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DE LA iNEIINȚARE

întregul popor român, ca și opi
nia publică progresistă din întreaga 
lume, a aflat cu profundă îngrijo
rare și indignare vestea arestării 
secretarului general al P.C. din 
Chile, tovarășul Luis Corvalan. care 
a slujii cu consecvență idealurile 
si aspirațiile clasei muncitoare, ale 
poporului chilian spre o viată libe
ră. independentă și prosperă, cauza 
înfloririi și progresului patriei.

Prieten al poporului român, mi
litant pentru dezvoltarea relațiilor 
de colaborare dintre țările și po
poarele noastre, tovarășul Luis Cor
valan este o personalitate de seamă 
a vieții politice chiliene, a mișcării 
comuniste, muncitorești și antiim- 
perialisle, un luptător consecvent 
pentru pace. înțelegere și colabora
re internațională.

Arestarea tovarășului Corvalan, 
valul de teroare, persecuții și pri
goană împotriva comuniștilor, socia
liștilor și altor forte patriotice lo
vesc in interesele naționale ale po
porului chilian, sint numai in inte
resul forțelor reacționare interne și 
internaționale, slăbesc lupta mase
lor populare chiliene pentru o dez
voltare liberă și independentă a na

țiunii pe calea progresului econo
mic și social.

Exprimind sentimentele de soli
daritate ale întregului nostru partid, 
ale poporului român, cu toate for
țele democratice, progresiste chilie
ne, Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. protestează in mod ferm îm
potriva arestării tovarășului Luis 
Corvalan, a celorlalți reprezentanți 
ai ..Unității Populare", cere elibe
rarea lor imediată, curmarea cam
paniei sălbatice de prigoană, per
secuție și uțmărirț a forțelor pm- 
gresise și democratice, restabilirea’ 
drepturilor și libertăților constitu
tionale. respectarea drepturilor 
fundamentale ale omului.

Poporul român este alături și pe 
deplin solidar cu forțele patriotice, 
democratice și progresiste din Chi
le. cu poporul chilian. în aceste zile 
de grea încercare pentru națiunea 
chiliană și iși exprimă încrederea 
că nici o forță nu va putea Infrin
ge voința unită a clasei muncitoa
re. țărănimii, intelectualității, a ma
selor populare chiliene pentru pro
pășirea patriei pe drumul libertă
ții. independenței naționale și pro
gresului social.

COMITETUL EXECUTIV 
AL COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Tovarășul Nicolae Ceausescu a primit 
pe ministrul federal al învățâmîntului 

si stiintei din R. F. Germania
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a orimit, 
luni după-amiază. pe Drof. dr. 
Klaus von Dohnanyi, ministrul fe
deral al învățâmîntului și științei din 
Republica Federală Germania.

La întrevedere a panicipat tova
rășul Paul Niculescu-Mizil. vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul educației si invătămintu- 
Jui.

A luat parte, de asemenea, dr., 
Volkmar von Arnim. însărcinatul cu 
afaceri ad-inlerim al R.F. Germa
nia la București.

Cu . acest prilej. președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut o convor
bire cordială cu oaspetele, in cadrul 
căreia a fost evocată cu satisfacție 
vizita întreprinsă. in acest an. de

șeful statului român 
Federală Germania.

în cursul discuție-' 
relațiile dintre Re 
România și Repub’ 
mania cunosc o i 
cendentă. pe rr 
interesul recipro 
destinderii și c , 
nentul nostru si

în acest cont' 
însemnătatea 
rea conlucrai 
mintului. ști' 
tru lărgirea 
tre România- 
Germania, pen -4 
propiere si o rru 
celor două popoai

in Republica

•nreciat 
Src:<;s

Stadiul
Luni, 1 octombrie. In această 

zi, militarii armatei noastre 
populare. întregul popor au săr
bătorit 30 de ani de la crea
rea Diviziei „Tudor Vladi- 
mirescu-Debrețin". Omagiul a- 
dus acestei aniversări și-a 
găsit o inaltă expresie in 
participarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, 
comandantul suprem al Forțelor 
Armate ale Republicii Socia.iste 
România, la festivitatea ce a a- 
vut loc in Capitală, in cadrul că
reia diviziei ce poartă, simbolic, 
numele conducătorului mișcării 
revoluționare de la 1821 i-a fost 
conferit Ordinul „Tudor Vladi
mirescu", clasa I.

Această impresionantă mani
festare, desfășurată in prezența 
conducătorului partidului și sta
tului nostru, a reprezentat, in 
fapt, cinstirea tuturor ostașilor 
țării care, la chemarea Partidu
lui Comunist Român, au luptat 
vitejește pentru libertatea și in
dependența României și apoi 
pină la victoria finală asupra 
Germaniei naziste.

...Este ora 10. Ostașii Diviziei 
„Tudor Vladimirescu-Debrețin" 
trăiesc in această însorită dimi
neață de toamnă clipe deosebite. 
La sărbătoarea lor participă 
membri ai consiliilor de condu
cere ale Ministerului Apărării 
Naționale și Ministerului de In-, 
teme, generali și ofițeri activi și 
in rezervă — participanți la 
războiul antihitlerist — militari 
ai unităților din garnizoana 
București, membri ai gărzilor 
patriotice și ai formațiunilor de 
pregătire militară a tineretului, 
pionieri.

Pe platoul central se află ali
niate unități ale diviziei, avind 
in flancul drent al frontului 
Drapelul de luptă.

Un sunet prelung de trom
petă anunță sosirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Comandantul diviziei prezin
tă raportul.

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
comandantul suprem al forțe
lor noastre armate, insolit de 
ministrul apărări: naționale, 
trece in revistă trupele si salută 
drapelele unităților.

Urmează momentul solemn al 
decernării Ordinului ..Tudor 
Vladimirescu'. clasa I. Drapelu
lui de luptă al marii unități, 
pentru contribuția deosebită a- 
dusă la ridicarea capacității de 
apărare a Republicii Socialiste 
România și la opera de cons
truire a socialismului în patria 
noastră, cu prilejul aniversării 
a 30 de ani de la înființarea 
Diviziei „Tudor Vladimirescu- 
Debretin".

Intr-o atmosferă entuziastă. 
In uralele militarilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu prinde pe 
mătasea-Drapelului de luptă al 
diviziei înalta distincție. • care 
strălucește pe faldurile sale ca 
o vie mărturie a prețuirii efor-
(Continuare ta pag. a tn-a)

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,
Tovarăși generali, ofițeri, subofi

țeri,
Tovarăși soldați,
Aniversăm astăzi împlinirea a 30 

de ani de la înființarea Diviziei 
„Tudor Vladimirescu", moment de 
mare însemnătate în istoria forțe
lor armate românești, a forțelor de 
eliberare socială și națională ale 
patriei.

Cu acest prilej sărbătoresc do
resc să adresez, în numele Comi
tetului Central al partidului, al 
Consiliului de Stat, al Consiliului 
de Miniștri și al meu personal, un 
salut călduros și cele mai bune 
urări militarilor din Divizia „Tu
dor Vladimirescu". tuturor militari
lor forțelor armate române.

După cum se știe. Partidul Co
munist Român a desfășurat, încă 
de la înființarea sa, o luptă activă 
împotriva politicii reacțiunii bur- 
ghezo-moșierești, militînd cu toată 
fermitatea împotriva pregătirii 
războiului antisovietic, pentru prie
tenie și colaborare cu Un*iunea So
vietică. în condițiile istorice și in
ternaționale cunoscute, datorită lip
sei de unitate a clasei muncitoare, 
a forțelor antifasciste și democra
tice, în anii '40 s-a putut instaura 
în țară dictatura militaro-fascistă. 
Primii pași ai dictaturii militaro- 
fasciste au fost dezmembrarea țării 
în urma Dictatului de la Viena și 
apoi aruncarea României în războ
iul dus de Germania hitleristă îm
potriva Uniunii Sovietice și a ță
rilor din coaliția antihitleristă. în 
rîndurile maselor largi populare 
s-a dezvoltat o puternică mișcare 
împotriva fascismului și a războ
iului.

In aceste împrejurări. Partidul 
Comunist Român, unind celelalte 
forțe democratice antifasciste din 
țară, a desfășurat o largă activitate 
de organizare a luptei pentru sabo
tarea mașinii de război fasciste. 
Starea de spirit din rîndul maselor 
largi populare s-a reflectat și în 
rîndul armatei, care înțelegea tot 
mai mult că trebuie să participe 
activ la lupta pentru salvarea in
tereselor naționale, pentru elibe
rarea țârii de sub dominația fas
cistă.

La chemarea Partidului Comu
nist Român, s-au ridicat la luptă 
masele populare, acțlonind pentru 
ieșirea României din războiul dus 

alături de Germania hitleristă, 
pentru alăturarea la coaliția an- 
tihitleristă. pentru eliberarea în
tregului teritoriu al țării și zdro
birea definitivă a fascismului ger
man.

In primele rînduri au participat 
militarii armatei noastre. în • con
dițiile interne arătate, și ale des
fășurării cu succes a luptei gene
rale împotriva fascismului a fost 
posibil să se treacă, în anul 1943, 
din inițiativa Partidului Comunist 
Român, la constituirea Diviziei 
..Tudor Vladimirescu". Trebuie să 
menționăm cu acest prilej sărbă
toresc că guvernul sovietic a acor
dat atît aprobarea, cit și întregul 
său sprijin pentru organizarea. do
tarea și funcționarea acestei mari 
unități românești pe teritoriul U- 
niunii Sovietice. Aș dori ca. la a- 
ceastă adunare, să exprim gu
vernului și poporului Uniunii So
vietice mulțumirile partidului și 
ale poporului român.

încă de la înființarea Diviziei 
..Tudor Vladimirescu" s-au afirmat 
cu toată fermitatea scopurile care 
trebuiau să anime lupta ei și — 
se poate spune — a întregii ar
mate. într-un document, adoptat 
în 1942. ce a stat la baza consti
tuirii acestei unități, se spu
nea : „Noi, românii. ’ nu dorim 
stăpînirea străină a generalilor 
germani. Noi dorim cîrmuirea 
noastră românească, reprezentata 
printr-un guvern cu adevărat na
țional al României, un guvern al 
păcii, libertății și independenței'*. 
Putem spune că ceea ce se între
vedea în acel document s-a înfăp
tuit ! Și, intr-adevăr, în România 
s-a instaurat un guvern național 
revoluționar care a pus bazele noii 
orânduiri sociale. Guvernul român 
asigură făurirea orînduirii socia
liste. înflorirea patriei, bunăstarea 
și fericirea întregului popor, inde
pendența și suveranitatea națiuni' 
noastre socialiste. (Aplauze pu
ternice. ovații și urale).

Sînt cunoscute împrejurările in
ternaționale favorabile din vara a 
Țiului 1944, victoriile istorice obți 
nute de armatele sovietice, de 
armatele coaliției antihitleriste 
de forțele de eliberare național; 
și de partizani din diferite țări 
care dădeau lovituri tot mai pu 
temice mașinii de război hitleris- 
te, grăbind prăbușirea Germaniei 
fasciste. în aceste condiții, în pri
măvara anului 1944 i-a realizat 

Frontul Unic Muncitoresc, apoi 
Blocul Național Democratic, s-a a- 
juns la o largă coaliție antihitle
ristă, pentru salvarea națională a 
patriei. în această coaliție, armata 
deținea un loc important. Trebuie 
menționat că în anii războiului, în 
pregătirea eliberării patriei, par
tidul s-a preocupat de desfășura
rea unei largi activități în rîn
dul întregii armate, a stabilit 
legături cu conducerea ei, cu nu
meroși generali și ofițeri. Aceasta 
a constituit un factor care a deter
minat ca armata să participe activ 
atît la înfăptuirea insurecției na
ționale antifasciste, cit și la toate 
transformările revoluționare. la 
toate victoriile dobîndite în făuri
rea socialismului pe pămîntul 
României. (Aplauze puternice, u- 
rale).

Totodată, înțelegînd că elibera
rea patriei nu poate fl decît ro
dul participării întregului popor, 
că poporul trebuie să-și ia soarta 
în propriile mîini și că pentru a- 
ceasta trebuie să-și creeze unități' 
populare armate, partidul a trecut 
la constituirea gărzilor patriotice, 
care au jucat, de asemenea, un 

rol important în lupta pentru în
făptuirea insurecției naționale an
tifasciste, pentru eliberarea țării, 
în construcția orînduirii socialiste 
în România.

înfăptuirea insurecției naționale 
antifasciste constituia o necesita
te imperioasă, la care au luat parte 
activă toate forțele ce se pronun
țau pentru independența țării, 
pentru progresul ei economico-so- 

vcial. Se poate spune că acest act 
de importanță istorică crucială 
pentru România a deschis calea 
nu numai a eliberării definitive a 
patriei noastre de sub jugul do
minației străine și a eliberării so
ciale a maselor, dar și a unei ere 
noi, de făurire a celei mai înain
tate orînduiri — orînduirea socia
listă — în care poporul este pe 
deplin stăpîn pe destinele sale 
și merge ferm înainte sore comu
nism ! (Urale puternice, aplauze 
prelungite).

Dragi tovarăși,
După cum se știe. Divizia „Tu-, 

dor Vladimirescu" a participat, 
alături de unele unități ale arma- -------j----------------------------  
(Continuare în pag. a in-a)

recoltăr
• PRIORITATE RECOLTĂRII Șl ELIBERĂRII TEE 
DESTINATE GRIULUI ® SĂ SE ÎNCHEIE GR/ 

COLTATUL Șl TREIERIȘUL FLORII-SOAI

Ne aflăm la începutul unei noi 
săptămini și al unei noi luni, in care 
lucrările in cimp, la recoltat și se
mănat, trebuie intensificate in toate 
zonele, in toate unitățile agricole. 
Din ultimele date centralizate la 
ministerul de resort rezultă că 
pină la 28 septembrie recoltatul 
florii-soarelui s-a efectuat în pro
porție de 98 la sulă din supra
fața cultivată in I.A.S. și 93 
la sută in cooperativele agrico
le, iar porumbul s-a cules de 
pe 26 la sută și, respectiv, 20 la 
sută din suprafețe. Ținind seama 
de ritmul intens de muncă — chiar 
și duminică s-a lucrat din plin Ia 
recoltat — realizările la zi sint mult 
mai mari. Totuși, pină la data amin
tită. mai rămăseseră de recoltat 
peste 1.7 milioane hectare de po
rumb. precum și suprafețe însem
nate cu sfeclă de zahăr, cartofi, 
soia, legume, struguri, furaje. Iată 
de ce este necesar ca acum, cind 
timpul se menține frumos, acene 
lucrări să fie intensificate. în mod 
deosebit se cere ca, in zilele urmă
toare. să se încheie recoltatul și 
Ireieratul florii-soarelui, transpor
tul și depozitarea întregii cantități 
de semințe la bazele de recepție. 
Cele mai multe forțe de muncă și 
mijloace mecanice și de transport 
trebuie dirijate la culesul porum

In pagina a ll-a, relatâri ale corespondenților noștri

bului. acordindu-se p 
tării și eliberării tei 
nate insămințării gri’ 
mațiile sosite la re< 
că suprafețe însemn, 
s-au cules știuleții i 
bile tractoarelor din ^aUză că se 
intirzie eliberarea terenului de co
ceni. Pentru urgentarea acestei lu
crări și efectuarea ei odată cu cu
lesul știuleților. trebuie extinse ini
țiativele unor unități de a confec
ționa și folosi sănii pentru trans
portul cocenilor la capătul tarlale
lor și de a utiliza mijloacele de 
transport și in cursul nopții.

Atenție deosebită trebuie acordată 
înlăturării pierderilor de legume, 
struguri și fructe, ‘ respectindu-se 
cu rigurozitate graficele de recol
tare, preluare și prelucrare a aces
tor produse perisabile. Ținind 
seama că in multe întreprinderi 
agricole de stat și cooperative agri
cole s-au cules și stau in grămezi 
cantități mari de legume, este ne
cesar să se organizeze de urgență 
transportul acestora pentru aprovi
zionarea populației și industriei de 
conserve. Timpul frumos permite 
să fie mai intens folosit pentru ur
gentarea transportului cartofilor și 
sfeclei de zahăr, evitindu-se greu
tățile care ar putea fi provocate de 
eventualele ploi.
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STADIUL RECOLTĂRII
STRUGURII

Ritmul a crescut, 
dar nu pe măsura 
posibilităților

VASLUI
Culesul strugurilor se desfășoară 

din plin in majoritatea unităților a- 
gricole de stat și cooperatiste din 
județul Vaslui. Datorită masurilor 
organizatorice luate, ritmul culesu
lui. în cele mai multe cooperative 
agricole, a fost corelat cu capaci
tățile de prelucrare ale centrelor de 
vinificație. „Ne străduim ca in zi
lele care urmează, unitățile noastre 
să prelucreze 130 vagoane pe zi — 
ne-a declarat tov. C. Hogaș, direc
torul Întreprinderii județene a 
viei șl vinului. Munca a fost orga
nizată de așa natură Incit toate li
niile tehnologice de la centrele de 
vinificație funcționează de dimi
neața pină seara, uneori pină după 
ora 24, fără Întrerupere. De ase
menea, sint asigurate condiții bune 
pentru depozitarea vinului".

La centrul de vinificație Oltenești 
tov. Mihai Ghiban, șeful unității, ne 
informează că recoltarea struguri
lor se face direct în bene, ma
nipulate în dteva minute cu maca
raua, incit liniile de prelucrare nu- 
stau o clipă. Și in alte locuri cen
trele lucrează din plin. Totuși, în

raza centrelor de vinificație Docă- 
neasa. Bordești, Ivănești. Tutova, 
Puiești se lucrează încă greu la 
recoltat, există neajunsuri la pre
luarea strugurilor la centre. De 
exemplu, la centrul de la Ivă- 
nești, carele și autocamioanele 
încărcate cu struguri stau chiar 
două ore la rind pentru des
cărcat. Aici, din cele 6 linuri, doar 
3 sint pline, iar la singura linie de 
prelucrare, ritmul de alimentare 
este lent. Abia pe 28 septembrie 
s-a luat măsura de intensificare a 
ritmului de prelucrare prin intro
ducerea unui utilaj nou. Trebuie, 
de asemenea, luate măsuri pentru 
intensificarea culesului in toate 
cooperativele agricole. Strugurii, 
după cum afirmă specialiștii, au a- 
cumulat suficient zahăr, incit se 
impune recoltarea lor fără întir- 
ziere pentru a se înlătura orice 
pierderi. Numai că in cooperativele 
agricole din Bogdănești și Unțești 
livrările nu au atins incă prevede
rile cuprinse in grafic. Iată de ce 
sint necesare măsuri pentru ca, 
in următoarele zile, in toate coope
rativele agricole recoltarea strugu
rilor să se desfășoare din plin.

Vaslle IANCU

In ultimele zile, cooperativele 
agricole din județul Bacău au li
vrat la centri le de vinificație peste 
5 500 tone si ruguri. La cooperati
vele agricole din Cleja,' Stăni- 
șești, Podu-Tvrcului, Dealu-Perjului, 
cantitatea de struguri recoltată zil
nic a crescut de la 2 la 10-15 va
goane. La • cooperativa agricolă 
Păncești, bunăoară, unitate care 
dispune de cea mai mare supra
față de viță de vie din județ, lu
crează la cules peste 1 000 de oa
meni, tineri și virstnici, care mun
cesc cu însuflețire pentru a pre
veni orice pierderi.

Cu aceeași hărnicie muncesc și 
cooperatorii din Fărăoani, Săucești, 
Nicolae Bălcescu. Rezultate bune 
dau măsurile luate de întreprinde
rea viei și vinului — Bacău, pen
tru preluarea și prelucrarea ope
rativă a producției. La fiecare din 
cele 12 centre de vinificație au fost 
introduse două și trei schimburi, 
lucrindu-se continuu 24 de ore. Cu 
fonduri de mică mecanizare s-au 
executat o serie de dispozitive și 
elemente de automatizare ce au 
sporit capacitatea de prelucrare la 
1 500 tone pe zi. De asemenea, s-au

construit noi centre de vinificație 
la Dealu-Morii, Răcăciuni, Sascut, 
Podu-Turcului și Traian. Inginerul 
Dumitru Erlnicioiu, directorul în
treprinderii, aprecia însă că recol
tatul strugurilor, în unele unități, 
se desfășoară destul de anevoios, 
din care1 cauză graficele de pre
luare și de vinificație nu sint res
pectate. Conform graficului, coope
rativa agricolă din Valea Seacă 
trebuie să aducă zilnic la centrul 
de preluare din Sascut 35,7 va
goane de struguri. Or, Intr-o săp- 
tămînă au fost livrate de aici doar 
7 vagoane struguri. Cooperativa 
agricolă din Slobozia a cules și 
predat numai clteva tone de stru
guri din cele 250 tone contractate. 
La Răchitoasa, Izvorul Berheciului, 
Mărăști, Roșiori, recoltatul strugu
rilor nici n-a început, deși boabele 
s-au copt peste tot.

Specialiștii apreciază că strugurii 
nu mai acumulează prea mult za
hăr, iar ploile care se anunță pun 
în pericol recolta bună existentă. 
De aceea, se impun măsuri opera
tive pentru hiobilizarea unor forțe 
sporite la culesul și transportul 
strugurilor la centrele de vinifica
ție.

Gh. BALTA

SIBIU
După o săptămină „plină" la cu

les in întreprinderile agricole de 
stat, unde, pină ieri, se recoltaseră 
291 ha, duminică a fost dat semna
lul începerii strinsului recoltei de 
struguri și în renumitele podgorii 
din Valea Tirnavelor și Apold- 
Miercurea, aparținind de cooperati
vele agricole. Printr-o largă mobi
lizare a cooperatorilor, cărora le so
sesc zilnic în ajutor peste 1 000 de 
elevi, viteza de recoltare a ajuns, 
in primele zile, la 50 de hectare, 
urmind ca pină la sfirșitul acestei 
săptămini să se atingă ritmul pla
nificat de 150 ha. In acest scop au 
fost luate numeroase măsuri, prin
tre care alcătuirea unor echipe 
mixte de culegători, formate din ță
rani cooperatori și elevi, folosirea 
utilajelor de prelucrare și în 
timpul nopții ș.a. „Există toate 
condițiile create — ni s-a spus la 
întreprinderea județeană a viei și 
vinului — ca prin măsurile luate și 
care vor mai fi luate, in continuare, 
culesul strugurilor, ca și prelucrarea 
să fie încheiate nu la 15 octom
brie, așa cum e planificat, ci la 10 
octombrie. ,

Nicolae BRUJAN

LEGUMELE ELEVI LA STRÎNSUL RECOLTEI

Fruntașii explică
de ce sint fruntași

Decalaje prea mari 
între recoltare 

și transport
Elevi de la liceul „I. L. Caragiale" din București la culesul legumelor

— Continuitatea acțiunilor — a- 
ceasta cred eu câ este cheia succe
selor noastre,1 fie că este vorba, de 
pregătirea fabricației, de asigurarea 
creșterii productivității muncii și re
ducerea costurilor, de organizarea 
producției..

Acesta a fost răspunsul inginerului 
Vasile Mladin, directorul întreprin
derii mecanice de material rulant 
„Grivița roșie" din București, la în
trebarea noastră referitoare la de
pășirile înregistrate față de plan la 
producția-marfă și cea globală, 
realizate in 9 luni din acest an, de 
această unitate.

— Ce înseamnă, de fapt, o produc- 
ție-marfă suplimentară de 14 mili
oane lei obținută la I.M.M.R. „Gri
vița roșie", in trei trimestre ?

— 'Valoarea a 25 reparații echiva
lente, executate la vagoanele de cale 
ferată pentru pasageri. Ceea ce aș 
vrea să subliniez este că atit la pro- 
ducția-marfă, cit și la cea globală, 
angajamentele anuale au fost depă
șite substanțial.

— Să revenim la căile prin care 
s-au obținut asemenea rezultate fa
vorabile. Bunăoară, la productivita
tea muncii.

— Este un domeniu căruia îi acor
dăm o intensă și permanentă aten
ție. Un argument : planul produc
tivității muncii pe trei trimestre a 
fost depășit cu 2.6 la sută, iar față 
de perioada corespunzătoare a anu
lui trecut, sporul este de 9 la sută. 
Creșteri a căror explicație este tot 
continuitatea de care vorbeam mai 
înainte ; continuitate în organizarea 
superioară a producției — prin reor
ganizarea atelierelor și reașezarea 
locurilor de muncă. în concordanță 
cu cerințele fluxului tehnologic, În
ființarea in cadrul secțiilor a unor 
grupe tehnologice, care rezolvă ope
rativ orice problemă ce se Ivește in 
producție, aplicarea unor tehnologii 
noi, asimilarea și realizarea multora 
din piesele de schimb necesare repa
rării noilor tipuri de vagoane ; con

tinuitate in a revedea și analiza fie
care reper — pină acum au fost su
puse acestei operații peste 600 re
pere — in scopul îmbunătățirii teh
nologiei și reducerii adaosurilor de 
prelucrare, ceea ce are ca efect nu 
numai reducerea cheltuielilor (in 9 
luni, cheltuielile la 1 000 lei produc- 
ție-marfă s-au diminuat cu 25 lei, 
cu precădere pe seama micșorării 
cheltuielilor materiale), ci și creș
terea productivității muncii (piesele 
cu adaosuri minime necesitind mal 
puține ore de prelucrare).

— Se va menține și în trimestrul 
IV acest ritm de creștere a produc
ției și productivității muncii ?

— Categoric, da. De altfel, de pe 
acum estimăm că vom inregistra o 
depășire de 5 milioane de lei la pro
ducția globală și de 4,5 milioane lei 
la producția-marfă.

— Prin aceleași căi de acțiune ?
— Da, dar ne bizuim și pe in

trarea in funcțiune înainte de ter
men a unor noi capacități de pro
ducție in întreprinderea noastră. 
Noile investiții pe care le realizăm 
ne vor permite să reparăm in fie
care an cu 50 la sută mal multe va
goane ca pină acum. Toate forțele 
sint concentrate spre devansarea ter
menelor planificate de punere in 
funcțiune — subliniez că, in acest 
sens, primim permanent un sprijin 
substanțial din partea comitetului de 
partid al sectorului 8 — fără a ne
glija nici un moment producția cu
rentă. In același timp, productivita
tea muncii1 se va menține la un ni
vel ridicat, in primul rind prin in
trarea în producție a unor noi insta
lații realizate prin autoutiJare — un 
tunel de degresat boghiuri, standuri 
de încercat și măsurat boghiuri sub 
sarcină ș.a. Cu toții, muncitorii și 
tehnicienii noștri, știu că se contează 
pe producția „Grivlțel roșii" și sint 
ferm hotărîți să realizeze ritmic și 
integral sarcinile ce le revin.

Dan MATEESCU

COMBINATUL DE FIRE Șl FIBRE CHIMICE

DIN SĂVINEȘTI

Graficele privind recol
tarea și preluarea produse
lor sint, in general, respec
tate în județul Brăila. Au 
fost asigurate mijloace de 
transport — 150 autocami
oane cu remorci de la au
tobază și alte 100 de cami
oane ale unor întreprinderi 
din oraș — ceea ce a sporit 
mult capacitatea de prelua
re a legumelor. De aseme
nea. au fost organizate de 
către I.L.F. două centre 
mari de prelucrare a toma
telor pentru bulion, la Brăi
la și Jirlâu, unde zilnic 
sint preparate circa 80 tone 
pastă de roșii, precum și în 
cooperativele agricole Ibri- 
anu, Suțești, Movila Mire- 
sîi și altele.

Dar cu toate aceste lău
dabile eforturi de organi
zare, mai sint Încă proble

me nerezolvate. Astfel, în 
vreme ce cantitatea de roșii 
recoltate zilnic estd de a- 
proximativ 1 000 tone, se 
prelucrează o cantitate mai 
mică, iar stocurile din cimp 
cresc cu flecare zi. O 
vină revine și unor uni
tăți din municipiu, ca
re trebuiau să preia și să 
prelucreze importante can
tități de roșii pentru bulion 
in vederea consumurilor 
colective, dar nu au făcut 
mai nimic pină acum. In 
această situație se află E- 
nergoconstrucția. Spitalul 
de copii. O.J.T. Se cer deci 
accelerarea ritmului de pre
luare șl o mai bună core
lare a recoltării cu livrările 
de legume.

★
La coooerativa agricolă 

Banca, județul Vaslui, erau

recoltate, de citeva zile, 3 
vagoane de roșii și 14 Vh- 
goane de ardei. Cele mai 
multe produse erau așezate 
pe pămint, in grămezi u- 
riașe, intrucit lipseau lă
zile. Sint așteptate mijloa
cele de transport ale C.L.F. 
Birlad. „Mai avem de re
coltat a doua oară încă 3 
ha de roșii și 7 ha de ardei 
— ne spune tov. Laurențiu 
Rășcanu, președintele uni
tății. La roșii și ardei avem 
de livrat, in cadrul contrac
tului, încă *65 de tone. Am 
făcut o cantitate de bulion, 
mai punem și murături, dar 
cit putem să valorificăm ? 
Aici sint cantități vagona- 
bile. La ultima convorbire 
telefonică pe care am a- 
vut-o cu C.L.F. Birlad. răs
punsul tehnicianului de la 
sectorul de preluare. C.

PORUMBUL
Transportul- 

buturuga mică 
a carului mare 

din Teleorman
Cooperativele agricole 

din județul Teleorman au 
recoltat pină vineri, 28 
septembrie, 18 500 ha cu 
porumb, ceea ce repre
zintă circa 16 la sută din 
suprafața cultivată. Evi
dent, prea puțin dacă ți
nem seama că pini la 10 
octombrie trebuie să se ln- 
sămînțeze după porumb 
45 000 ha cu griu. Cind vor 
fl recoltate, eliberate, arate 
și pregătite aceste tere
nuri ? Făcind un simplu 
calcul rezultă că în ultima 
săptămină s-au recoltat 
numai 8 500 ha cu porumb, 
adică puțin mai mult de 
un procent pe zl din în
treaga suprafață cultivată. 
Iată de ce acum este ne
cesar să se acorde priori
tate recoltării porumbului 
fi eliberării suprafețelor 
destinate insămințăril griu
lui. De ce au lntirziat re
coltatul fi, mai ales, elibe
rarea terenului ? După cum

Borș, a fost dezarmant : 
„Nu putem să vă luăm 
marfa, descurcați-vă și 
voi... Ne dați in judecată 
dacă vreți, noi dăm pe alții 
și gata !“

De hirtii și litigii judecă
torești îi arde I.L.F. acum, 
cind in grădinării se depre- 
ciază vagoane de legume ?

★
Pină la 1 octombrie, din 

grădinile de legume ale 
județului Constanța nu se 
recoltase decit jumătate 
din producția planificată. 
Sint multe legume recol
tate dar netransportate. 
Pentru’ descongestionarea 
fabricii de conserve „Mun
ca" și pentru a suplini de
ficitul mijloacelor de trans
port, ocupate în aceste 
zile la căratul porumbu

lui, în 11 unități mari cul
tivatoare de legume din 
județ a fost luată măsura 
de a se industrializa și 
semiindustrializa surplu
sul de legume. In acest 
scop, specialiștii fabricii 
de conserve „Munca" din 
Ovidiu au dat explicațiile 
tehnologice necesare și 
s-au luat măsuri pentru 
asigurarea utilajelor. In 
cooperativele agricole 
Chimogeni, Plopeni, Scă- 
rișoreanu ș.a. a început 
fabricarea unor impor
tante cantități de bulion, 
care va fi folosit la can
tine sau va fi valorificat 
direct pe piață. De ase
menea, unitățile coopera
ției de consum din județ 
prelucrează 2 500 tone le
gume, din care 400 tone

pentru bulion și suc de 
roșii.

★
La fermele legumicole 

Movilita. Sinesti, Ileana, 
Florica, din județul Ilfov, 
au fost recoltate cantități 
mari de roșii și ardei care 
nu sint preluate de I.L.F. 
conform graficelor încheia
te. Multe din aceste produse 
au Început să se deprecieze.

★
Printr-un telefon, redac

ția a fost anunțată că la 
cooperativa agricolă Ștefan 
cel Mare, județul Ialomița, 
in grădina de legume se gă
sesc, de aproape o săptă- 
mînă, gata recoltate și așe
zate in lădițe, roșii și ar
dei. I.L.F. nu se prezintă să 
le ridice.

Punem mare preț pe inițiativă 
și gintea tehnică

ne spunea tov. Emilian Mi- 
hăilescu, directorul di
recției agricole județe
ne, in ultimele două 
săptămini din luna sep
tembrie, majoritatea coo
perativelor agricole nu au 
putut folosi din plin mij
loacele de transport auto 
din cauză că au rămas fără 
benzină. La cooperativa a- 
gricolă „24 Ianuarie" din 
Țigănești, de pildă, nici un 
camion din cele 7 existen
te nu a putut să iasă la 
cimp timp de trei zile la 
rind. „Avem suficiente 
brațe de muncă și am pu
tea recolta circa 100 ha cu 
porumb pe zi, ne spunea 
Gheorghe Oprea, ingine- 
rul-șef al unității. Din 
cauza lipsei mijloacelor de 
transport nu recoltăm însă 
mai mult de 50 ha pe zi. 
Și așa, la ora actuală, 
avem în cimp peste 500 
tone de ftiuleți culeși fi 
netransportați".

Problema aprovizionării 
cu benzină trebuia regle
mentată din timp, fără să 
se aștepte începutul ulti
mului trimestru al anului. 
Chiar șl In aceste condiții 
se putea lucra mai intens 
la recoltarea și eliberarea 
terenurilor. Este ceea ce 
demonstrează experiența 
cooperativelor agricole Slo- 
bozia-Mlndra, Peretu, Be- 
ciu, Călinești, Bragadiru și 
altele, care, organizind bine 
munca, au reușit să recol
teze între 200 si 400 ha po
rumb. Aceste unități au 
folosit în mal mare mă
sură atelajele la transpor
tul porumbului, reușind să 
elibereze terenul destinat 
griului. Bună este și iniția
tiva întreprinsă de orga
nele agricole de a amenaja 
16 baze volante de recep
ție pe raza unor consilii 
intercooperatlste. ceea ce

reduce mult distanțele de 
transport. Unele inițiative 
privesc folosirea judicioasă 
a mijloacelor de transport 
și, in special, înlăturarea 
staționărilor inutile. Coo
peratorii din Brlnceni, de 
pildă, au transportat pină 
acum porumbul de pe 
340 ha din cele 400 ha re
coltate. Mijloacele de 
transport au aceeași capa
citate ca și în celelalte 
unități. numai că munca 
este mai bine organizată. 
Fiecare grupă de coopera
tori recoltează separat po
rumbul de pe suprafețele 
lucrate in acord global. în
cărcarea mijloacelor de 
transport se face însă de 
către mai multe formațiuni 
de muncă, cooperatorii în- 
trajutorindu-se. In felul 
acesta fiecare mașină sau 
tractor cu remorcă face 
5—6 drumuri pe zl.

O altă inițiativă efi

cientă, care ar trebui ex
tinsă, se referă la elibera
rea operativă a terenului 
de coceni. La cooperativa 
agricolă „7 Noiembrie" din 
Alexandria s-au construit 
5 „sănii" cu ajutorul că
rora cocenii sint aduși la 
marginea parcelelor unde 
sint așezați in glugi, iar o 
parte sint cărați cu atela
jele. Astfel, mașinile și 
tractoarele cu remorci pot 
fi folosite din plin la 
transportul porumbului. 
Pentru a se evita orice 
pierdere, la cooperativa a- 
gricolă „7 Noiembrie" din 
Alexandria, ștluletii sini 
puși in saci și cărați cu 
25 de atelaje. 7 autoca
mioane șl 2 tractoare cu 
remorci. în felul acesta 
s-au transportat peste 1 200 
tone știulețl la baza tie re
cepție fi in pătulele uni
tății.

Am menționat aceste

fante din dorința de a 
evidenția spiritul de iniția
tivă care trebuie să fie 
prezent peste tot pentru a 
grăbi recoltatul și trans
portul producției, pentru 
înlăturarea oricărei risipe, 
în aceeași zonă se află si
tuate și cooperativele agri
cole din Islaz, Moldoveni, 
Saele, Segarcea Vale și al
tele. unde porumbul a fost 
recoltat pe suprafețe mici, 
cuprinse între 20 și 50 ha. 
în aceste unități și în toate 
celelalte din sudul județu
lui trebuie să se treacă cu 
toate forțele la recoltarea 
porumbului. Organele ju
dețene ar putea folosi ex
periența cooperativelor care 
au strlns mai mult de ju
mătate din suprafața culti
vată cu porumb, pentru a 
impulsiona ritmul de lucru 
la recoltat șl transport.

Ion TEODOR

Ce a însemnat sfirșitul trimestru
lui III pentru Combinatul de fire și 
fibre chimice Săvinești ? Iată citeva 
cifre care definesc parametrii unei 
activități deosebit de rodnice desfă
șurate de muncitori și ingineri, de 
către întregul colectiv de chimiști : 
planul pe cele 9 luni care au trecut 
din acest an a fost îndeplinit cu 5 
zile mai devreme, realizindu-se su
plimentar o producție-marfă in va
loare de 64 milioane lei. Astfel, au 
fost livrâte economiei naționale, pes
te prevederi, 1 663 tone acid sulfu
ric. 194 tone fibre relon, 28 tone re
țele cord, 79 tone fire tehnice de re
lon, importante cantități. de melană, 
caprolactamă șl altele. Sint rezul
tate care ii plasează pe chimiștii din 
Săvinești in rindul colectivelor frun
tașe ale județului Neamț și ale in
dustriei chimice. „Cum explicați a- 
ceste succese ?“ — îl întrebăm pe 
ing. Dumitru Stănescu, director ge
neral al combinatului.

— In primul rind,. prin aplicarea 
cu oonsecvență in practică a măsu
rilor tehnlco-organizatorice privind 
utilizarea rațională a instalațiilor a- 
flate in funcțiune, la care parame
trii proiectați au fost depășiți cu 
8—12 la sută. Dar nu trebuie uitat 
că, pe platforma noastră, un rol deo
sebit in înfăptuirea mai devreme a 
sarcinilor din actualul cincinal il are 
cercetarea științifică. Putem afirma 
că, in prezent, alături de specialiști, 
mulți dintre operatorii chimișli din 
cadrul combinatului participă efectiv 
nu numai la elaborarea temelor de 
cercetare, experimentarea lor in cele 
12 laboratoare și 7 stații pilot, ci și 
la finalizarea acestora pe scară in
dustrială. Iată cum se explică și fap
tul că, dacă în urmă cu numai 3—4 
ani cumpăram licențe din străinăta
te, acum am devenit exportatori de 
tehnologii și instalații, îndeosebi în 
domeniul fabricării melanei.

Aici, cercetarea uzinală joacă un 
rol esențial in perfecționarea com
plicatelor procese tehnologice pentru 
elaborarea firelor și fibrelor acrilice 
românești. Dlspunînd de o dotare la 
nivelul unui institut de cercetare, de 
instalații pilot, de specialiști

competent! și pasionați de munca lor, 
combinatul a reușit să se situeze a- 
cum în rindul producătorilor de re
nume in domeniul firelor și fibre
lor chimice.

— De fapt, singura noastră bază 
de cercetare este jiroducția. cu toa
te componentele ei, începind de la 
elaborarea tehnologiilor originale de 
fabricație, punerea in funcțiune * 
instalațiilor și pină la diversificarea . 
continuă și întinerirea gamei de fire ' 
și fibre acrilice, care astăzi au a- 
juns să fie competitive pe piața mon
dială — ne spune ing. Marla Ionescu, 
director în cadrul centralei. Expe
riența de pină acum ne permite să 
realizăm cercetări și studii de mare 
finețe, pătrunzînd pină în cele mai 
detaliate aspepte de structură și com
poziție ale producției, obținindu-se 
toate datele necesare ameliorării ca
lității- firelor și fibrelor. Eforturile 
depuse au fost concretizate in re
ducerea greutății specifice a firelor, 
iar stația pilot „Tehnicum". dotată 
cu mașini textile perfecționate, a ex
perimentat și furnizat soluții origi
nale, de mare eficiență economică, 
pentru obținerea unor articole de 
înaltă calitate în industria noastră 
ușoară.

Așa după cum ne informa ing. Iu- 
lia Amălinei, șeful serviciului cerce
tare, în prezent structura programu
lui de cercetare este determinată de 
sarcinile privind creșterea eficienței 
economice a producției. „In ultima 
vreme am rezolvat o sumedenie de 
teme de cercetare care, in final, s-au 
concretizat in obținerea de tehnolo
gii și produse noi ; prin materiali
zarea acestora la scară industrială 
s-au Înscris in contul eficienței eco
nomice al platformei chimice Săvi
nești multe milioane de lei".

Punind un accent deosebit pe in
vestiția de inteligență, harnicul co
lectiv al chimiștilor din Săvinești a 
găsit o cale sigură și eficace pen
tru devansarea realizării cincinalului.

Ion MANEA 
corespondentul „Sdnteiî*

Premieră industrială la Slatina
SLATINA (Corespondentul 

„Scîpteii", Emilian Rouă ). — La 
Slatina a avut loc o nouă pre
mieră industrială : la întreprin
derea de textile s-a pus in 
funcțiune, conform termenului 
prevăzut în grafice, prima capa
citate de producție. Pină la sfir
șitul anului, la această nouă șl 
modernă unitate se vor produce 
peste 2 milioane metri pătrați de

țesături. Constructorii, montorii 
și instalatorii lucrează in pre
zent, intr-un ritm intens, la exe
cuția celei de-a doua capacități, 
care are termen de punere in 
funcțiune 31 decembrie a.c. Con
form angajamentelor, această 
capacitate va fi pusă în func
țiune cu cel puțin 15 zile mai 
devreme.
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tei sovietice, la o serie de bătălii 
în lunile premergătoare înfăptuirii 
actului istoric de la 23 August. 
După insurecția națională antifas
cistă, ea a acționat împreună cu în
treaga noastră armată, care a dus 
lupte hotărîte. alături- de armata 
sovietică eroică, participînd cu 
toate forțele la eliberarea defini
tivă a patriei și. in continuare, la 
eliberarea Ungariei. Cehoslovaciei, 
pinâ la înfrângerea definitivă a 
Germaniei hitleriste. Lozinca ..To
tul pentru front, totul pentru vic- 

. toria împotriva fascismului" a 
mobilizat întregul popor, asigurând 
participarea țârii noastre cu în
treaga sa .forță m>Jîț«ră.:si euono-t 

. mică Ia victoria asupra fascismu- ' 
lui, dușmanul de moarte al pro-

. greșului și civilizației, asupra Ger
maniei hitleriste.

Trebuie menționat că imediat 
după 23 August, în rândurile Di
viziei ..Tudor Vladimirescu" au 
intrat mii și mii de tineri comu
niști, care, la chemarea partidului, 
au hotărât să ia parte în mod vo
luntar la luptele împotriva Germa
niei hitleriste.

S-a menționat aici drumul de 
luptă al Diviziei „Tudor Vladimi- 
rescu*. în luptele grele pe care 
le-a dus această divizie, ca de alt
fel întreaga noastră armată, s-au 
afirmat caracterul nou, strânsa le
gătură cu poporul a forțelor ar
mate române. Ca urmare a contri
buției aduse la victoriile în aceste 
lupte grele, Diviziei „Tudor Vladi
mirescu" i s-a atribuit și numele 
de „Debrețin" printr-un ordin al 
Comandamentului Suprem al 
Uniunii Sovietice. Aceasta a con
stituit o recunoaștere și o recom
pensă — dacă se poate spune așa 
— a participării sale la eliberarea 
acestui important oraș din Ungaria.

Aș dori să aduc aici un omagiu 
comuniștilor, ofițerilor și soldați- 
lor care au acționat pentru consti
tuirea Diviziei ..Tudor Vladimi
rescu", tuturor comuniștilor, ofi
țerilor și soldaților care, cu prețul 
singelui lor, au luptat pentru eli
berarea patriei, pentru dezvoltarea 
liberă și independentă a României 
pe calea nouă, calea socialistă. 
(Aplauze puternice, urale).

In luptele purtate pentru elibe
rarea țârii, pentru zdrobirea defi
nitivă a Germaniei fasciste, întrea
ga armată română s-a acoperit de 
glorie nepieritoare, dovedind că 
este strâns legată de interesele po
porului, hotărâtă să facă totul pen
tru a sluji patna. progresul ei eco
nomic și social. (Aplauze puterni
ce, urale).

Dragi tovarăși,
Aș dori să menționez și cu acest 

prilej faptul că, după Eliberare, 
Partidul Comunist Român a desfă
șurat o largă activitate de intărire 
a unității clasei muncitoare, a tu
turor forțelor democratice, trecind 
la înfăptuirea transformărilor re
voluționare care trebuiau să asi
gure dezvoltarea pe o cale noua a 
societății românești. Toate acestea 
au deschis calea înfăptuirii revolu
ției populare, apoi a revoluției so
cialiste, dezvoltării economico-so
ciale a țării, trecerii la făurirea cu 
succes a socialismului. Tocmai pe 
baza acestor succese remarcabile 
obținute de poporul român sub 
conducerea detașamentului sau de 
avangardă — Partidul Comunist 
Român — s-a asigurat întărirea in
dependenței și suveranității pa
triei, ridicarea continuă a bunăstă
rii generale, materiale și spiritua
le, a întregului nostru popor.

După cum se știe, poporul român 
înfăptuiește cu succes, sub condu
cerea partidului, programul elabo
rat de Congresul al X-lea și de 
Conferința Națională, în centrul că
ruia se află făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate in 
România. Acționînd pentru înfăp
tuirea cu succes a planului cincinal 
în toate domeniile de activitate, nu 
uităm nici un moment că intre 
sarcinile naționale și tele interna

ționale există o strânsă unitate dia
lectică. De aceea, țara noastră des
fășoară o politică externă activă, 
întărind continuu colaborarea și 
prietenia cu toate țările socialiste, 
cu toate țările în curs de dezvol
tare, care luptă pentru dezvoltarea 
lor economică și socială indepen
dentă, cu statele capitaliste dez
voltate, participînd activ ia divi
ziunea internațională a muncii. Pu
nem la baza relațiilor internațio
nale principiile deplinei egalități 
în drepturi, respectului indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc.

Recenta vizită pe care am fă
cut-o în șase țări din America La
tină. ca și vizita, dh» prunavara fi
nului 1972-în mar multe-țâri din 
Africa, precum și vizitele făcute 

. în țările din Europa și Asia con
stituie o expresie elocventă a par
ticipării Republicii Socialiste 
România la dezvoltarea largă a 
colaborării internaționale, la lupta 
pentru pace și colaborare între 
toate popoarele lumii.

Constatăm cu multă satisfacție 
că in viața internațională s-au ob
ținut o serie de rezultate poziti
ve, că se afirmă un curs nou, de 
destindere și colaborare între sta
tele lumii. România și-a adus 
contribuția activă la dezvoltarea 
pe această cale a vieții internațio
nale. Am militat în mod perma
nent pentru lichidarea vechii po
litici imperialiste de forță și dic
tat, împotriva colonialismului, 
neocolonialismului, pentru a se 
pune capăt războaielor locale și 
stărilor de încordare, pentru so
luționarea problemelor litigioase 
dintre state pe calea pașnică a 
tratativelor.

O activitate susținută am des
fășurat în vederea ținerii Confe
rinței general-europene. Am par-» 
t ici pat activ atît la lucrările pre
gătitoare de la Helsinki, la prima 
fază a conferinței care a început 
cu întîlnirea miniștrilor de exter
ne, și sintem ferm deciși să ne a- 
ducem contribuția tot mai activă 
la a doua fază a conferinței — 
care se desfășoară la Geneva — 
la elaborarea documentelor care 
să asigure așezarea relațiilor din
tre statele europene pe principii 
noi, de egalitate și respect, să a- 
sigure fiecărei națiuni europene 
posibilitatea de a-și concentra e- 
f orturi le în direcția dezvoltării e- 
conomico-sociale, fără teama 
a fi victima vreunei agresiuni 
intervenții din afară. Dorim 
Conferința general-europeană 

în relațiile 1 
din întrea- 
colaborării 
popoarele 1

de 
sau 

ca 
să

națiunile. (Aplauze puternice, 
urale).

Ne pronunțăm cu energie pentru 
măsuri hotărîte în direcția dezar
mării și, în primul rînd, a dezar
mării nucleare, pentru dezarmarea 
generală. Considerăm că aceasta^ 
constituie o necesitate imperioasă 
pentru destinderea omenirii, ținînd 
seama atît de cheltuielile uriașe 
care se fac an de an pentru înar
mare și care apasă greu pe umerii 
tuturor popoarelor, cit și de acu
mularea unor stocuri tot mai mari 
de arme de distrugere in masă, 
cum sînt armele nucleare și cele 
chimice și bacteriologice. Nu se 
poate asigura o adevărată destin
dere ,și colaborare fără a se trece 
concȚet la măsuri-iri {țlrecția.dezar
măriii aw . u- ■

deschidă o eră nouă 
din Europa, în relațiile 
ga lume — o eră' a 
trainice între toate 
(Aplauze puternice).

Acționînd pentru consolidarea 
și dezvoltarea cursului destinderii 
în viața internațională, nu uităm 
nici un moment că acest curs «e 
află la început, că mai sînt forțe 
imperialiste, reacționare, care se 
opun noii politici de destindere. 
De aceea, este necesar să se acțio
neze cu toată fermitatea pentru a 
sg, asigura înfăptuirea politicii 
noi, garantîndu-se astfel fiecărui 
popor dreptul la dezvoltare libe
ră, independentă, la organizarea 
vieții economico-sociale corespun
zător năzuințelor sale.

Considerăm că. în această direc
ție, este necesară unirea tuturor 
forțelor antiimperialiste — în ca
drul cărora țările socialiste, parti
dele comuniste și muncitorești, 
mișcările de eliberare națibnală, 
țările care luptă pentru dezvoltarea 
lor economică independentă, inte- 

’ lectualitatea, femeile, tineretul, 
forțele democratice de pretutin
deni. in frunie cu clasa muncitoa
re, au de jucat un rol hotărâtor. 
Pinâ la urmă, pacea, dezvoltarea 
liberă, independenta stau în mii- 
nile popoarelor ! Numai acțiunea 
unită a tuturor forțelor progresiste . 
de pretutindeni poate asigura o 
pace trainică, făurirea unei lumi 
mai drepte, mai bune, pentru toate

Sîntem preocupați de- a asigura 
participarea tot mai activa a tu
turor popoarelor la soluționarea 
marilor probleme internaționale. 
Acordăm un rol important țărilor 
mici și mijlocii, care trebuie să-și 
spună cuvîntul în soluționarea tu
turor problemelor vieții internațio
nale. în acest context acordăm o 
mare însemnătate întăririi și creș
terii rolului Organizației Națiunilor 
Unite, al altor organisme interna
ționale.

Preocupîndu-ne de toate acestea 
nu uităm, în același timp, că pînă 
la adoptarea unor măsuri concrete 
de dezarmare trebuie să ne îngri
jim continuu de întărirea capaci
tății de apărare a patriei. De aceea, 
vom continua și în viitor să acor
dăm atenția necesară dotării cu 
mijloace de luptă, ridicării pregă
tirii militare și politice a armatei 
noastre, considerînd că aceasta 
constituie o obligație față de cauza 
apărării cuceririlor socialiste ale 
țării, față de interesele naționale 
ale întregului nostru popor. Tot
odată, vom întări colaborarea cu 
armatele țărilor participante la 
Tratatul de la Varșovia, cu armate
le tuturor țărilor socialiste; vom 
acționa, de asemenea, pentru 
întărirea colaborării cu armatele 
țărilor care luptă pentru dezvol
tarea lor economică și socială de 
sine stătătoare, pentru apărarea 
independenței și suveranității lor.

Merită ca la această festivitate 
să menționez faptul că de la în
ceput partidul a acordat o atenție 
deosebită reorganizării armatei pe 
baze noi, preocupindu-se atît de 
dotarei ei. cit și de formarea unui 
corp de ofițeri ieșiți din rândurile 
clasei muncitoare, țărănimii, inte
lectualității, ale poporului. S-a 
desfășurat și se desfășoară o inten
să activitate educativă, organele 
politice și organizațiile de partid 
avînd un rol important in munca 
de formare a conștiinței noi a mi
litarilor forțelor noastre armate. 
Am pornit întotdeauna de la fap
tul că o adevărată armată populară 
trebuie să constituie pavăza cuce
ririlor revoluționare ale poporului, 
să fie apărătoarea de nădejde a 
independenței și suveranității 
țării ! (Aplauze, urale).

De altfel. înseși tradițiile vechi 
— aș putea spune din epocile de 
dezvoltare a Țărilor românești — 
dovedesc că armata a slujit întot
deauna interesele poporului, a con
stituit forța de bază a luptei împo
triva dominației străine, pentru 
cucerirea și apărarea independen
ței. Nu doresc să încep de la De- 
cebal. Amintiți-vă însă de Mircea, 
de Ștefan, de Mihai Viteazu, de 
Tudor Vladimirescu. de rolul ar
matei în revoluția din 1848. de 
contribuția ei la realizarea Unirii 
în 1859. de participarea armatei la 
lupta pentru indepehdență în 1877 
și împotriva ocupației germane în 
războiul din ’916—’918.

Toate acestf tradiții, continuate 
în războiul împotriva Germaniei 
hitleriste, trec ca un fir roșu prin 
întregul proces de dezvoltare și în
tărire a armatei noastre de astăzi. 
Experiența trecutului ne arată că 
trebuie să facem totul pentru întă
rirea unității indestructibile dintre 
forțele armate și întregul popor !

Fiecare ofițer, fiecare soldat tre
buie să știe că nu are o datorie 
mai sfîntă decît de a-și servi po
porul, cuceririle socialismului, pa
tria ! (Aplauze, urale puternice).

Totodată, acordăm atenție ridi
cării nivelului de pregătire pentru 
apărare a întregului popor. In 
acest sens, acordăm o mare însem
nătate gărzilor patriotice, detașa- 
menteloi* de pregătire militară ale 
tineretului — forme de pregătire 
și înarmare a întregului popor. 
Fornim de la faptul că forța și 
capacitatea de luptă ale armatei, 
ale poporului constau în strânsa 
lor unitate, în acțiunea lor u- 
nilă într-o direcție unică. A- 

. pararea . cuceriri lor revoluționa
re, a- irAk-penccaicL și 
rumlății nu p<r fi ahigurafe' 
decît prin acțiunea unită a între
gului popor, din care armata face 
parte integrantă. (Aplauze puter
nice, urale).

Dragi tovarăși.
Aniversarea înființării Diviziei 

„Tudor Vladimirescu-Debrețin" 
trebuie să constituie un imbold 
pentru întreaga noastră armată de 
a-și ridica necontenit nivelul pre
gătirii de luptă și politice, de a 
participa activ la întreaga activi
tate pentru înfăptuirea programu
lui elaborat de Congresul al X-lea 
al partidului.

Adresez, în numele Comitetului 
Central al partidului, al Consiliului 
de Stat, al guvernului și al meu 
personal, cele mai calde felicitări 
tuturor soldaților, ofițerilor și ge
neralilor din Divizia „Tudor Vla
dimirescu-Debrețin" care a fost 
distinsă astăzi cu înaltul Ordin 
„Tudor Vladimirescu" clasa I. 
(Aplauze puternice, urale). Acor
darea acestei înalte distincții tre
buie să constituie un îndemn pen
tru toți militarii diviziei de a face 
totul pentru a fi gata să servească 
în orice împrejurare interesele pa
triei, ale întregului popor. (Aplauze 
puternice, urale).

Urez militarilor Diviziei „Tudor 
Vladimirescu-Debrețin", tuturor 
militarilor armatei noastre, noi și 
noi succese în pregătirea de luptă 
și politică.

Fiți gata, întotdeauna, pentru a- 
părarea socialismului, pentru apă
rarea patriei ! (Aplauze, urale pu
ternice, prelungite).

prieteniei »i colaborării intre po-* 
poare, la promovarea ideilor nobile 
ale păcii și progresului social.

Permiteți-mi să folosesc acest pri
lej pentru a asigura incă o dată Co
mitetul Central al partidului, Con
siliul de Stat și guvernul țării, pe 
dumneavoastră personaj, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că armata 
noastră, devotată trup și suflet po
porului și patriei, susține in unani
mitate. cu înflăcărare ?l abnegație, 
politica internă și externă, marxîst- 
leniniBtă. a Partidului Comunist Ro
man. politică care constituie expre
sia cea mai înaltă a intereselor su
preme ale națiunii noastre socialiste.

Solemnitatea la care participăm e- 
voc* un drum glorios de luptă stră
bătut, In numele cauzei libertății și 
independenței patriei, de una din ma
rile unități ale armatei noastre — 
Divizia „Tudor Vladimireiscu-Debre- 
țin".

Sini aici prezenți mal mulțl vete
rani ai acestei mari unităti — foști 

•comandanți, șefi de stat major, lucră
tori politici, care și-au adus contribu
ția la constituirea și întărirea divi
ziei, la luptele purtate de această 
mare unitate, împreună cu celelalte 
mari unități ale armatei române, cot 
Ja cot cu armata sovietica, împo
triva trupelor hitleriște. Faptele lor 
de arme, ca și ale tuturor militarilor 
români care au luptat pentru elibe
rarea țării, pentru victoria asupra 
Germaniei naziste, sini înscrise la loc 
de cinste în cronica tradițiilor de 
luptă ale armatei române.

Păstrând și îmbogățind tradițiile 
moștenite de la înaintași, militarii de 
astăzi ai diviziei, asemenea tuturor 
ostașilor țării, nu-și precupețesc efor
turile pentru îndeplinirea sarcinilor 
pus» de partid 51 popor in fața arma
tei.

Militarii de toate gradele sînt ho- 
tăriți să-și dedice întreaga pricepere 
ji capacitate de muncă ridicării cali
tății procesului pregătirii de luptă 6i 
politice, sporirii neîntrerupte a for
ței combative a unităților și marilor 
unități, precum și îndeplinirii sarcini
lor ce le revin pe șantierele econo
miei naționale.

Raportez că pentru militarii Anua
lei Republicii SociaListe România nu 
există altă îndatorire mai presus de- 
cît străjuirea cu vigilență și fermitate 
a cuceririlor revoluționare ale po
porului. a libertății. independenței 
și suveranității patriei. înfăptuirea 
neabătută a politicii partidului și 
sarcinilor trasate de dumneavoastră, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
comandantul nostru suprem".

In uralele și aclamațiile ce
lor prezenți, ia cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Urmărită cu deosebită atenție șl 
Jarg interes, cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost subliniată, 
in repetate rânduri, cu îndelungi 
urale.

Intr-o ținută impecabilă, unitățile 
diviziei, în frunte cu Drapelul de 
luptă, distins cu Ordinul ..Tudor 
Vladimirescu". clasa I. defilează și 
prezintă onorul comandantului su
prem al forțelor noastre armate.

Solemnitatea consacrată aniversă
rii Diviziei „Tudor Vladimirescu- 
Debrețin" ia sfirșit Intr-o atmosferă 
de puternic entuziasm.

ir-
■ Solejfujfatpa' ft fost transmisă în 

direct de posturii® noastre de radio 
și televiziune.

de eforturile poporului, care ne pune 
la dispoziție tot ceea ce este nece»ar 
pregătirii noastre.

Umăr la umăr cu toți militarii ar
matei noastre populare, animați de 
același patriotism fierbinte și devota
ment față «de cauza partidului, vom 
fi gata permanent să îndeplinim mi
siunea Încredințată de a apăra cuce
ririle revoluționai® ale oamenilor 
muncii, libertatea, independența și 
suveranitatea scumpei noastre patru* 
Republica Socialistă România".

In continuare e luat cuvîntul ge
neral dp armată ION IONIȚĂ. mi
nistrul apărării naționale.

..Permiteți-mi să încep prin ® da 
glBF profundelor sentimente de bucu
rie și recunoștință de care sintem 
slâpiniți toți rei care participăm la 
această festivitate, Întregul personal 
al armatei, pentru marca cinste dn a 
vă avea in mijlocul nostru, a spua 
vorbitorul.

Noi vedem tn prezența dumnea
voastră la solemnitatea conferirii 
Ordinului ..Tudor Vladimirescu" cla
sa I Drapelului de luptă a.l Diviziei 
„Tudor Vladimirescu-Debrețin" o 
nouă și vie expresie a grijii perma
nente pe car® dumneavoastră, condu
cerea de partid și de stat o mani
festați față de armată, fată de ca
drele și ostașii el, a înaltei răspun
deri cu care vegheați la continua in
tărire a capacității de apărare a pa
triei.

In îndeplinirea misiunii sacre ce Li 
s-a încredințat, militarii de toate gra
dele. de La soldat la general, sînt pu
ternic mobilizați de conștiința fap
tului că în fruntea partidului. In 
fruntea statului, in fruntea forțelor 
armate va aflați dumneavoastră, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu. cel 
mai strălucit fiu al poporului român, 
dirz militant marxist-leninist. patriot 
Înflăcărat și internaționalist, consec
vent, personalitate eminentă a miș
cării comuniste și muncitorești, a 
vieții politice mondiale.

Marile înfăptuiri pe care Ie cunoaș
te poporul noștru în toate domeniile 
producției materiale, efervescența 
fără precedent a vieții spiritualp. 
toate condițiile create dezvoltării și 
afirmării plenare a personalită
ții umane sînt Indisolubil legate 
de prodigioasa dumneavoastră activi
tate. pătrunsă de pasiune revoluțio
nară incandescentă, de o energie clo
cotitoare inepuizabilă. Clarviziunea, 
fermitatea, spiritul de inițiativă 
și înalta competență cu care 
elaborați și realizați, în funcții
le de mare răspundere ce vi le-a 
încredințat poporul, politica externă 
a țării — în centrul căreia stau prie
tenia și alianța cu toate statele bo- 
cialiste — fac ca România să-șl o- 
cupe locul demn pe care-1 merită p® 
deplin în rândul națiunilor lumii.

împreună cu întregul popor, per
sonalul armatei a luat cunoștință cu 
profundă satisfacție și cu legitimă 
mindrie de rezultatele remarcabile 
care au încununat istorica vizită pe 
care ați întreprins-o recent intr-un 
șir de state latino-americane. Stră
lucit mesager al celor mai fierbinți 
năzuințe ale poporului român de 
pace și prietenie, de colaborare și 
înțelegere cu toate popoarele lumii, 
ati pus temeliile trainice unei rod
nice cooperări multilaterale și da 
perspectivă cu țările lalino-ameri- 
cane vizitate.’ăți ridicat pe noi trepte 
prestigiul *Rtet»național al Rontâniei

turilor puse tn slujba intereselor 
patriei $1 poporului de către contin
gentele care au luptai și s-au instruit 
In această mare unitate de-a lungul 
celor trei decenii de existentă

La tribuna oficială, unde steaguri 
roșii și tricolore inoadrează portretul 
conducătorului partidului și alaiului 
nostru. iau loc apoi tovarășii : 
Nicolae Ceeușescu. Emil Bodnaraș, 
Paul Niculeacu-Mitil, Gheorghe 
Pană. Gheorghe Rădulescu, Virgil 
Trofin. llie Verdeț. Gheorghe Cioară, 
Janos Fasekas, Dumitru Popewu, 
I.conte Răutu, Gheorghe Stoica. Ște
fan Voiiec. Chivu Stoica. Cornel Bur
tică, Miron Constantinescu, Mihai 
Gere, Ion loni|ă, Ștefan Andrei, Emil 
Bobii, ministrul d® Interne, Con
stantin Piivulewu. Dumitru Coliu, 
militanți din ilegalitate ai partidului 
și ai mișcării muncitorești, general
colonel in rezervă Nicolae Cambrea, 
primul comandant «1 Diviziei „Tudor 
Vladimirescu". a Iți generali și vete
rani ai diviziei.

Răsună acordurile Imnului de Stat 
oi Republicii Socialiste România.

Adresînd călduroase mulțumiri, tn 
numele tuturor militarilor din aceas
tă mare unitate sărbătorită, coman
dantul Diviziei „Tudor Vladimireș- 
cu-Debrețin", general-maior LUCIAN 
IONESCU, a spus : „Vă rog să-mi 
permiteți exprim bucuria și sa
tisfacția întregului personal al Divi
ziei „Tudor Vladimirescu-Debrețin", 
profunda recunoștință pentru onoarea 
de a vă avea in. mijlocul nostru — 
cu prilejul decorării Drapelului de 
luptă al mani unități cu Ordinul 
„Tudor Vladimirescu", clasa 1 — pe 
dumneavoastră, eminentul conducător 
al partidului și al statului, coman
dantul suprem al forțelor armate, 
iubite și mult stimate tovarăș® 
Nicolae Ceaușescu.

Distincția oare ni «-a acordat re
prezintă pentru noi o înaltă prețuire 
a eforturilor depuse in îndeplinirea 
Îndatoririlor militare de către con
tingentele care au luptat și s-au in
struit in această divizie din momen
tul înființării sale, acum 30 de ani, 
sub îndrumarea și la îndemnul co
muniștilor români, aflați atunci in 
Uniunea Sovietică, cu aprobarea și 
sprijinul guvernului sovietic. înalta 
decorație care va străluci de aici 
înainte pe faldurile drapelului nos
tru de luptă va constitui pentru noix- 
toți — cadre și ostași din divizie — 
un permanent și puternic imbold de 
a ne perfecționa necontenit activi
tatea, dc a ne îndeplini ireproșabil 
toate îndatoririle ce ne revin.

Tn fața dumneavoastră. tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în fața drapelu
lui de luptă al marii noastre unități 
ne angajăm, in mod solemn, să nu 
precupețim nici un efort pentru a 
obține — așa cum ați cerut dum
neavoastră tuturor marilor unități și 
unități — numai rezultate bune și 
foarte bune la toate categoriile da 
pregătire : să întărim continuu or
dinea și disciplina militară ; să cu
noaștem și să minuim la perfecție 
armamentul și tehnica din înzestrare; 
să formăm luptători temeinicinstruiți, 
curajoși și dirji. pălrunși de o înaltă 
conștiință socialistă, care să-și dă
ruiască tot ce au mai bun slujirii cu

In-'.activitățile pe care le desfășu- _
’ rărh i’h economie, ne vom îndeplini^ r _______________ ____ _ _  ________

sarcinile exemplar, manifestîndu-ne socialiste, ați adus o contribuție de
și pe această cale recunoștința față cea mai mare Însemnătate la cauza

MU» . i ..» patriei dragi.
........ . ln-<3cf-1Viliit i f» np carp p

(Agerpres)

oADUNARE FESTIVA
Luni la prânz a avut loc. lji Casa 

centrală a armatei. o adunare festivă 
consacrată aniversării a 30 de ani de 
la înființarea Diviziei „Tudor Vladi- 
mirescu-Debretin“.

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Stoica, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., general de 
armată Ion Ionită. membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. ministrul apărării naționale, 
Dumitru Coliu, membru al C.C. al 
P.C.R., general-colonel Ion Gheorghe. 
prim-adjunct al ministrului apărării 
naționale și șef al Marelui Stat Ma
jor. adjuncti ai ministrului apărării 
naționale, foști comandanți și acti
viști politici, veterani ai războiului 
antihitlerist care au luptai in ca
drul diviziei, generali și ofițeri, 
maiștri militari și subofițeri activi.

Au fost prezenți atașați militari ai 
unor misiuni diplomatice la Bucu
rești.

Adunarea festivă a fost deschisă 
de generalul-locotenent Nicolae Mi
litam, comandantul garnizoanei 
București.

Cu acest prilej a vorbit general de 
armată Ion Ioniță, ministrul apărării 
naționale, care a spus :

„Inmînarea Ordinului „Tudor Vla
dimirescu" clasa I Diviziei „Tudor 
•Vladimirescu-Debrețin" de către se
cretarul general al partidului, pre
ședintele Consiliului de Stat, coman
dantul suprem aJ forțelor armate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, consti-

tuie incă o manifestare a grijii deose
bite și permanente pe care conduce
rea partidului și statului o acordă 
activității pline de dăruire a milita
rilor armatei noastre populare, cinsti
rii tradițiilor glorioase de luptă ale 
înaintașilor". Relevind apoi împreju
rările in care s-a format această 
mare unitate românească, ministrul 
apărării naționale a evocat pe larg 
drumul ei de luptă, alături de în
treaga armată ix>mână și in strânsă 
cooperare cu armata sovietică, pină 
la victoria finală împotriva Germa
niei hitleriste. In viitoarea războiu
lui — a arătat ministrul apărării na
ționale — comandanții și trupele ar
matei române au săvirșit acte de 
înalt eroism, au dovedit pricepere, 
curaj, iscusință, vigilență și dirzenie 
în luptele purtate.

In continuare, vorbitorul a relevat 
că in anii revoluției și construcției 
socialiste Divizia ..Tudor Vladimi- 
rescu-Debrețin". in rând cu toate ce
lelalte mari unități ale armatei, a 
cunoscut un proces de continuă per
fecționare. Ea a devenit o mare uni
tate modernă. înzestrată cu tehnică 
și mijloace de luptă dintre cele mai 
bune.

Alături de întregul popor, militarii 
armatei noastre trăiesc sentimente de 
mindrie patriotică și adîncă satisfac
ție pentru^ politica înțeleaptă a 
partidului nostru, care a făcut să 
crească prestigiul internațional al 
României socialiste, pentru faptul eâ 
prin marcanta personalitate a toca

al ministrului apărării naționale 
al Republicii Socialiste România

Anul acesta, Ja 2 octombrie. Divizia „Tudor Vladi
mirescu-Debrețin*' împlinește trăi decenii de existentă.

în urmă cu 30 de ani, in timp ce in țară, sub con
ducerea Partidului Comunist Român. ge dezvolta o 
puternică mișcare de rezistență națională împotriva 
dictaturii militaro-fasciste și a dominației hitleriste. 
pentru ieșirea României din războiul nedrept antiso- 
v.etic. sub îndrumarea și îndemnul comuniștilor români 
care se găseau in Uniunea Sovietică, cu acordul și spri
jinul guvernului sovietic, lua ființă pe teritoriul 
U.R.S.S. Divizia „Tudor Vladimirescu'*. expresie a ho
tărârii prizonierilor români de a lupta cu arma in 
mină, alături de întregul popor, pentru eliberarea 
României de sub jugul fascist.

Exponent al intereselor vitale ale națiunii. Partidul 
Comunist Român, unind in jurul său cele mai largi 
forțe sociale și politice ale țării, folosind condițiile 
externe favorabile create de loviturile zdrobitoare date 
trupelor hitleriste de Armata sovietică, ca și de succe
sele celorlalte forțe ale coaliției antihitleriste, a trecut 
la înfăptuirea insurecției naționale antifasciste armate 
din august 1944 — eveniment de însemnătate Istorică 
pentru destinele poporului român.

După ce a trecut cu bărbăție și eroism proba de foc 
a insurecției, viteaza Armata română s-a angajat, umăr 
la umăr ou glorioasa Armată sovietică. în luptele pen
tru eliberarea părții de nord-vest a României și apoi 
a Ungariei și Cehoslovaciei, pină la infringerea defini
tivă a Germanici naziste. Pe acest aspru drum d® 
luptă. Divizia „Tudor Vladimirescu-Debrețin", ca șl 
celelalte mari unități românești, a acționat cu termita-

'■ --------------------------

;ia late. dirzenie și neînfricare, aducindu-și contribuți 
obținerea victoriei.

In perioada ce a urmat după terminarea războiului, 
Divizia „Tudor Vladimirescu-Debrețin". asemenea în
tregii noastre armate, a cunoscut un profund proces 
de modernizare. La fel ca toți ostașii țării, militarii 
acestei divizii sint animați de dragoste nețărmurită 
față de patrie, popor și partid, muncesc eu pasiune și 
dăruire pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin.

Realizările obținute să constituie pentru toți militarii 
diviziei imbolduri spre perfecționarea necontenită a 
procesului -instructiv-educativ 1 Acționînd in spiritul ce
rințelor puse in fața armatei de conducerea de partid 
și de stal, de comandantul suprem al Forțelor Armate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, manifestind o înaltă con
știință socialistă, cadrele și ostașii din Divizia „Tudor 
Vladimirescu-Debrețin1*, ca și din celelalte mari unităti 
și unități, să-și consacre Întreaga capacitate și energie 
ridicării permanente a nivelului pregătirii de luptă și 
politice, afirmării lor ca luptători iscusiți, ca apărători- 
de nădejde ai scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România.

Cu prilejul împlinirii n trei decenii de la crearea 
Diviziei „Tudor Vladimirescu-Debrețin** felicit întregul 
personal al acestei mari unități a armatei noastre popu
lare și-i urez noi și importante succese In activitatea 
de răspundere pe care o desfășoară.

ministrul apărării național* 
general de armată 

ION IONIȚĂ

rășului Nicolae Ceaușescu. patria 
noastră este tot mai bine cunoscu.ă 
și apreciată pe meridianele globului.

Aprobind în unanimitate, din adîft- 
cul ființei lor, activitatea remarca
bilă. bogată în rezultate, desfășura
tă de secretarul general al partidu
lui. militarii văd in aceasta o con
firmare strălucită a justeții și realis
mului orientării politicii interne ei 
externe stabilite de Congresul al 
X-lea și Conferința Națională ațe 
Partidului Comunist Român din 19'12. 
viabilitatea analizei și concluziilor 
partidului nostru privind tendințele 
și mutațiile in viața internațională.

Conștientă de nobila misiune ce. i 
s-a încredințat. — a spus vorbitorul 
in încheiere — Armata Republicii So
cialiste România nu cunoaște alt co
mandament social mai presus decît 
slujirea cu abnegație a intereselor 
poporului, a cauzei socialismului, în
deplinirea exemplară a tuturor sar
cinilor trasate de partid și guvern, 
de comandantul nostru suprem, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

După ce a exprimat, in numele 
tuturor veteranilor diviziei sărbăto
rite, conducerii de partid și de 
stat, personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. profunda gratitudine 
pentru înalta distincție acordată a- 
cesteia, generalul-colonel in rezervă 
Nicola'e Cambrea, primul comandant 
al Diviziei „Tudor Vladimirescu-De- 
brețin". a spus : Alături de vechii 
mei tovarăși de arme, mă bucur din 

- suflet că .militarii de azi ai diviziei 
țin în. mare cinste tradițiile glo
rioase ale înaintașilor lor. ale ar
matei române, ale poporului nostru, 
neprecupețindu-și eforturile pentru a 
le îmbogăți cu noi fapte ostășești 
pilduitoare, pentru a se pregăti cit 
mai temeinic pentru a apăra cu fer
mitate cuceririle revoluționare ale 
poporului nostru.

Au luat, de asemenea, cuvîntv 
neral-locotenent Constantin lor 
fost activist politic in cadrul 
ziei. și general-maior Const 
Petcu, care au relevat contribui 
dusă de ostașii și volui 
uteciști ai Diviziei „Tudor Vlai 
rescu** la victoria asupra fasci 
lui.

In cuvintul său. general-maior 
cian Ionescu. comandantul Di- 
..Tudor Vladimirescu-Debrețin", 
cindu-se ecoul sentimentelor 
profundă recunoștință a tuturor 
1 ilarilor ce se instruiesc in pr< 
sub faldurile de luptă ale ac 
mari unități, a adresat căldui 
mulțumiri conducerii de partid 
stat, personal tovarășului Ni. 
Ceaușescu, pentru înalta disti 
acordată : Ordinul „Tudor Vlac 
rescu** clasa I. Totodată, el a ra 
tat conducerii de partid și de 
că, asemenea întregii noastre ai 
te, marea unitate pe care o cor 
dă este și va fi oricind gata : 
îndeplinească cu cinste datoria 
de patrie, popor și partid.

★
în încheierea adunării fes 

participanții au vizionat o gală 
filme infățișind aspecte din dru 
de luptă și victorii al Diviziei „ .. 
dor Vladimirescu-Debrețin". precum 
și din activitatea actuală de pregă
tire de luptă și politică ce o desfă
șoară militarii armatei noastre, con
tribuția lor la realizarea marilor 
obiective ale socialismului.

(Agerpret)
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viața internațională
Un moment de primă însemnătate 

in dezvoltarea prieteniei si colaborării 
româno-indiene

Cu sentimente de caldă priete
nie și prețuire. România socialis
tă a găzduit in aceste zile pe dis
tinșii soli ai poporului indian : 
președintele Republicii India. dr. 
Varahagiri Venkata Giri, Împreu
nă cu soția. Sarasvathl Giri, care, 
la invitația președintelui Consi
liului. de S»at. Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu. au 
făcut, intre 3—6 octombrie, o vizită 
de stal in țara noastră.

Dialogul româno-lndian. care în 
cursul ultimilor ani a cunoscut 
asemenea momente marcante, de 
însemnătate determinantă, ca vizi
ta oe care a efectuat-o in India 
șeful statului român si vizita tn 
tara noastră a primului ministru 
indian, Indira Gandhi, a continuat 
acum la București, sub semnul 
năzuințelor reciproce de a face ca 
raporturile prietenești dintre cele 
două țări si popoare să devină tot 
mai ample si mai rodnice.

Pe deasupra distanțelor geogra
fice. popoarele român și indian 
se simt apropiate și nutresc unul 
față de altul respect și considera
ție. Poporul român acordă o inal- 
tă prețuire aportului pe care In
dia l-a avut, de-a lungul milenarei 
sale istorii, la cultura și civiliza
ția universală, luptei îndelungate 
pe care poporul indian a dus-o 
pentru libertate și existență de 
sine stătătoare, realizărilor de sea
mă obținute in perioada de la pro
clamarea independentei, pe calea 
dezvoltării economico-sociale si 
culturale, a făuririi unei vieți noi 
și prospere, prin valorificarea po
tențialului vast de resurse mate- 
teriale si energii umane de care 
dispune această mare tară. Totoda
tă. in India sint urmărite cu interes 
Si se bucură de aprecieri elogioase 
progresele realizate de poporul ro
mân, care, luindu-și soarta in -pro
priile miini, devenind stăpîn de
plin pe avuțiile sale, iși făurește o 
patrie înfloritoare, edifică orindui- 
rea nouă, socialistă. Arătind că este 
profund impresionat de realizări
le poporului român. președintele 
Indiei. adresindu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a declarat : 
..Transformarea radicală in viața 
economică și socială a României, 
realizată intr-o perioadă de timp 
comparativ scurtă, după distruge
rile celui de-al doilea război mon
dial, este, intr-adevăr, impresio
nantă. Sîntem conștient! de con
tribuția personală, semnificativă, a 
conducerii dinamice de către Exce
lența Voastră in asigurarea unei 
dezvoltări accelerate a economiei și 
in îmbunătățirea radicală a stan
dardului de viață al maselor largi 
ale poporului dumneavoastră*1.

Progresele realizate, ca și nă
zuințele comune de înaintare ac
celerată pe calea prosperității, 
caracterul complementar al eco
nomiilor. interesul reciproc au 
asigurat. în anii postbelici, o bună 
bază pentru dezvoltarea schimbu
rilor de bunuri materiale și cultu
rale. a colaborării româno-indiene, 
pe baza deplinei egalități în drep
turi și avantajului reciproc. Așa 
cum este cunoscut in cadrul coo
perării româno-indiene. țara noas
tră a contribuit, prin livrări de e- 
chipament și asistență tehnică, la 
punerea in funcțiune a rafinăriilor 
de la Gauhati și de la Barauni. a 
termocentralei de la Singareni, a 
contribuit sau contribuie la con
struirea altor obiective importante 
pentru opera de industrializare și 
dezvoltare economică care are loc 
in India. Totodată, in cadrul Acor
dului comercial pe termen lung. 
India livrează României diferite 
mărfuri, inclusiv produse ale noii 
industrii indiene, care prezintă in
teres pentru economia țării noastre.

Relevindu-se cu adincâ satisfac
ție. in cursul convorbirilor dintre

FESIIVIWI CU PRILEIUl 
ANIVERSARII 8. D.GERMANE

BERLIN 7 — (Corespondentă de 
îa C. Varvara) : împlinirea a 24 de 
ani de la proclamarea Republicii 
Democrate Germane a fost marcată 
duminică, prin diferite festivități pe 
tot cuprinsul tării. La Berlin a avut 
loc o mare serbare populară. Pe 
estradele dintre Alexanderplatz și 
Strausberger Platz 5 000 de artiști 
profesioniști si amatori au oferit 
zecilor de mii de berlinezi nume
roase spectacole. Au avut loc. de 
asemenea, manifestări sportive. Ser
bări similare au avut loc la Dresda. 
Leipzig. Rostock. Erfurt și in cele
lalte orașe ale R.D.G.

COREEA DE SUD

Manifestație 
antiguvernamentală

SEUL 7 (Agerpres). — Potrivit unei 
informații radiodifuzate provenind 
din Seul, reluata de agenția A.C.T.C.. 
peste 5 000 de studenți. sud-coreeni de 
Ia Universitatea Koryo și de la Uni
versitatea Yeunse au participat la o 
manifestație antiguvernamentală. Po
liția a intervenit împotriva demons
tranților.

★
Comitetul Central al Partidului 

Revoluționar pentru Reunificare din 
Coreea de sud a difuzat o declara
ție in care sprijină lupta justă a stu
denților împotriva dictaturii și pen
tru instaurarea democrației, infor
mează agenția A.C.T.C. 

cei doi președinți, 'evoluția fa
vorabilă, continuu ascendentă, n 
relațiilor româno-indiene. s-a su
bliniat. lotodată. că dezvoltarea 
celor două țari oferă largi posibi
lități de amplificare și diversifi
care a cooperării româno-indiene 
pe multiple planuri. în cursul vi
zitei au fost evidențiate noi do
menii in care realizarea unei 
strinse cooperări economice, teh- 
nico-științifice are ample per
spective. România și India și-au 
exprimat hotărirea de a ac
ționa pentru fructificarea posibili
tăților existente, pentru întărirea 
legăturilor de cooperare reciproc 
avantajoase. O expresie a acestei 
hotâriri este acordul de a se crea cit 
mai curind o comisie mixtă.româno- 
indiană de cooperare economică, 
tehnică și științifică. în lumina a- 
cestor rezultate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. adresindu-se președinte
lui Indiei, sublinia : „Iată de c® 
cred că veți fi de acord cu mine, 
domnule președinte, dacă voi apre
cia că vizita dumneavoastră, con
vorbirile pe care le-am avut vor 
deschide noi perspective intensifi
cării conlucrării economice, teh- 
nico-științifice și culturale dintre 
România și India".

în același timp, convorbirile au 
pus temelii puternice dezvoltării 
colaborării reciproc avantajoase 
dintre România și India pe plan 
politic — prin consultări regulate 
și schimburi de vederi asupra 
problemelor bilaterale și interna
ționale de interes comun, prin coo
perarea activă cu forurile inter
naționale. la O.N.U.. în organis
mele sale și in alte organizații in
ternaționale.

O premisă deosebit de favorabilă 
în acest sens o constituie faptul 
că — așa cum a reieșit și din am
pla trecere în revistă a situa
ției internaționale, efectuată de cei 
doi președinți — pozițiile celor 
două părți in toate chestiunile x- 
bordate coincid sau sint foarte a- 
proplate. Ca una din ideile fun
damentale comune, s-a subliniat ne
cesitatea unor eforturi susținute 
pentru ca tendințele pozitive, spre 
destindere, soluționarea prin trata
tive a problemelor litigioase, spre 
cooperare internațională să se con
solideze. să devină durabile, să 
se extindă in lumea întreagă, 
în acest sens, România și India se 
pronunță și sint hotărîte să conlu
creze intre ele, precum și cu alte 
state, pentru curmarea definitivă a 
politicii de forță Și dictat, pentru 
stingerea focarelor de tensiune care 
mai persistă in diferite regiuni ale 
lumi:, pentru soluționarea proble
melor internaționale de mare acui
tate cum sint abolirea definitivă a 
colonialismului, înfăptuirea dezar
mării generale. în primul rind a 
dezarmării nucleare, lichidarea sub
dezvoltării. întărirea rolului Orga
nizației Națiunilor Unite. Condiția 
fundamentală a soluționării tuturor 
problemelor care confruntă omeni
rea contemporană o constituie — 
așa cum s-a afirmat și în cursul 
acestor convorbiri — participarea 
activă, nemijlocită, a tuturor țărilor 
la viața internațională.

Este convingerea celor două țâri 
că întărirea climatului de pace, des
tindere și colaborare are o însem
nătate hotărâtoare în statornicirea 
trainică pe arena internațională a 
unor relații noi, democratice, intre 
state, bazate pe principiile respec
tării independenței și suveranității 
naționale, deplinei egalități în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc, nere- 
curgerii la forță și la amenințarea 
cu forța. Sint acele principii ale 
dreptului și moralei internaționale 
de care depinde afirmarea dreptu
lui fiecărei națiuni de a fi stăpină 
pe destinele sale și, totodată, o co
laborare rodnică între toate națiu

agențiile de presă transmit:
Premierul Consiliului de 

Stat al R. P. Chineze, Ciu En- 
lai. a avut o convorbire cu Su I-Ciao, 
fost consilier al misiunii guvernului 
Gomindanului in Japonia, care se 
află in vizită la Pekin — informea
ză agenția China Nouă.

In legătură cu situația 
extrem de serioasă crca,â in 
urma recentei evoluții a evenimen
telor in Orientul Apropiat, președin
tele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito, și regina Danemarcei, Mar
grethe a Il-a, au hotărit să amine 
vizita oficială a președintelui Tito 
în Danemarca, stabilită pentru 8—10 
octombrie, la o dată care va fi a- 
nunțată ulterior — transmite agenția 
Taniug.

Consiliul Comandamen
tului Revoluției din Irak a 
decis să restabilească rela
țiile diplomatice cu Iranul, 

a anunțat postul de radio Bagdad, 
citat de agenția M.E.N. Totodată, gu
vernul irakian a propus să trimită 
o delegație la Teheran, pentru a dis
cuta cu oficialități iraniene proble
mele in suspensie intre cele două 
țări și pentru a negocia o soluționare 
a acestora.

ir
Ministerul Afacerilor Externe al 

Iranului a salutat propunerea Iraku
lui de a relua relațiile diplomatice, 
anunță agenția Associated Press. 

nile, spre binele fiecăreia și al 
progresului general.

România a salutat cu vie satisfac
ție acordurile dintre India și Pa
kistan, exprimîndu-și convingerea 
că realizarea lor va duce la întări
rea păcii in această zonă. Salutînd 
încheierea acordurilor privind re
stabilirea păcii in Vietnam și Laos, 
România și India nutresc speranța 
că vor fi create toate condițiile pen
tru o pace durabilă în regiune, ast
fel incit toate popoarele să-și hotă
rască liber soarta, fără amestec din 
afară. Eforturile pe care România 
le depune pentru făurirea secu
rității europene se bucură de apre
cierea Indiei, care, ca și țara noas
tră. consideră că realizarea acestui 
deziderat va exercita influență po
zitivă nu numai in Europa, dar și 
pe celelalte continente, în întreaga 
viață internațională.

Deosebite ca mărime și orinduire, 
România și India sint țări in curs 
de dezvoltare, iar convorbirile ro
mâno-indiene au subliniat, pe bună 
dreptate, acuitatea soluționării pro
blemei reducerii și lichidării 
decalajelor in creștere dintre sta
tele avansate economic și cele in 
curs de dezvoltare. întărirea păcii 
și securității internaționale, pro
gresul întregii omeniri reclamă, ca 
un factor esențial, realizarea de 
progrese efective în rezolvarea a- 
cestei probleme majore a contem
poraneității — ceea ce presupune, 
odată cu eforturile proprii ale fie
cărui stat, crearea unui cadru in
ternațional favorabil. înlăturarea 
barierelor din relațiile economice 
interstatale, respectarea suverani
tății asupra resurselor naționale, 
asigurarea accesului la cuceririle 
științei și tehnologiei moderne, 
înfăptuirea unui sistem monetar și 
promovarea unui comerț interna
țional bazate pe norme echitabile.

Dezvoltarea relațiilor multilatera
le româno-indiene se înscrie firesc 
in coordonatele permanente, funda
mentale ale politicii externe a 
României socialiste — de adâncire 
a prieteniei frățești cu toate țările 
socialiste, do dezvoltare a prieteniei 
și colaborării cu noile state inde
pendente, de extindere a colabo
rării multilaterale cu toate țările, 
indiferent de orinduirea lor socială. 
Intervenind la scurtă vreme după 
întoarcerea in țară a președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, din istorica vizită pe 
continentul latino-american, inscri- 
indu-se in același context cu vizi
tele întreprinse în ultimii ani in 
țări din Africa și Asia, convorbirile 
româno-ihdiene de la București, 
rezultatele lor fructuoase pun preg
nant in evidență consecvența cu 
care România, în concordanță eu 
hotărârile Congresului al X-lea și 
ale Conferinței Naționale, militează 
neabătut pentru prietenia și cola
borarea cu toate statele și popoa
rele. cu toate forțele sociale care 
luptă împotriva *’ ’
colonialismului și 
lui, a oricăror 
minație, pentru 
țel și drepturilor lor naționale 
imprescriptibile, pentru o colabo
rare echitabilă între țări, pentru 
făurirea unei lumi a păcii și pro
gresului.

Exprimîndu-și adeziunea fierbinte 
față de politica internă și externă 
a partidului și statului nostru, sub
scriind la ea prin munca și înfăp
tuirile in opera de construcție so
cialistă, poporul nostru salută cu 
căldură rezultatele convorbirilor la 
nivel înalt româno-indiene, cu con
vingerea nestrămutată că ele vor 
contribui la dezvoltarea prieteniei 
dintre cele două popoare, la cauza 
păcii și colaborării internaționale.

imperialismului, 
neocolonialismu- 
forme de do- 
afirmarea fiin-

Petre STANCESCU

La invitația guvernului 
SOVietiC duminică a sosit la Mos
cova primul ministru al Japoniei, 
Kakuei Tanaka — anunță agenția 
TASS. El a fost intimpinat de Ale
xei Kosighin, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., și de alte 
persoane oficiale.

DELHI 7 — (Corespondență
de la I. Puținelu). — In sala 
„Kamani Auditorium’* din Delhi 
a avut loc spectacolul de gală 
oferit de ansamblul folcloric de 
cintece și dansuri „Ciocârlia", 
sub conducerea maestrului Con
stantin Zinca. în prezența unor 
personalități culturale din Delhi, 
invitați străini și a unui nume
ros public, artiștii români au 
prezentat un bogat și variat 
program de cintece și dansuri 
populare de pe meleagurile pa
triei noastre. Spectacolul s-a 
bucurat de un frumos succes.

Ca urmare a situației e- 
xistente în Orientul Apro
piat, primul ministru al Iranului, 
Amir Abbas Hoveida, și-a aminat vi
zita oficială in R. P. Ungară, care 
trebuia să înceapă la 9 octombrie — 
informează agenția națională de pre
să P.A.R.S. Data la care va fi repro- 
gramată vizita urmează să fie anun
țată ulterior, precizează sursa citată.

lUCRĂRIU ADUNĂRII 
GENERAIE A O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 7 - Trimisul 
special Agerpres, Victor Martalogu, 
transmite : Ultimii vorbitori <jare au 
luat cuvintul in săptămina ce s-a în
cheiat. in cadrul dezbaterilor de po
litică generală ale Adunării Generale 
a O.N.U. au fost miniștrii de externe 
ai Venezuelci, Aristides Calvani, 
Sudanului, Mansur Khalid, și Ci
prului, Yiannaki Christofides.

Ministrul ilc externe al Venc- 
ruelei. Aristides Calvani. a a- 
firmat că decalajul dintre ță
rile industriale și cele in curs 
de dezvoltare sporește în fiecare zi. 
din cauza interdependenței, intr-un 
cerc vicios, a elementelor fundamen
tale in ce privește dezvoltarea : ca
pitalul, nivelul invățămîntului și teh
nologia. El a apreciat că scopul fun
damental al lumii contemporane este 
dezvoltarea, care trebuie să fio mai 
armonioasă șl mai echilibrată pentru 
toate statele.

în lumina principiului de justiție 
socială internațională, conceptul de 
ajutor internațional a căpătat un as
pect diferit. El nu trebuie apreciat 
ca o chestiune de favoare, ci una de 
datorie. Cu cit o țară este mai pu
ternică, cu atit obligațiile sale sint 
mai mari față de țările mai puțin 
dezvoltate, a arătat ministrul vene- 
zuelean.

Abordind aceeași problemă a dez
voltării, ministrul de externe al Su
danului, Mansur Khalid, după ce a 
evidențiat descoperirile tehnologice 
ale epocii in care trăim, a opinat că 
neaplicarea acestora la scara mon
dială ar putea constitui un semn de 
rău augur pentru viitorul omenirii. 
Referindu-se. concret, la regiunea 
Sahel, ministrului sudanez a subli
niat că aceast^, zonă are nevoie nu 
numai de un ajutor imediat, ci și de 
un plan de perspectivă, menit să 
contribuie la evitarea unor asemenea 
sinistre.

..O acțiune internațională de co
operare în domeniul economic este 
vitală pentru omenire", a estimat, la 
rindul său. ministrul afacerilor ex
terne al Ciprului, Christofides, adău
gind că oricare ar fi dificultățile pe 
care le-ar întîmpina această acțiune, 
instrumentul și cadrul cel mai potri
vit pentru o cooperare universală și 
pentru rezolvarea problemelor inter
naționale pendinte rămine Organiza
ția Națiunilor Unite. Ministrul ci
priot a afirmat că guvernul său con
sideră Națiunile Unite drept „pilonul 
de bază al politicii sale externe". 
Făcind un tur de orizont asupra si
tuației relațiilor interstatale la nivel 
mondial, el a ținut să evidențieze 
rezultatele pozitive ale Conferinței 
general-europene pentru securitate 
și cooperare. Conferinței șefilor de 
state membre ale Commonwealth- 
ului, desfășurată recent la Ottawa, 
și Conferinței Ia nivel înalt a statelor 
nealiniate, de la Alger.

In sfîrșit, ministrul cipriot a ex
primat speranța că statele membre 
ale O.N.U. vor întreprinde cit mai 
curind inițiative pentru interzicerea 
efectivă a armelor chimice, pentru 
dezarmare și pentru încheierea unui 
acord general care să interzică toa
te experiențele nucleare.

Un document demascator al Internaționalei 
socialiste despre evenimentele din Chile

PARIS 7 (Agerpres). — O delegație 
a Internaționalei socialiste, care s-a 
aflat timp de cinci zile in Chile, a a- 
dresat un document de constatare se
cretarului general al O.N.U., Kurt 
Waldheim.'

Potrivit agenției France Presse, 
documentul susține cu toată fermita
tea că în Chile nu a existat nici un 
fol de complot al guvernului consti
tuțional condus de Salvador Allende 
împotriva forțelor armate chiliene, 
afirmațiile juntei in acest sens fiind 
intru totul absurde și neadevărate. 
După ce arată că junta a instituit in 
țară o mașină de propagandă calom
nioasă și naivă, documentul opinează 
că grava criză economică existentă în 
prezent in Chile a fost în mod delibe
rat declanșată și amplificată de sa
botajul organizat de către aceleași

In urma recomandării 
făcute de primul ministru 
al Canadei, Pierre E1Holt T,u_ 

deau, regina Elisabeta a II-a a An
gliei l-a numit pe Jules Leger in 
funcția de guvernator general al Ca
nadei.

Conform prevederilor constituției 
canadiene, guvernatorul general este 
reprezentantul coroanei britanice la 
Ottawa. Jules Leger iși va prelua 
noua funcție la mijlocul lunii ianua
rie 1974.

Noul plan cvadrlenal 
(1974—1977) elaborat de guvernul din 
Barbados va acorda prioritate redu
cerii indicelui de șomaj și dezvoltării 
accentuate a economiei naționale — 
relevă agenția Prensa Latina. In 
acest sens, din totalul de 173 mili
oane de dolari investiții, 42 milioane 
vor fi destinate sectorului construcții 
al economiei naționale, domeniu care 
va absorbi totodată cea mai mare 
parte din forța de muncă, în prezent 
inactivă.

Preturile la produsele a- 
limentare au crescut,n u111' 

mele două luni în Statele Unite cu 
20 la sută — a declarat Herbert Stein, 
șeful consiliului experților economici 
ai. președintelui S.U.A. El a mențio
nat că acestea vor cunoaște o spo
rire și mai accentuată în următoarele 
șase luni. Totodată, Stein s-a referit 
la viitoarele creșteri de prețuri la 
bunurile industriale.

ÎN ORIENTUL APROPIAT CONTINUĂ

Intense acțiuni militare
CAIRO 7 (Agerpres). — Un comu

nicat al comandamentului general al 
forțelor armate egiptene, difuzat du
minică dimineața de postul de radio 
Cairo, anunță că „forțele armate 
egiptene au trecut Canalul de Suez, 
ocupind aproape in întregime malul 
răsăritean și continuă luptele în ve
derea consolidării pozițiilor lor in a- 
ceastă zonă” — transmite agenția 
France Presse. „Luptele s-au desfă
șurat cu indirjire și forțele noastre 
au putut respinge contraatacurilo 
inamicului, provocindu-i ' pierderi 
grele umane șl materiale — mențio
nează comunicatul. Forțele navale 
egiptene au distrus cinci unități na
vale israeliene in Marea Mediterană 
și au bombardat anumite poziții 
inamice situate pe malul răsăritean 
al golfului Suez" — se precizează 
în continuare. Comunicatul relevă că 
„forțele egiptene continuă să debar
ce pe malul răsăritean ,al Canalului 
de Suez și iși continuă înaintarea 
spre est".

Postul de radio Cairo a transmis, 
de asemenea, la amiază un bilanț al 
operațiunilor militare, potrivit căruia 
27 de avioane israeliene au fost 
doborite, 60 de tancuri și 15 piese de 
artilerie grea — distruse. Pierderile 
egiptene se ridică — conform comu
nicatului — la 15 avioane de vină- 
toare și citeva elicoptere.

Un alt comunicat militar egiptean, 
din cursul după-amiezii, informează 
că 5 avioane israeliene au fost 
doborite, in timp ce efectuau raiduri 
de bombardament asupra unor aero
porturi egiptene.

Pe de altă parte, postul de radio 
Cairo a anunțat că un contraatac 
israelian cu blindate a fost respins, 
duminică, in peninsula Sinai de for
țele terestre, susținute de aviație. 
Comunicatul radiodifuzat menționea
ză că, la prinz, escadrilele egiptene 
au atacat pozițiile inamice în sectoa
rele centrale și de nord ale Sinaiu- 
lui, provocînd pierderi grele.

★
DAMASC 7 (Agerpres). — Un co

municat militar sirian, difuzat de 
postul de radio Damasc, a anunțat 
că patru vedete israeliene. inclusiv 
nava-comandant, au fost scufundate 
in cursul bătăliei maritime siriano- 
israeliene. desfășurate la miezul 
nopții de simbătă spre duminică, 
înfruntarea navală a avut loc in 
largul portului Lattaquien și a du
rat două ore, timp in care — potri
vit comunicatului — forțele siriene 
au dobori! două elicoptere inamice 
și au pierdut o vedetă torpiloare. 
Forțele navale siriene au fost spri
jinite in cursul bătăliei de artileria 
de coastă.

Un alt comunicat sirian, difuzat 
duminică dimineața, a anunțat că 
regiunea Golan a început să fie 
bombardată de aviația israeliană, 
iar avioanele de vînătoare siriene, 
sprijinite de artileria antiaeriană, au 
ripostat, doborînd zece aparate -is
raeliene.

Pe de altă parte, postul de radio 
Damasc a anunțat că. in urma lup
telor aeriene desfășurate duminică.

forțe care constituie sau sprijină 
noua putere instaurată in urma răs
turnării guvernului legal constituțio
nal.

Pe de altă parte, semnatarii docu
mentului relevă că junta a suspen
dat toate libertățile in țară și duce o( 
campanie crîncenă împotriva condu-; 
eătorlior și militanților Unității 
Populare, iar tribunalele militare îi 
judecă sumar pe acei care apărau 
legalitatea constituțională.

In sfirșit, delegația Internaționalei 
socialiste iși exprimă indignarea, în 
documentul adresat secretarului ge
neral al O.N.U.. în legătură cu faptul 
că membrii săi. care au dorit să de
pună coroane de flori pe inormîntul 
președintelui chilian defunct, s-au 
văzut încarcerați și amenințați cu 
moartea de către carabinierii juntei.

Documentul a fost semnat de Hans 
Janitschek, secretarul general al In
ternaționalei socialiste, Andre van 
Der Louw (Olanda), Antoine Blanca 
(Franța). Bettino Kraxi (Italia) șl 
Anne Marie Sunybom, din partea ță
rilor nordice.

★
SOFIA 7 (Agerpres). — Todor 

Jivkov, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, a adresat se
cretarului general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, o telegramă in care este 
exprimată ingrljorarea si indignarea 
poporului bulgar fată de arestarea 
de către junta militară chiliană a 
lui Luis Corvalan, secretar general 
al P.C. din Chile. Arătind că viața 
lui Luis Corvalan si a altor mii de 
chilieni, luptători pentru democra
ție si progres, se află într-un mare 
pericol, telegrama face apel la se
cretarul general al O.N.U. să folo
sească toată autoritatea sa si să de
pună eforturi maxime pe lingă au
toritățile militare chiliene, pentru 
eliberarea lui Luis Corvalan si a 
altor luptători, pentru încetarea re
presiunilor singeroase în Chile.

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR 
ANGLO—VEST-GERMANE

LONDRA 7 (Agerpres). — Cancela
rul R.F. Germania, Willy Brandt, 
și-a încheiat vizita de două zile la 
Londra. El a avut un schimb de o- 
pinii cu premierul britanic, Edward 
Heath. In probleme ale dialogului 
Europei occidentale cu S.U.A., rela
țiilor Est-Vest, securității europene, 
viitorului Pieței comune.

Premierul Heath a declarat ziariș
tilor că cele două părți au convenit 
să trimită Instrucțiuni reprezentanți
lor lor la O.N.U. pentru a cere con
vocarea unei reuniuni a Consiliului 
de Securitate, consacrată crizei din 
Orientul Apropiat.

nu fost doborite 24 do avioane* Is
raeliene. care atacau taberele mili
tare siriene de la Deraa si Katana, 
precum și poziții ale unităților de 
apărare antiaeriană.

Potrivit aceluiași post, de radio, 
trupele siriene au înregistrat, suc
cese in acțiunile de luptă din re
giunea Golan, ocupind mai multe 
poziții care erau pină acum contro
late do forțele israeliene.

★
TEL' AVIV 7 (Agerpres). — Un 

comunicai militar israelian, difuzat 
In primele ore ale zilei de duminică, 
informează că in peninsula Sinai 
luptele continuă de-a lungul întregii, 
zone a Canalului de Suez, menționind 
că forțele militare egiptene nu au 
reușit să avanseze de pe pozițiile sta
bilite inițial. Potrivit comunicatului 
oficial israelian, in cursul unei bătălii 
navale, desfășurate - în noaptea do 
simbătă spre duminică, unitățile ma
ritime și aeriene militare israeliene 
au scufundat patru vase .egiptene, in 
zona Canalului de Suez.

Comunicatul difuzat de purtătorul 
de cuvint israelian precizează, tot
odată, că egiptenii continuă încerca
rea lor de a transfera pe malul ori
ental al Canalului de Suez forțe im
portante de blindate și infanterie șl 
au concentrat în fața a două trecă
tori ce asigură intrarea în peninsula 
Sinai (Mittlah și Guidi) citeva zeci 
do blindate împotriva cărora a fost 
lansat un atac de către unități de 
aviație și blindate israeliene.

Pe de altă parte, un purtător de 
cuvint militar israelian a anunțat că, 
în cursul bătăliei navale din largul 
portului Lattaquien, patru vedete 
torpiloare siriene, împreună cu un 
vas torpilor de tipul „Star" au fost 
scufundate de unitățile navale israe
liene.

Potrivit comunicatului militar isra
elian. difuzat duminică, lupte deose
bit de violente s-au desfășurat în 
regiunea Golan, unde aviația israe
liană a atacat baterii de rachete. Co
municatul afirmă că majoritatea 
acestor baterii au fost scoase din 
funcțiune, iar un mare convoi mili
tar a fost distrus.

★
AMMAN 7 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvint militai’ iordanian a 
anunțat că, duminică la ora 11,45 
(ora locală), o escadrilă de 8 avioa
ne israeliene â pătruns in spațiul 
aerian al Iordaniei, în zona Kowei- 
lah, la aproximativ 20 kilometri vest 
de Amman. Apărarea antiaeriană 
iordaniană a ripostat atacului, si
lind avioanele israeliene să se re
tragă.

HANOI

PLENARA C. C. AL 
FRONTULUI PATRIEI 

DIN VIETNAM
HANOI 7 (Agerpres). — La Hanoi 

a avut loc plenara Comitetului Cen
tral al Frontului Patriei din Vietnam, 
anunță agenția V.N.A. La plenară a 
prezentat un raport Hoang Quoc Viet, 
membru al Prezidiului C.C. al Fron
tului Patriei. Raportul a evidențiat 
unitatea poporului, a partidelor poli
tice reunite în front, în lupta pentru 
îndeplinirea riguroasă a Acordului de 
la Paris asupra Vietnamului și pen
tru salvgardarea păcii, pentru promo
varea construcției socialiste in Nord 
și realizarea revoluției democratice 
în Sud, in vederea unei eventuale re- 
unificări pașnice a țării și construirii 
unui Vietnam pașnic, independent, 
democratic și prosper.

IRAK

Naționalizarea bunurilor 
a două companii 

petroliere americane
BAGDAD 7 (Agerpres). — La Bag

dad a fost dat publicității, dumini
că, decretul Consiliului Comanda
mentului Revoluției din Irak privind 
naționalizarea companiei „Bassorali 
Limited", aparținînd societăților pe
troliere americane „Standard Oii of 
New Jersey" și „Mobil Oil Corpo
ration". Decretul precizează că aces
te bunuri vor intra in administrarea 
I.N.O.C. — Compania națioală ira
kiană a petrolului.

„Statul irakian va oferi companii
lor afectate de această naționalizare 
o indemnizație, din care vor fi scă
zute taxele și alte impozite revenind 
Irakului".

MAROC

Prevederile planului 
de dezvoltare 

social-economică
RABAT 7 (Agerpres). — Unul din 

scopurile propuse in dezvoltarea e- 
.conomică a Marocului, în cadrul pla
nului de dezvoltare social-economică 
a țării in perioada 1973—1977. il con
stituie trecerea sub controlul statu
lui a unor importante sectoare de 
activitate pe'1 plan economic, în ve
derea creșterii gradului de indepen
dență economică. In baza unui decret 
regal din luna mai, privind „maro- 
canizarea" economiei naționale, ma
rocanii vor prelua 51 la sută din 
participarea la capitalul societăților 
străine din Maroc.

Luind cuvintul în cadrul ședinței 
Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Naționale și Planificării, regele Has
san al JI-lea a subliniat necesitatea 
naționalizării unor ramuri strategice 
ale economiei naționale, ca industria 
grea, energetica, transportul și co
municațiile, exploatarea bogățiilor 
naturale și instituțiile bancare.

FRIGIDER 
SUBPĂMINTEAN

între fluviile siberiene Pe- 
ciora și Obi, solul înghețat, a 
cărui temperatură nu urcă pes
te —15 grade C, a fost trans
format intr-un uriaș frigider. 
In galeriile săpate și amenaja
te. asemenea unor uriașe că
mări, s-au păstrat proaspete 
cantități mari de pește și chiar 
iarbă proaspăt cosită. Rezulta
tele au fost mai mult decit în
curajatoare : pină in primăva
ră, nutrețul și-a conservat În
treaga aromă de vară și toate 
vitaminele. O urmare directă o 
constituie producția sporită de 
lapte. '

SPITALE
IN SPAȚIUL COSMIC
Doctorul Charles Berry, șe

ful serviciilor medicale ale^, ' 
N.A.S.A., aflat la Miinchen' 
pentru a asista la Congresul 
internațional al medicinii ae
riene și spațiale, a declarat că 
se proiectează, pentru viitor, să 
se instaleze in spațiu centre de 
îngrijire, unde vor fi tratați 
bolnavi care nu ar putea fi 
decit cu greu îngrijiți pe Pă
mint. El a explicat că impon
derabilitatea prezintă pentru 
tratamentul anumitor boli de 
inimă sau ale circulației sînge- 
lui avantaje de pe urrrța căro
ra s-ar putea profita prin ame
najarea unor asemenea insta
lații cosmice. S-a remarcat că 
in imponderabilitate inima este 
supusă la mai puține eforturi 
decit pe Pămint. „Această pro
prietate trebuie să fie folosită; 
in terapeutică. Dar înainte de 
a putea proiecta punerea pa- 
cienților în stare de impondera
bilitate va trebui să știm exact 
ceea ce se intimplă in această 
stare cu oamenii sănătoși".

Chiar înainte de a ajunge la 
acest punct, medicina clasică 
poate să profite de lucrările 
medicinii spațiale, mai ales in 
domeniile fiziologiei cardio-vas- 
culare, ale mecanismelor de 
control a presiunii arteriale și 
a osificării.

UN ZGIRIE-NORI 
PENTRU ...CURĂȚENIA 

ORAȘULUI
Tokio, orașul cel mai populat 

din lume (11 milioane de locui
tori), produce zilnic, in medie, 
in jur de 15 600 tone de gunoi 
menajer. Cantitatea a crescut 
cu 100 la sută în ultimii 10 ani 
și urmează să crească cu 1000 
de tone pe an. S0 la sută din 
aceste deșeuri' sint tratate în 
uzine1 de incinerare, in timp ce 
70 la sută sint vărsate in gol
ful Tokio. Pe de altă parte, in 
arondismentul Koto, care și-a. 
asumat prin tradiție rolul de 
„ladă de gunoi" a metropolei, 
încep să aibă loc reacții vio
lente împotriva poluării.

In fața acestei situații, auto
ritățile municipale din Tokio 
— după cum scrie publicația 
japoneză „Nihon Keizai" — au 
creat din 1971. in cadrul consi
liului municipal, un comitet de 
luptă împotriva deșeurilor me
najere. sub însăși președinția 
guvernatorului. Datorită acțiu
nii acestui comitet, au fost puse 
în acțiune noi mijloace, ca, de - 
exemplu, camioane și șlepuri 
speciale pentru evacuarea gu
noaielor etc.

De curind, guvernatorul ora
șului Tokio, Minobe, a anunțat 
crearea unei uzine de tratare a 
gunoaielor integrată intr-un ( 
zgirie-nori, care va fi construit?: 
in chiar inima noului centru de ’ 
afaceri din Shinjuku. După pă
rerea guvernatorului, această 
inițiativă va trebui să modifice 
radical concepția locuitorilor 
din Tokio în legătură cu uzi
nele de incinerare.

„COMETA SECOLULUI1' 
VA FI VĂZUTA 

CU OCHIUL LIBER 
IN PLINĂ ZI

Dacă previziunile sint juste, 
cometa Kohoutek — „cometa 
secolului", cum mai este numi
tă — care trebuie să se apropie 
de Pămint in luna noiembrie, 
va fi, după toate aparențele, 
mai vizibilă decit cometa Hal
ley, care a trecut prin apropie
rea globului nostru in 1910 — 
relatează agenția Associated 
Press.

Cometa iși va face apariția 
la sfirșitul lunii noiembrie și 
va fi vizibilă pină la mijlocul 
lunii februarie.

Cometa care poartă numele 
astronomului vest-german care 
a descoperit-o, se va apropia 
in ziua de 28 decembrie pină 
la o distantă de 120 milioane de 
kilometri de Pămint și la 21 
milioane de kilometri de Soare. 
Apoi ea se va îndepărta de cei 
doi aștri, urmîndti-și mișcarea 
sa de revoluție.

MAI INTII ÎNVAȚĂ
. SINGUR...

Oficiul poștal din localitatea 
Des Moines, statul Iowa, 
S.U.A., a primit, pe adresa sa, 
un pachet care, în timpul 
transportului s-a desfăcut și al 
cărui conținut s-a risipit in 
mașina ce transporta coletele. 
La destinație s-a constatat că 
pachetul, expediat de direcția 
poștelor conținea... broșuri pri
vind felul cum trebuie să fie 
împachetat reglementar un co
let expediat prin poștă.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA l București. Plfcț* 6alnteli. Tel. 17 60 10. 17 BO 20. Abonamentele «e fac la oficiile poștale șl dtfuzoril din întreprinderi șl Instituții Din străinătate, abonamentele M fac nrln ,ROMPRF.qFn.AT!rrT1,
Calea Grivițel nr. 61—66 P.O.B, — 8001, Tiparul g Combinatul Poligrafia CASA SCINTEH gg 36i P . BucureșH


