea In 
Vietnamul de sud poate fi Instaurată 
numai prin retragerea totală a tru
pelor S.U..A. și acceptarea propune- 
rtfor.’..G.R.P. împărtășind,-regretul 
pentru , faptul că in, .Orientul, Ăl,!3?n 
ptat nu s-au făcut progrese ln direc
ția unei păci drepte șl trainice, re
prezentantul chilian a sugerat Națiu
nilor Unite să coopereze In vederea 
soluționării acestei probleme, care 
este „una dintre cele mal serioase 
amenințări pentru pacea lumii".

Ultimul an, a remarcat ministrul 
dc externe indian, Swnran Singh, a 
fost caracterizat de o destindere sem
nificativă ln relațiile dintre state, fie 
ele mari sau mici. în Europa au fost 
deschtee numeroase perspective pen
tru reducerea tensiuni! ; uncie eve
nimente recente, care au avut loc In 
Asia,' încurajează speranța că șl aid 
se pot produce, ln curind. no! mutații 
In direcția Înțelegerii ș! coopcrârlL 
Ministru! Indian a subliniat valoarea 
contactelor bilaterale In stimularea 
tendințelor pozitive și a dtat în.a- 
ccșt sens, mersul evenimentelor in

Întrevederi ale 
MINISTRULUI DE 

EXTERNE AL ROMÂNIEI
NEW YORK 4 (Agerpres). — Minis

trul afacerilor externe al României, 
Cornellu Măncscu, șeful delegației 
țării noaslre la cea de-a 27-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U., a avut, 
miercuri, o Întrevedere cu ministrul 
afacerilor externa al U.R.S.S., Andrei 
Groihlko.

Cornellu Mânescu a avut, de mc- 
menea. o Întrevedere cu ministrul 
afacerilor externe al Belgiei, Pierre 
IJarmel.

Europa, Africa de nord șl de vest, 
Aula, oprintiu-se cu precădere ta re
lațiile Indo-paklstancze. Guvernele 
celor două țâr! — a declarat el — 
au con vestit ca toate problemele exis
tenta-intre India șl Pakistan să fie 
rezol vale In mod pașnic, prin con
sultări mutuale.

Șeful diplomației indiene a subli
niat că forța șl Intervenția militară 
străină nu pot duce ta soluționarea 
problemei vietnameze.

Oplnlnd că a treia conferință 
U.N.CT.A.D. a lăsat un mare număr 
do probleme nerezolvate, el a apelat 
la continuarea eforturilor generale 
pentru Îndeplinirea obiectivelor pro
puse de conferință, In cadrul celui 
de-al doilea deceniu ol dezvoltării.

Tn cuvlntul său, șeful delegației In
doneziei, Anwaf Soni, a apreciat ac- 

' lIvhățHe desfășurate de O.N.U.
deosebi ln cadrul programelor 
P.N.U.D., ln sprijinul țărilor In curs 
dc dezvoltare! El a exprimat, tot
odată, regretul pentru faptul că reu
niunea U.N.C.T.A.D. dc la Santiago 
de Chite nu a răspuns așteptărilor

lor fundamentala ai care stat con
fruntate țările ln curs de dezvoltare.'

Consacrind, ln mare parte, dis
cursul său problemelor dezvoltării, 
Mlcheel ălanley, prlm-mlnlslra șl 
ministru de externe al Republicii Ja
maica, a opinat că nrlnc>i»ta dificul
tate in realizarea obiectivelor eamah- 
cipării economice a țărilor ln curs dțț 
dezvoltare decurge din faptul că „o 
serie dc state cu un mare potențial 
economic acceptă cu greu faptul că 
relațiile economice Internaționale tre
buie să marcheze o transformare ra
dicală in sensul lichidării poUUcil co
lonialiste".

Ministrul de externe al Republicii 
Barbados, Jorge Moe, a Insistat asu
pra 'responsabilității tuturor statelor 
față de soarta păcii ln lume. Fieceire 
țară trebuie să contribuie ta asigu
rarea păcii, Ln primul rlnd in propria 
sa zonă, a spus eL

Teffidtațn spre dialog, ca substitut 
al confruntării armate, a declarat 
ministrul de externe al Republicii 
Costa Rica, Gonzalo Facto, a Încura
jat speranța că, astăzi, coexistența 
pașnică șl conviețuirea constructivă 
a națiunilor pot deveni realitate. Ip- 
scrUndit-se.In această tendință, a 'a- 

issas  ̂& 
trecut față do țările socialiste șl a 
stabilit relații diplomatice și comer
ciale cu Uniunea Sovietică, Ceho
slovacia, Bulgaria, Polonia, Ungaria, 
România șl Iugoslavia". Guvernul 
nostru," a spus vorbitorul, este hotărit 
să. mențină* șl să lărgească legăturile 
ai țările nvlnd alt sistem social.

Ministrul de externe al Guineei, 
Fsly Clssoko. a denunțat netele agre
sive comise împotriva țării sale de 
autoritățile colonialiste portughezo 
din Gulneea-BisMu. El a reaflnnal 
sprijinul guvernului său față de lupta 
popoarelor africane împotriva domi
nației colonialiste șl rasiste.

■fc
VIETNAMUL DE SUD 4 (Ager

pres). — Agenția V.N.A. informează 
că ministrul de externe al Guvernu
lui Rm'oluțlonar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului da Sud, Nguyen 
Thi Blnh, a adresat mesaje preșe
dintelui actualei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., Stanislaw Trep- 
czynskl, șl Iul E. H. K. Mudenda, mi
nistrul de externe al Zamblei șl co
ordonator al gropului țârilor neali
niate membre ale O.N.U., cerlndu-le 
să folosească Influența lor pentru a 
ține ta curent pc participant!! la ac
tualele lucrări „ale forumului Inter
național cu situația cioată In Viet
nam de războiul de agresiune dus do 
Statele Unite. în aceste mesaje, 
Nguyen Thi Binh n reafirmat poziția 
G.R.P. față dc soluționarea problemei 
Vietnamului de sud. .
ea exprimală In declarația din 11 sep
tembrie a.c.

HANOI 4 (Agerpres). — La Hanoi 
a fost organizată o conferință de 
presă, Ln cadrul căreia a luat cuvln
tul Tran Duy Hung, președintele 
Comitetului administrativ al orașului 
Hanoi — transmite agenția V.N.A. El 
a dat citire Apelului adresat opiniei 
publice Internaționale de președinții 
comitetelor administrative din 37 de 
orașe șl capitale provinciale ale R.D. 
Vietnam, care condamnă cu fermitate 
intensificarea raidurilor aeriene ame- 

s™ R.D.V. Arflllnd că

i

BLACKPOOL 4. — Trimisul spe
cial Agerpres, N. Plopeanu, transmi
te : în ședința de miercuri a Confe
rinței anuale a Partidului Laburist, 
care are loc la Blackpool, a fost a- 
doptaiă o rezoluție; ln sprijinul „con
vocării imediate a conferinței gcne
ral-europene-care să asigure crearea 
unul sistem de securitate pe conti
nent0. în cadrul dezbaterilor,,; „La
wrence Daly a subliniat că această re
uniune este menită să contribuie Ia 
crearea unul climat de pace șl Înțe
legere pe continent, urmărind să a- 
aigure dezvoltarea pașnică, ln depli
nă securitate, a tuturor țărilor euro
pene.. Delegatul David Allenby s-a 
pronunțat pentru dizolvarea blocu-

Lucrârilc Comisiei mixte 
a Organizației Națiunilor 
Unite pentru Alimentație șl Agri
cultură (F.A.O.) și Aplmondla, desfă
șurate sub conducerea prof. dr. Ing. 
V. Harnaj (România), 
Aplmondlel s ita £22..™. ..._____
Comisia a stabilit programul de asis
tență tehnică penirju.anul 1073 acor
dai țârilor in curs de dezvoltare în 
cadrul lucrărilor s-au făcut apre
cieri pozitive asupra instalațiilor 
și utilajelor apicole exportate de 
către Combinatul apicol al Asocia
ției crescătorilor de albine din Româ
nia, subllnllndu-se că, In statistica 
mondială pe TS71—1572, România fi-

lui Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Nlfsotal Podgornll, ă pri
mit, miercuri, ta Kremlin, pe Russell 
Train, asistent ol președintelui 
S.U.A., ' președintele Consiliului con
sultativ pentru problema poluării 
mediului Înconjurător, care conduce 
delegația Statelor Unite ta prima 
sesiune a Comisiei mixte soviete-' 
americane dd colaborare ln domeniul

slut supuse sLstcmntlc unor bnmbir- 
damente distrugătoare, Apelul men
ționează că, ln cursul ultimelor clnd 
luni, aviația Statelor Unite a bom
bardat de pește 2W) de ori portul Hai- 
fong șl de 57 de ori capitala R. p. 
Vietnam, Hanoi.

Apelul adresează opiniei publice In
ternaționale, primarilor din Întreaga 
lume, poporului Statelor Unite che
marea sâ-șl Intensifice eforturile In 

■ vederea Încheierii războiului dus dc 
S.U.A. împotriva Vietnamului, men
ționează agenția y.N.A.

ATOMUL — 
în slujba progresului!

CIUDAD DE MEXICO 4 (Agerpres). 
— Io Ciudad de Mexico nu luat sfir- 
șlt lucrările celei de-a 16-n conferin
țe generale a Agenției Internaționale 
pentru Energia Atomică (A.1JE.A.). 
Discursul de închidere, rostit de Ho
racio Flores de ta Pena (Mexic), pre
ședintele conferinței, ca șl luările de 
cuvlnt ale delegațllor ta reuniune nu 
subliniat necesitatea utilizării ener
giei nucleare ln scopuri pașnice, do
rința tuturor popoarelor lumii ca n- 
tomul să fie pus ln slujba progresu
lui șl prosperității omenirii. Viitoa
rea conferință a A.T.E.A. va avea loc 
la 18 septembrie 1073 1a Viena, sediul 
acestei lnslituțll specializate a O.N.U.

P. S. D. SE PRONUNȚA PENTRU 
CONTINUAREA LINIEI CONSTRUCTIVE 

ÎN POLITICA EXTERNĂ

rilor. militare șl pentru crearea do 
zone denucleorlzate.

Vorbind in numele Comitetului 
Executiv .Național, Joc Gormley a 
subliniat că poziția Partidului Labu
rist este favorabilii ținerii unei re
uniuni general-europene asupra secu
rității șl a menționat că In prezint 
există condiții propice pentru desfă
șurarea unei asemenea conferințe.

Totodată, conferința Partidului La
burist a adoptat, după ample dezba
teri, o rezoluție care exprimă opozi
ția față do Intrarea Angliei In Piața 
comună, Mi condițiile acceptate de gu
vernul conservator. Cu o mică majo
ritate a fost respins proiectul unei 
rezoluții care se pronunță Împotriva 
adorării britanice la C.E.E., indife
rent de condiții.

ATENTATE CU BOMBE 
IN IRLANDA DE NORD

LONDRA 4 (Agerpres). •— în Ir
landa de Nord -s-au produs marți 
seara noi nete de violență. La Lon
donderry, o Încărcătură explozivă a 
fost plasata În imediata apropiere a 

. unul post de ppUțlc. Alte atentate cu 
fost comise la Belfast Două bomba 
ascunse in automobile au explodat in 
cartierul catolic Lower Fails. După 
cum a declarat un purtător de cu- 
vint al armatei engleze, cel puțin 30 
de persoane nu fost rănite,, dintre 
caro una grav.

BONN 4 (Agerpres). — Un proiect 
de platformă electorală, elaborat de 
o comisie speclulă a Partidului So
cial-Democrat in vederea viitoarelor 
alegeri, parlamentare din R.F. n Ger
maniei, a fost aprobat de conduce
rea partidului, urmlnd să fie exami
nat ln cadrul Congresului extraordi
nar al P.Ș.D., prevăzut să se desfă
șoare in zilele de 12—13 octombrie 
la Dortmund.

Partea documentului consacrată 
problemelor de politică externă re
levă, printre altele, Importanța deo

sebită a polilldl de normalizare, a 
relațiilor R. F. a Germaniei cu țările 
socialiste, arătlndu-se că tratatele cu 
Uniunea Sovietică ș! R. P. Polonă, 
precum șl convorbirile dintre repre
zentanții R. F. n Germaniei și R- D. 
Germane reprezintă un aport însem
nat La realizarea destinderii în rela
țiile internaționale. In continuare, 
proiectul de platformă electorală n- 
flrmă holărirea P.S.D. dc a-șl aduce 
contribuția Ia pregătirea șl desfășu
rarea conferinței general-europcne 
pentru securitate și colaborare. 1 .

.'a- ■' ■■

IN MUL KOIM
Fiind ultima con

sultare bilaterală la 
, nivel Înalt premergă
toare conferinței din 

■19 oclombrie, de lă 
Paris, a șefilor de 
stata și guverne ai ce- 
tor’9‘'|dri aderenterla

ocrotirii mediului înconjurător. Cu 
acest prilej — menționează agenția 
T.A.S.S. — a-avut loc o convorbire 
ta care a luat, de asemenea,. parte 
Vladimir Kirillin, vicepreședinte al 
Consiliului do Miniștri ol U.ȚLS.S.

La Moscova iuat sfir?it 
convorbirile Intre Alexel Koslghln, 
președintele .Consiliului de Miniștri 
al UJLS.S.. ®1 primul ministru al Ma- 
Layezlel, Tun Abdul Razak, După 
cum relevă agenția T.A.S.S., In cursul 
convorbirilor au fost discutate pro
bleme . referitoare la extinderea re
lațiilor bilaterale, abordlndu-sc. tot
odată, ■ aspecte ale situației Interna
ționale actuale. Miercuri nu fost sem
nate acordul de colaborare economică 
șl tehnică șl acordul de colaborare, 
culturală Intre U.R.S.S. șl Matayezlo.

Dc asemenea. Alexel Koslghln a 
avut o convorbire cu Chcrlf Belka- 
sem, membru al Consiliului Revoiu-

rlrli eficientei colaborării economice 
b'Uuterole. Gustav Husak. secretar 
general nl C.C. al P.O. din Ceho
slovacia, șl Lubomlr Strougal, pre
ședintele guvernului federal, au pri
mit . delegația guvernamentală a 
R.P.D. Coreene.

Inker Jorgensen, p«raonfl- 
lîtatca ■politică aleasă ca succesor de 
către Jena Olto-Krag, rare a demi
sionat nînrți din funcția de șef al 
guvernului danez, șl-a exprimat in
tenția, lnt.r-o declarație televizată, de 
n-menține neschimbat actualul cabi
net minoritar social-democrat In ca-: 
zul în care va deveni premier. El 
a adăugat că este gata să coopereze 
ln parlament cu toate partidele caro 
or dori să acorde sprijin guvernului

în cadrul unei conferințe 
de presa, t,auta 13 San Fran_ 

„ cisco Peter Peierason, ministrul co-
ției, mlntatru de stat al Republicii Al- „terțului al S.U;A„ a declarat că „î.n- 

chelea unuJ Bcord eomerdal Intre 
Statele Unite șl Uniunea Sovietică 
va permite celor două țâri să resta
bilească relațiile comerciale normale, 
întrerupte' cu aproape 30 de ani In 
urmă". A sosit timpul, a spus In 
continuare ministrul american, șă 
Înlăturăm barierele rare ne-au des
părțit după încheierea celui de-al

.eest an un șomaj de aproape 13 taEșichierul politic columbian În
registrează un important eveni
ment prin recenta constituire a 
Uniunii Naționale a .Opoziției, al
cătuită din Partidul Comunist, 
Mișcarea Largă Columbiană. Parti
dul Creștin Social-Democrat și 
alte partide șl grupări de stingă.

Apărut intr-un moment de acută 
scindare .Ln sinul partidelor tra
diționale — conservator și liberai 
— frontul stlngil proclamă obiec

tele Pastrana Borrero. O ilustrea
ză, intre altele, mersul lent al re
formei agrare, atlt din pricina re
zistenței latifundiarilor (care, prac
tic, domină parlamentul, Re direct, 
fie prin Interpuși), cit șl dlntr-im 
viciu congenital ol legii de reformă 
agrară, care prevede evaluarea pă- 
mtntulul la prețul pieței. Or, se 
ridică problema mijloacelor cu care 
să poată fi plătite terenurile ex
propriate, ne care apoi „lmproprie- 
târitli" trebuie să le cumpere, pe

Regrupări politice în Columbia
sută din forța de muncă activă 

Problematica economlco-soclală a 
Columbiei include și aiie as
pecte, între care dezechilibrul fi
nanciar, nlveliil datoriei externe, 
numărul fie falimente ale Între
prinderilor naționale mici șl mij
locii răpuse de concurența capi
talului străin șl altele.

Administrația președintelui Pa-

tru". In acest 
teri s-a făcut 
schimb de păreri ți 
privire la apropiata 
vizită in Uniunea So
vietică a primului 
ministru italian.
:,ln,xcț plivește situa
ția .din Meniul A- 
propiat ■ ji bazinul 
mediteranean, pre
mierii, italian ji en
glez, reafirmlnd nece
sitatea reglementării 
conflictului arabo-is- 
racilan pa baza rezo- 

_____ luțlei din noiembrie 
_______ __ aparțină 1931 a Consiliului de 

s-a dosarului cu eticheta 
„Probleme de rezol
vat*. Cu toate că se 
poala vorbi da unele

C.E.E., si exprimarea 
interesului reciproc 
fată de succesul apro
piatei Intllniri la ni
vel înalt de la Paris 
— cel doi șefi, de gu
vern nu au putut 
merge- "mai acdeparte

viitairca., .RlațfLi^cqe in sfera^ acnțdulul. 
munâ lărgită, Intîlni- Problemele-chele ale 
rea dintre premierul ■ 
Italian Giuâo An- 
dreottl jri primul mi
nistru englez, Edward 
Heath, a fost urmărită 
cu interes de către 
observatorii politici 
din capitala Italiei. A- 
ten(ia acestora 
concentrat spre 
prinderea. eu

reformei sistemului 
monetar interocctden- 
tal, ale instituțiilor 
intercomunltare, mi
rurile in vederea 
combaterii inflației și 
creșterii preturilor 
continuă să <

live vitale pentru progresul țării. 1° trebute să le cumpere pe
Programul adoptat ln ședința de credit, tot ta prețul pieței. Cum ma-
constllulre a noii grupări subll- MȘf}» țăranilor nu au baM șl
nlază necesitatea luptei contra deci nici acces ta credit. In 8 ani nu
dependenței Columbiei de statele 
imperialiste, pentru naționalizarea 
bogățiilor naturale și Instituirea 
controlului de stat asupra econo
miei, pentru libertăți democratice 
șl garanții constituționale. în a- 
ceastă direcție, Uniunea Națională 
a Qpozlțlei iși propune să militeze 
pentru abrogarea stării de asediu 
șl încetarea actlvltâțll tribunalelor 
militare, realizare.! reforme! a- 
grare, democratizarea Invațămln- 
tulul șl altele. Totodată, se cere 
lărgirea relațiilor, diplomatice șl do 
colaborare cu țările socialiste; pre
cum șl restabilirea relațiilor din
tre Columbia și Cuba.

Se știe că unele dintre aceste 
probleme sa află șl In atenția ac
tualei administrații columbiene, 
dar optica de abordare șl suportul 
politic tradițional nu au permis 
concretizarea corespunzătoare a _______
soluțiilor preconizate de președln- statlstlcUo consemnează pentru a-

fost Împroprietăriți doar circa 
300 C®0 dlntr-un total dc aproape 
zece milioane. Sferele oficiale re
cunosc că o schimbare ln acest sec
tor trebuie să albă caracter priori
tar, dat fiind că Imobilismul agri
culturii determină imobilismul eco
nomiei ln ansamblu.

O seric de alte proiecte ale gu-

tlmp de parlBmen _
rlnd cel al reformei urbane — caro 
urmărește să evite specularea te
renurilor șl obținerea de spații 
pentru construirea de locuințe 
populare — apoi reforma in- 
vățămlntului și asistenței sociale 
ele. Aceasta în timp ce 
urbană" — alimentată (... . 
demografic Înalt șl de exodul . _ 
ral — face să urce la niveluri fără 
precedent specula Imobiliară, clnd 
accesul ln școli pentru familiile 
modeste rămlne foarte dificil, iar

strana Borrero reprezintă .ultima 
etapă a coaliției liberal-conserva- 
toare, consfințită prlntr-un pact . 
pe 10 ani,, care, din IfSB, asigură 
alternarea la președinție a 
două partide șl Împărțirea 
ele a principalelor funcții | 
ln toate sectoarele. Acest

alternarea la președinție a celor 
două partide șl Împărțirea Intre 
ele a principalelor funcții publice 
ln toate sectoarele. Acest sistem, 
a început Insă să piardă se
rios teren înainte de a-1 expira, 
termenul fixat în timp ce straie- , 
gll liberali și conservatori medi
tează la elaborarea unor soluții 
""ntru a evita pierderea controlu- 

,12 ’ . ’ " ! acumu
late'In rlndurlh* columblenllor sti
mulează avansul ■opoziției, pre
vestind o posibilă modificare a ra
portului de forțe tradițional. .

în procesul de coalizare a forțe
lor de sUnga. crearea Uniunii Nn- 

explozia țlonale a Opoziției marchează asi
de KDonil feJ nn moment de . însemnătate 

"ul ru- deosebită in perspectiva alegerilor

v. o.
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Securltate al Națiuni
lor Unite, au analizat, 
totodată, . posibilitatea 
unor acțiuni care să 
permită celor două 
țări nu numai o. pre
zență politică mai ac
tivă in această zonă, 
ci și îmbunătățirea 
relațiilor lor cu țările 
riverane ala 
teranei.

Observatori 
informați au 
ideea că Andreotti și 
Heath au discutat a- 
ceastâ tematică largâ 
de probleme in viziu
nea sporirii rolului 
autonom al Europei 
occidentale ln relațiile 
cu Statele Unite ale 
Americii, al afirmării 
C.E.E'. ca un partener 
de ,slne stătător, cu o 
politică proprie in re-, 
lațlile internaționale.

Comentind rezulta
tele convorbirilor din
tre țjremierii Italiei 
șl Angliei, numeroase 
ziare italiene apărute 
miercuri scriu că nu 
se poate considera că 
discuțiile anglo-italie- 
ne ar fi adus clemen
te noi. spectaculoase 
ln politica vest-euro- 
peană. Intre vest-eu- 
ropenl — scrie coti
dianul „Corrlere della 
sera", „chiar atunci 
clnd ei sini de acord 
asupra multor ches
tiuni, persistă mereu 
importante diferen
țieri". Se scoate însă 
ln cvldențd însemnă
tatea contactelor ți 
schimbului dc păreri 
intre oamenii dc stat, 
intr-un moment de 
acțiuni diplomatice 
menite să dea un nou 

și impuls destinderii șl

des- 
. . mei
multă claritate, a ci- 
torva elemente de 
bacă In poziția Italiei 
și Angliei, Inirc care : 
există suficiente teme
iuri pentru a te apre
cia că cele două (ârl 
vor aborda de pe pozi
ții apropiate numeroa- 

i tele probleme spinoase 
ale relațiilor econo
mice, 'monetare șl po
litice interocclden- 
tale 7 Se inlrcuâd din 
partea lor eventuale 
initiative in domeniul 
relațiilor est-vest, în 
general, ti In legă
tură cu viitoarea con
ferință pentru jecuri- 

I taie fi cooperare In 
1 Europa. în special 7 

S-ar putea corbi de 
perspective mal bune 
pentru reglementarea 
politica a conflictului 
din ' Orientul Apro
piat, fală de care Ita
lia ți Anglia mani
festă evidenta sensi
bilitate 1

După două rile de 
intenta discuții — 
timp ln care șeful gu
vernului englez a fost 
primit șl de președin
tele republicii, Gio
vanni Leone, avind, 
de asemenea, convor
biri cu ministrul de 
externe șl aljl mem
bri ai cabinetului ita
lian — rezultatele ofi
ciale au fost consem
nate intr-un comuni
cat comun publicat in 

. presa de miercuri di- 
1 mineața. Dar ce re

flectă acest 
meni ?

Pe lingă reafirma
rea Intenției comune ___ ------------ ----T.
de a depune eforturi cooperare prieteneas- cooperării intarnațio-
In vederea dezvoltării că Intre loaf" popea- nale.
colaborării Intre țările rele continentului nos-

corespondenta
DIN ROMA

convergențe anglo- 
italtenc privind re
glementarea ' disensiu
nilor dintre membrii 
viitoarei Piețe comu
ne lărgite, nu se în
trevăd soluții imedia
te ln acest sens. Căci 
nu fn limpid tor cei doi 
premieri au ținut să 
declara că „progresul 
integrării (vcst)-eu- 
ropene este un proces 
de lungă durată'’, li
nele cercuri Informa
te sint de părere' că, 
de fapt, Heath ți An
dreotti au convenit 
să aștepte rezultatele 
alegerilor preziden
țiale din S.U.A. fi a 
celor parlamentare 
din R.F. a Germaniei, 
înainte de a între
prinde acțiuni comune 
concrete și angajante. 

Schimbul de păreri 
intre cei doi șefi dc 
guverne a înregistrat 
iniă largi convergențe 
ln .probleme legate 
de conferința pentru 
securitate șl coopera
re ln. Europa. „Cei doi 
prim-minlșiri — subit-, 
nlază comunicatul co
mun — sini convinși 
câ s-ar sprijini serios 
cauza pârii ți securi- 

docu- tâfll ln Europa, prin 
promovarea de rela
ții bazate pe sinceri
tate, bunâvointâ

promulgat o nouâ lege e- 
loaîorală ln vedercfl alegerilor 
generale " programate pentru Ei mar
tie, 1073. Potrivit acesteia, alegerile 
vor fi directe, dar, pentru prima 
dată, se prevede un al doilea tur de 
scrutin ln . ipoteza In care candidatul 
prezidențial al partidelor sau alian
țelor electorale nu obține o majori
tate de 51 la sută din totalul voturilor 
exprimate.

Convorbirile iugoslavo- 
efiptene. Cfdro au InceRat 
convorbirile oficiale dintre, primul, 
ministru al Republicii Arabe Egipt, 
Aziz Sedki, șl președintele Consiliu
lui »Executiv Federal al Iugoslaviei, 
Genial Biedicl. aflat intr-o vizită ln 
capitala egipteană. Cel doi premieri. 
Împreună cu colaboratorii lor. au 
examinat relațiile economice bilate
rale șl modul de dezvoltare a aces
tor relații, relevă agenția Tanlug.

In prezonfa șefului sta
tului chilian, SalvB<lor Allende, 
la Santiago de Chile au început lu
crările celei de-a treia conferințe a 
Organizației panamericane a sănătă
ții (O.P.S.). Luind cuvlntul la deschi
derea lucrărilor, președintele Allende 
a tăcut o analiză a situației existente 
In acest sector pe continentul lâtlno- 
american și a subliniat necesitatea so
luționării problemei deficitului de ca
dre medicale. ■

Dezvoltoaea relațiilor ce- 
hoslovaco-coreene. 0 daIe- 
gație guvernamentală a R.P.D. Co
reene, condusă de Zăng Zun Thek, 
vicepreședinte ai Cabinetului de Mi
niștri, a făcut o vizită In R. S. Ceho
slovacă, relatează agenția C.T.K. în 
cursul convorbirilor avute cu o dele
gație guvernamentală cehoslovacă, 
condusă de Frantisek Homouz, vice-" 
președinte al guvernului, nu fost dis
cutate probleme ale adlnclril șl spo- 
‘ ’ ,l< 2’/ ,22- “ ■

fac ia oncllle txntale sl dlfuzorU din Întreprinderi 51 instituit!. Pentru rjălnâiate, abonamente prin UlOMPIlESFlLATELIA-i ■ București 
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KerleiM Democratice șl Populare, cere 
' face o vizită ta-Moscova. Au fost dis

cutate probleme ale relațiilor sovle- 
to-algerlene sl probleme ale gRuațJoL 
internaționale, printre care șl cele 
legate de situația din Orltsilul Apro
piat.

GUV0mill UrgCîltillCîni a păriit după Încheierea celui de-al 
" " ’ doilea război mondial.

Ziarul „Notion Sinniun", 
din R.P.D. Coreeană, a publicat un 
editorial, reluat de agenția A‘.C.T.C„ 
ln care salutâ normalizarea relațiilor 
dintre R. P. Chineză și Japonia, men- 
ționind că acest net se Înscrie ca o 
contribuție de o deosebită însemnă
tate ta reducerea Încordării șl menți
nerea ■ păcii și securității In Asia. 
Poporal coreean, arată ziarul, nu 
dorește cn vecinii săi să mențină re
lații ostile, cl să se înscrie Intr-un 
climat pozitiv, stabil. . '

în Sudan s-au încheiat 
alegerile fwntrd desemnarea unul 
număr de 175 de membri al Consi
liului Poporului, organism creat re
cent prlntr-un decret a! președintelui 
Gaafaf El- Numelry-șl însărcinat cu 
elaborarea noii constituții n țării. 
După cum relatează agenția Reuter, 
participarea la alegeri a fost de pesto 
80 ta sulă In majoritatea circum
scripțiilor și de sută la sută ln uncie 
districte din marile-orașe.
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Reuniunea tripartita con
sacrata soluționării pe cale 
pașnică a conflictului tan- 
zaniano-ugtmdez 8 ,nwP’jt 
miercuri, in capitala Somaliei, sub 
președinția șefului statului somalez, 
Mohammed Siad Barre. La aceste 
convorbiri iau parte ministrul aface
rilor externe ' al Uțțandel. Wanu- 
me Klbedl. și șeful diplomației tan- 
zanlehe. John Maleceln, precum și 
oficialități somaleze.

La Varșovia S7®V lnchelal Ia_ 
crărlle Consfătuirii pe țară a Sindi
catului lucrătorilor din construcții șl 
Industria materialelor de construcții. 
La închiderea dezbaterilor a luai cu
vlntul Plotr Jaroszewicz. membru al 
Biroului Politic el C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de MinlștrL

Gus Hali despre

N. PU1CEA

. Aspecte ale vieții sociale din S. U. A.
WASHINGTON 4 (Agerpres). 

Luind cuvlntul la o conferință 
presă ținută' in orașul Pittsburgh, 
Gus Hali, secretarul general al Par
tidului 'Comunist din S.U.A., candi
dat ul acestui partid 1a postul de pre
ședinte al țârii, a criticat sistemul 
fiscal aflat in vigoare In Statele 
Unite. El a arătat că muncitorii ame
ricani din Industria metalurgică sini 
nevoiți să plătească 40 la sută din 
salariile lor pentru impozite, ln timp 
ce marile corporații „United Stales 
Steel0 șl „Republic Steel" nu au plă
tit in anul 1971 nici un impozit sla-

WASHINGTON 4 (Agerpres). — tulul. Secretarul general al Parlldu- 
Luind cuvlntul 1a o conferință de ' Iul Comunist din S.U.A. a menționat 

că, deși Ih ultimii 20 de ani produc
tivitatea muncii In Industria meta
lurgică a crescut considerabil, situa
ția materială a muncitorilor din a- 
ceal, domeniu np s-a îmbunătățit In 
mod corespunzător.

Gus Hali, caro întreprinde o călă
torie In țară înaintea alegerilor pre
zidențiale din noiembrie, a declarat, 
de asemenea, ziariștilor efi Partidul 
Comunist din S.U.A. cere adoptarea 
unei legi împotriva segregației ra
siale.


