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Cu prilejul aniversării a 500 
de ani de existență atestată do
cumentar, prin decret al Consi
liului de Stat s-a conferit or
dinul „Steaua Republicii Socia
liste România" clasa I orașului

Zalău, din Județul Sălaj, în semn 
de prețuire a trecutului istoric 
al orașului, a contribuției a- 
duse de locuitorii săi la reali
zarea idealurilor de libertate șl

progres social și a participării 
active Ia înfăptuirea politicii 
Partidului Comunist Român de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

MAREA
SĂRBĂTOARE
POPULARĂ

MESAJUL ADRESAT 
DE TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU 
profesorilor și elevilor Școlii 

din Costești-Bistrița, județul Vîlcea

Prezenta secre 
tarului general 
al partidului in 
grasul sărbă
torit a prilejuit 
iutilniri si dis
cuții in noile 
întreprinderi, 
cu muncitori 
si specialiști, 
ănaliza unnr 
probleme ale 

dezvoltării 
noii zone 
industriale

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

la adunarea populară consacrată împlinirii a 500 de ani 
de la prima atestare documentară a orașului

Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc să încep prin a vă adresa 

dumneavoastră, tuturor locuito
rilor orașului Zalău și județului 
Sălaj un salut călduros din partea 
Comitetului Central al partidului, a 
Consiliului de Stat, a guvernului, 
precum și din partea mea perso
nal. (Aplauze puternice ; urale ; se 
scandează : „Ceaușescu—P.C.R. !“).

Marea adunare populară de 
astăzi este consacrată unui eveni
ment de o deosebită însemnătate 
istorică pentru dumneavoastră — 
împlinirea a 500 de ani de existen
ță documentară a orașului Zalău. 
Doresc să vă adresez calde felici
tări cu acest prilej, precum și cu 
ocazia decorării cu cel mai înalt 
ordin al țării noastre — „Steaua 
Republicii Socialiste România" cla
sa I. (Aplauze puternice, urale).

500 de ani este, fără îndoială, o 
vîrstă destul de frumoasă, deși pe 
aceste meleaguri, inclusiv aici unde 
se află orașul Zalău, au existat lo
calități încă mult înainte, de pe 
timpul dacilor și romanilor. Deci, 
se pare că de milenii oamenii s-au 
preocupat de a-și asigura, pe aceste 
minunate meleaguri, condiții cît 
mai bune de viață și de civilizație.

în decursul istoriei, românii și 
maghiarii au conlucrat împreună, 
au durat tot ceea ce s-a înfăptuit 
în ultimele secole pe aceste melea
guri. Ei au luptat împreună împo
triva asupritorilor, pentru dreptate 
socială, pentru o viață mai bună — 
și în munca și lupta comună au 
reușit să se cunoască bine, să se 
înfrățească, să înțeleagă că numai 
în strinsă unitate pot asigura 
făurirea unei vieți cu adevărat li
bere, de bunăstare și fericire. 
(Aplauze puternice ; urale ; se 
scandează : „Ceaușescu—P.C.R. !**).

Cu acest prilej sărbătoresc este

Sînt șfudiate proiectele dezvoltării orașului

bine să menționăm că — cu tot 
acest trecut -îndepărtat — de-abia 
odată cu instaurarea puterii mun
citorilor și țăranilor, cu trecerea 
la făurirea orînduirii socialiste pe 
pămîntul României, Zalăul s-a ri
dicat la o viață nouă, așa cum 
s-a ridicat întreaga noastră țară, 
întregul popor, care, sub condu
cerea partidului comunist, a edi
ficat cu succes socialismul, iar 
acum făurește societatea socialis
tă multilateral dezvoltată. (Aplau
ze puternice ; urale).

Am vizitat astăzi două între
prinderi construire în Zalău in 
cursul acestui cincinal — filatura 
de bumbac și fabrica de armături 
metalice. Sînt două uzine noi, cu 
muncitori tineri și cadre de con
ducere tinere, dar care au obținut 
de pe acum o serie de rezultate 
bune în activitatea lor productivă. 
Sînt în construcție și alte unități; 
fără îndoială, atît în Zalău, cît și 
în județul Sălaj, în următorii ani 
și în viitorul cincinal 1976—1980, 
vor fi construite și alte noi uni
tăți industriale. în acest fel, ora
șul Zalău și județul Sălaj se vor 
ridica tot mai mult la o viață 
nouă, socialistă ; la trecutul lor 
istoric se va adăuga astfel pre
zentul socialist, în care oamenii 
muncii, stăpîni pe destinele lor, 
își făuresc viața liberă și fericită 
așa cum o doresc. Se vor adăuga 
la acest trecut perspectivele mi
nunate ale viitorului, ale realiză
rilor în dezvoltarea Zalăului șl 
Sălajului-, care. împreună cu în
treaga noastră patrie socialistă, vor 
păși pe înalte culmi de progres și 
civilizație, pe culmile societății 
comuniste. (Aplauze prelungite ; 
se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Am constatat cu multă satisfac
ție că oamenii muncii din Zalău 

și din județul Sălaj au realizat 
cu succes sarcinile de plan pe 
nouă luni ale acestui an, că de
pun eforturi pentru a încheia 
acest an și cincinalul cu o depă
șire simțitoare a prevederilor de 
plan. Aș dori să folosesc acest 
prilej pentru a adresa muncitori
lor întreprinderilor din Sălaj, tu
turor oamenilor muncii cele mai 
calde felicitări pentru rezulta
tele obținute pînă acum și urări 
de noi succese. (Aplauze și ura
le prelungite; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.!").

De asemenea, și în agricultură, 
țărănimea cooperatistă, muncitorii 
de pe ogoare, întreaga țărănime au 
obținut rezultate importante în a- 
cești ani. Ei se preocupă să aducă 
o contribuție tot mai însemnată la 
dezvoltarea agriculturii noastre, la 
asigurarea aprovizionării popu
lației în cele mai bune condiții. Do
resc să adresez de aceea și lucră
torilor din agricultură calde feli
citări pentru rezultatele obținute 
și urarea de a obține noi succese 
în munca lor ! (Aplauze, urale ; se 
scandează : „Ceaușescu—P.C.R.!").

în întreaga țară, oamenii mun
cii din industrie și agricultură au 
obținut rezultate însemnate în ac
tivitatea pe acest an și pe primii 
doi ani ai cincinalului. Se poate 
spune că tot ceea ce s-a realizat în 
această perioadă demonstrează că 
prevederile Congresului al X-lea și 
hotărîrile Conferinței Naționale, 
angajamentele luate de organiza
țiile de partid și de oamenii mun
cii de a realiza cincinalul mai de
vreme se înfăptuiesc cu succes. 
Toate acestea demonstrează forța 
pe care o reprezintă clasa munci
toare, țărănimea, intelectualitatea, 
toți oamenii muncii, fără deosebire 
de naționalitate, care, stăpîni pe 
destinele lor, sînt hotărîți să dea 

viață programului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate pe pămîntul României, de 
a pune bazele trecerii spre socie
tatea fără clase, societatea comu
nistă. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Odată cu dezvoltarea .economiei 
naționale, cu creșterea avuției ge
nerale a țării, facem totul pentru 
a asigura ridicarea continuă a bu
năstării, materiale și spirituale, a 
poporului. Tot ceea ce facem este 
îndreptat spre bunăstarea și ferici
rea omului ! Aceasta este însăși 
esența societății noastre, pentru că 
socialismul este construit de oa
meni și pentru oameni — și numai 
realizarea unui nivel de viață tot 
mai înaintat va demonstra supe
rioritatea socialismului, va asigura 
creșterea prestigiului socialismului 
în lume și va grăbi trecerea a noi 
și noi popoare pe această cale ! 
(Aplauze puternice, prelungite).

Dacă am lua numai ceea ce s-a 
înfăptuit în ultimii cițiva ani în 
Zalău și în județul Sălaj — în do
meniul industriei, al agriculturii, 
învățămîntului, cît și în domeniul 
construcției de locuințe, al îmbu
nătățirii condițiilor de muncă și de 
viață — am putea demonstra cu 
prisosință cum se înfăptuiește po
litica partidului nostru comunist, 
de amplasare armonioasă pe întreg 
teritoriul a forțelor de producție 
și de dezvoltare a orașelor și sa
telor, de ridicare generală a bună
stării întregului popor. Dacă pri
vim Zalăul putem spune că, acum, 
la 500 de ani de existență, el în
cepe într-adevăr să devină un 
oraș cu totul nou. în următorii 
5—6 ani, el va fi de nerecunos
cut. va deveni un oraș cu adevă-
(Contlnuare în pag. a III-a) *

Dragi tovarăși,
Doresc, In primul rlnd, să vă 

mulțumesc pentru scrisoarea plină 
de căldură pe care mi-ați adresat-o 
șl pentru invitația de a participa 
la festivitatea consacrată împlinirii 
a 325 de ani de la înființarea școlii 
dumneavoastră. Exprimindu-mi re
gretul că nu pot participa personal 
la aniversare, doresc să vă adresez, 
cu prilejul acestei sărbătoriri, un 
cordial salut și 6ele mai calde fe
licitări.

Apreciez că, asemenea multor in
stituții de invățămint din țara noas
tră, școala din Costești-Bistrița a 
desfășurat, în îndelungata sa exis
tență, o rodnică activitate pentru 
instruirea și educarea tineretului, 
stimulindu-i setea de cunoaștere și 
respectul față de muncă, sădind în 
inimile a numeroase generații de 
copii dragostea față de patrie, față 
de trecutul glorios al poporului și 
față de realizările de astăzi ale 
României socialiste. Anii construc
ției socialismului au însemnat și 
pentru școala dumneavoastră, ca de 
altfel pentru întregul invățămint 
românesc, o perioadă de puternică 
dezvoltare și afirmare, de însem
nate realizări în îndeplinirea mă
reței și nobilei misiuni cu care 
școala a fost învestită in societatea 
noastră nouă. .... . .

Am convingerea că bilanțul pe 
care-1 faceți astăzi, la împlinirea a 
325 de ani de existență și activitate

UN IMPORTANT SUCCES AL CONSTRUCTORILOR 

HIDROCENTRALEI DE PE LOTRU

Au fost terminate 
lucrările la barajul Vidra
RM. VÎLCEA (Cores

pondentul „Scinteii“, 
Ion Stanciu). — Con
structorii hidrocentra
lei de pe Lotru 
au obținut ieri. 28 oc
tombrie, un succes 
deosebit de impor
tant : terminarea lu
crărilor la barajul Vi
dra.

înființat în toamna 
anului 1966, șantierul 
din amonte de cata
ractele Lotrului a „a- 
tacat“. pe un front 
larg, toate lucrările 
de bază — galeria de 
deviere a rîului, a- 
ducțiunea spre cen
trala subterană, ca
rierele de anrocamen- 
te și argilă, puțul ca
sei vanelor ș. a., pen
tru ca, trei ani mai 
tirziu, in octombrie 
1969, aici să se depună 
primii metri cubi de 
argilă și anrocamente. 
în cele 44 de luni, cît 
a durat construcția 
barajului, din care 36 

luni efectiv lucrate, 
constructorii au tre
buit să excaveze pes
te un milion metri 
cubi in amplasamen
tul barajului și să 
toarne, după aceea, in 
corpul acestuia nu mai 
puțin de 3 520 000 mc 
anrocamente și argilă. 
Avînd o înălțime de 
121 m și o lățime la 
bază de 410 . m, bara
jul Vidra, construit 
după o soluție tehnică 
îndrăzneață — fiind, 
de altfel, primul ba
raj executat din an
rocamente în țară și 
printre puținele în 
lume — va stăvili 86 
riuri. acumulind, In 
spatele său, peste 340 
milioane mc de apă.

Pe tot parcursul 
execuției, inginerii 
Soli Kamenitzer, Ste- 
lian Mazilu, Dimitrie 
Dorojneac. maiștrii 
Aurel Biro. Ion Rădu- 
lescu, Mihai Țuțu, ex- 
cavatoriștii Constan

a școlii, vă va oferi noi temeiuri și 
imbolduri pentru a munci și mai 
stăruitor spre a încununa activita
tea dumneavoastră viitoare cu noi și 
însemnate succese. Făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate pune in fața invățămîntului 
sarcini tot mai complexe, legate de 
perfecționarea continuă a procesu
lui de instruire și educare a tinerei 
generații — și sînt convins că veți 
face totul pentru a contribui la rea
lizarea lor in cele mai bune con
diții.

îmi exprim speranța că veți ac
ționa cu toate forțele, în spiritul 
indicațiilor și orientărilor date de 
partid, de hotărîrile plenarei C.C. 
ai P.C.R. din iunie 1973 cu privire 
la dezvoltarea învățămîntului, pen
tru ridicarea nivelului de instruire 
cultural-științifică a tineretului și 
educarea lui in spiritul dragostei 
față de muncă și față de patrie, 
adueîndu-vă astfel întreaga contri
buție la pregătirea temeinică și 
formarea sănătoasă a viitorilor con
structori ai socialismului și comu
nismului in țara noastră.

Cu aceste ginduri, urez cadrelor 
didactice și elevilor școlii noi suc
cese în activitatea viitoare, satis
facții cît mai mari in muncă și la 
învățătură. Folosesc, de asemenea, 
acest prilej p.ențru a adresa tuturor 
locuitorilor comunei CdstOști-Bis- 
trița cele mai bune urări de sănă
tate și fericire.

tin Munteanu. Nicolae 
Grigoraș, Marton Ke- 
lemcn, minerul Vasi- 
le Damian, frații Ion 
și Costică Păduraru și 
toți ceilalți construc
tori au lucrat cu en
tuziasm. in condiții 
climatice și de teren 
deosebite. în fiecare 
metru cub de anroca
mente depus se regă
sește și munca unor 
șoferi ca Ion Dănciuc, 
Iuliu Fabian, Vasile 
Costellan. Dragomir 
Uțan. precum și a al
tor temerari aflați, 
timp de 7 ani, la vola
nul uriașelor autoca
mioane. Multi dintre 
aceștia au trecut pe 
șantierul viitoarei hi
drocentrale de pe 
Sebeș. Alții se pregă
tesc să pornească spre 
lucrările deschise pe 
Olt și Lotru aval, să 
înalțe noi construcții 
hidrotehnice pe riurile 
interioare ale țării.
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu la Zalău
în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 

general al Partidului Comunist Român. președintele 
Consiliului de Stat, duminică dimineața au avut loc 
festivitățile prilejuite de împlinirea a 500 de ani de 
existentă documentar atestată a orașului Zalău, locali
tate ale cărei frecat șl destin sint string legate de lupta 
poporului romdn pentru libertate și progres social, de 
activitatea însuflețită pentru edificarea socialismului pe 
pămlntul patriei.

Tmpreunâ cu secretarul general al partidului au lost 
oaspeții orașului sărbătorit tovarășii Virgil Trolin și 
Cornel Burtică»

Sărbătorirea «emimlleniului acestei așezări din Ini
ma Sălajului a subliniat împlinirile și mutațiile structu
rale petrecute în aceastd regiune a tării, deschiderile 
sale spre viitor. împlinirea a cinci secole de existență 
a orașului. Jubileu la care participă întreg poporul, a 
constituit ostiei pentru toți cel ce muncesc pe aceste me
leaguri — romăni șl maghiari, animați de aceleași glo
duri șl năzuințe — o memorabila data de reierlnță în 
activitatea consacrata Îndeplinirii obiectivelor Congre
sului al X-lea și Conferinței Naționale ale partidului.

Prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu la iestivl- 
tățile de la Zalău, omagiu adus Istoriei poporului nostru, 
a prilejuit o fructuoasă întîlnire cu membrii comitetu
lui județean de partid, cu edilii și locuitorii orașului, cu 
muncitori din noile Întreprinderi. Prin aceasta, ea a că
pătat caracterul unei vizite de lucru, al unui dialog efi
cient îndreptat spre găsirea unor noi posibilități de dez
voltare a Zalăului, de transformare a lui intr-un oraș tot 
mai modern, cu o viață economică, socială și culturală 
tot mal intensă.

t-a sosirea la Zalău, secretarul ge
neral ai partidului, ceilalți oaspeți 
sint intlmpinați de tovarășul Laurean 
Tul au prim-secretar al Comitetului 
județean Sălaj al P.C.R.. de alte ofi
cialități locale.

O gardă militară, alcătuită din os
tași. luptători ai gărzilor patriotice 
și tineri din detașamentele de pre
gătire pentru apărarea patriei, pre
zintă onorul.

Se intonează Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu trece 
în revistă garda de onoare.

Numeroși locuitori ai orașului, pre- 
zenți la sosirea secretarului general 
al partidului, il salută cu vibrant en
tuziasm, cu urale fi ovații. Sint sim
țăminte pe care le regăsim expri
mate emoționant in versurile rostite 
cu glasuri cristaline de mai multi co
pii : „întreg Sălajul a ieșit la drum / 
Spre dragii oaspeți in intimpinare ! 
Nu rom uita nicicind si nicidecum ! 
Această tinerească sărbătoare. /I Cind 
bucuria noastră 'e in toi / $i cronica 
Sălajului va scrie < Că Ceaușescu a 
fost printre noi / In toamna doldora 
de bogăție*.

Unul din vrednicii gospodari ai ju
dețului, un , bătrin țăran cooperator, 
il invită pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să guste, după datină, pâi
ne și sare, și țuică de Sălaj, urin- 
du-i, în cuvinte simple, pornite din 
inimă, mulți ani. multă sănătate și 
fericire, spre binele țării și al po
porului român.

Pionieri se apropie de secretarul 
general al partidului. dăruindu-i 
flori.

în semn de înaltă cinstire și ospi
talitate. primarul Zalăului, Vasile 
Cornea, oferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cheia de aur a orașului 
semimilenar, care este de fapt cheia 
Zalăului zilelor noastre, a orașului

La întreprinderea de armături industriala: gg AFIRMĂ 

UN T1NĂR ȘI HARNIC DETAȘAMENT MUNCITORESC
Pe platforma industrială a orașu

lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
oaspetele colectivului întreprinderii 
de armături industriale din fontă și 
oțel, unitate creată la indicația se
cretarului general al partidului.

Această unitate a economiei sălă- 
jene produce în prezent o largă 
gamă de piese și repere metalice ne
cesare noilor obiective ale industri
ilor constructoare de mașini, ener
giei electrice, chimice, a petrolului.

Gazdele Informează pe secretarul 
general al partidului despre preocu
pările lor pentru folosirea deplină a 
capacităților de producție și creșterea 
productivității muncii. Este dată ca 
exemplu linia de conveier. unde au 
fost organizate trei schimburi, ceea 
ce a permis realizarea unor indici 
superiori de utilizare a agregatelor. 
Se arată că. totuși, in alte sectoare, 
cum ar fi linia carusel, capacitatea 
proiectată nu a fost încă atinsă, ca 
urmare a neutilizării integrale a ma
șinilor.

— în duda acestor greutăți de mo
ment — arată inginerul loan Albu. 
directorul unității — sintem hotâriți 
să recuperăm răminerea in urmă.

Secretarul general al partidului a- 
preciază favorabil aceste eforturi și 
cere să fie luate toate măsurile in 
vederea atingerii parametrilor pro
iectați. Directorul unității se anga
jează să reducă cu cel puțin două 
luni perioada de realizare a capaci
tății prevăzute.

în cadrul dialogului d* lucru din
tre secretarul ge-. -ral al partidului si 
specialiștii fabricii reține îndelung 
atenția modul in care au fost orga
nizate sectoarele de turnătorie, de 
fontă si oțel a’e Întreprinderii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu apre
ciezi realizările înfăptuite, felicită 
pe muncitorii fabricii pentru modul 
in care au organizat fluxul tehnolo
gic. Oprindu-se în dreptul cuptoare
lor de turnare a fontei și oțelului, 
agregate moderne, prevăzute cu apa
ratură de automatizare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se Întreține cu 
reprezentanții Întreprinderii „Inde
pendența- din Sibiu, care a realizat 
aceste utilaje, se interesează de 
performanțele tehnice ale acestora și 
recomandă să U se aducă noi perfec
ționări.

Pe viitor — subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — întreprinderea 
sibiană trebuie să livreze instalații 
de comandă complet montate și ve
rificata la bancurile de probă. 

care trăiește astăzi, în aniî socialis
mului. adevărata sa tinerețe. Dind 
glas satisfacției pe care o încearcă 
in aceste momente sărbătorești toți 
cei de față, primarul a spus : „Sint 
mesagerul celor 25 000 de locuitori ai 
orașului, care aniversează 500 de ani 
de atestare documentară. în numele 
lor, țin să vă arăt că sintem deo
sebit de bucuroși că la acest jubileu 
vă aflați in mijlocul nostru. Trăim 
acum cea mai frumoasă perioadă din 
istoria orașului, care, prin grija 
partidului, a dumneavoastră personal, 
cunoaște o puternică dezvoltare*'.

Intr-adevăr, Zalăul se infățișează 
privirii ca o așezare modernă, cu o 
importanta zonă industrială, creată 
in actualul-cincinal. Au fost constru
ite aici unități ale industriilor con
strucțiilor de mașini, electrotehnică, 
materialelor de construcții, ușoară și 
alimentară. Niciodată, in cei 500 de 
ani. dorința fici'binte a locuitorilor 
Zalăului de a-și valorifica iscusința 
și hărnicia, de a asigura orașului lor 
o viață prosperă nu și-a găsit o a- 
semenea împlinire ca astăzi.

Coloana de mașini străbate orașul 
inveșmintat sărbătorește. Pe frontis
piciul clădirilor publice și al noilor 
blocuri flutură steaguri roșii și tri
colore. sint așezate portrete ale se
cretarului general al partidului, pa
nouri pe care sint-înscrise urări in- . 
chinate partidului, și patriei socialiS;. 
te. Balcoanele sint împodobite ciî - 
frumoase covoare românești.

Pe străzile orașului se afla întrea
ga populație a Zalăului, spre a sa
luta pe secretarul general al partidu
lui. Mulțimile scandează ..Ceaușescu- 
P.C.R.!“. „Ceaușescu și poporul!1*, re- 
afirmindu-și dragostea și recunoștin
ța față de partid și secretarul său 
general, hotărirea de a milita neabă
tut pentru înfăptuirea politicii parti
dului, pentru continua înflorire a 
României socialiste.

în vederea ridicării productivității 
muncii, secretarul general al partidu
lui cere ministerului de resort să ia 
măsuri pentru dezvoltarea produc
ției de mașini agregate și a dotă
rii fabricii din Zalău, ca și a altor 
Întreprinderi din sector, cu tot mai 
multe instalații de acest fel. De a- 
semenea. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
trasează ca sarcină extinderea me
todei de executare a operațiilor la 
mai multe mașini de către un sin
gur muncitor cu înaltă pregătire pro
fesională.

în timpul vizitei sint apreciate Și 
acțiunile permanente ale organiza
ției de partid din întreprindere în
dreptate spre dezvoltarea spiritului 
de disciplină în muncă, a conștiin
ței muncitorești înaintate, a pasiunii 
pentru tehnică, pentru nou. Este re
marcat faptul îmbucurător că in a- 
ceastâ zonă, cu tradiții agrare, s-a 
dezvoltat și s-a întărit in ultimii ani. 
numeric și calitativ, un puternic de
tașament muncitoresc, animat de gîn- 
dul de a-și aduce o contribuție, pe 
măsura întregii sale puteri, la în
florirea meleagurilor natale, la edi
ficarea societății socialiste multilate
ral dezvoltate In patria noastră.

Exprimind satisfacția pentru a- 
ceste prefaceri, tinărul muncitor Va
sile Pop. ciștigător al ..Strungului de 
argint*4 la ultima ediție a olimpiadei 
pe tară, mulțumește partidului, to
varășului Nicolae Ceaușescu perso
nal. exprimă sentimentele sale de 
recunoștință și ale celorlalți munci
tori pentru faotul că dezvoltarea o- 
rașului le-a permis să Învețe me
serii frumoase, să fie tot mai utili 
societății.

înconjurat cu dragoste de cei pre- 
zer.ți. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează de condițiile de mun
că, de preocuparc-a tinerilor de a-și 
însuși tot mai bine meseria aleasă. 
Răspunzlnd întrebărilor secretarului 
general al partidului, strungarul 
Ioan Pop vorbește cu pasiune despre 
munca sa. arată că se străduiește 
să reducă timpul de executare a di
feritelor operații, subliniind totodată 
că rezultatele sale sint bine răsplă
tite.

în grija sa pentru ca muncitorii 
să beneficieze de condiții cit mai 
bune de lucru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu indică conducerilor mi
nisterului și uzinei ca la viitoarele 
investiții sistemul de construcție să 
asigure iluminarea directă a halelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu feli

cită colectivul întreprinderii, urin- 
du-l noi succese, realizarea tuturor 
angajamentelor asumate.

în încheierea vizitei se asistă la 
turnarea în fontă a unei piese jubi
liare. Din interiorul formelor se ri
dică lichidul roșu. Incandescent, ca 
o flacără vie. făclnd vizibilă inscrip
ția ..P.C.R.—Zalău 500“. Masiva piesă 
metalică urmează a fi așezată In 
centrul civic al orașului, in amintirea 
memorabilului eveniment. Moment 
deosebit de semnificativ, salutat cu 
urale adresate secretarului general 
al partidului de cei prezenți aici :

La Filatura de bumbac: STRĂDUINȚĂ PENTRU

VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A MATERIEI PRIME
Următorul obiectiv al vizitei il 

constituie Filatura de bumbac, o altă 
nouă unitate industrială a orașului, 
intrată in funcțiune in anul 1971. 
înainte de termen, ca urmare a înde
plinirii angajamentului luat de 
constructori și montori cu pri
lejul vizitei precedente făcute la 
Zalău de către secretarul general 
al partidului.

Informînd despre rezultatele do- 
bindite in activitățile filaturii, 
directorul filaturii, Anton Wille, 
relevă că parametrii unității au 
fost atinși, potrivit proiectelor, in 
cursul trimestrului trecut al acestui 
an. creindu-se garanții pentru înde
plinirea angajamentului colectivului 
de a realiza actualul plan cincinal 
înainte de termen. Cel mai elocvent 
indicator al nivelului profesional și 
tehnic al filaturii il constituie faptul 
că unitatea produce 94,6 la sută 
fire de calitatea I, procent mai 
mare declt cel prevăzut în plan.

Secretarul general al partidului 
apreciază pozitiv acest succes, pre
cum și faptul că există o preocu
pare pentru găsirea unor noi căi de 
creștere a producției firelor de cali
tate superioară.

în acest sens, directorul ge
neral al centralei industriale de 
resort, Marla Flucsă — prezen
tă in fabrică — subliniază că 
unitatea se caracterizează prin capa
citatea de a prelucra din materii 
prime inferioare fire subțiri de ca
litate superioară, valorificind intr-un 
grad înalt bumbacul. Această posi
bilitate se datorește aplicării unei 
metode tehnologice elaborate de In
stitutul de cercetări textile.

Sint scoase în evidență o serie de 
măsuri menite a îmbunătăți parame
trii proiectați, indicatorii productivi

La cel mai nou edificiu — casa de cultură: 0 PRIVIRE
IN PERSPECTIVĂ ASUPRA DEZVOLTĂRII ORAȘULUI

Coloana de mașini se îndreaptă 
acum spre centrul civic al orașu
lui. Profilul arhitectonic al viitoarei 
piețe in curs de amena:are se în
trevede in clădirea Palatului admi
nistrativ și a Casei de cultură a sin
dicatelor. inaugurată cu prilejul se- 
mimileniului.

Pe vastele trepte ale edificiului, 
fete și băieți. îmbrâcați in frumoase 
straie sâlăjene. sună din buciu
me. cintă din fluiere, in semn 
de bun venit Este o atmosferă 
de puternic entuziasm popular.

Edilii invită pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să viziteze noul lăcaș de 
cultură, clădire concepută intr-un 
stil arhitectural modern, cu accentele 
decorative ce amintesc motivele or
namentale tradiționale ale construc
țiilor populare sâlăjene. Noul edifi
ciu. care oferă premisele materiale 
pentru ridicarea la un nivel superior 
a activității cultural-artistice de edu
care a oamenilor muncii țîin între; 
prinderile și instituțiile orașului, cu
prinde o sală de spectacole cu 600 
de locuri, sală studio, bibliotecă, săli 
pentru expoziții și cercuri artistice.

Se vizitează expoziția jubiliară 
„Zalău — 500 de ani“, amenajată in 
incinta casei de cultură, expoziție 
care Înfățișează, prin numeroase do
cumente. panouri și grafice, momen
tele cele mai importante ale istoriei, 
precum si perspectivele de dezvoltare 
ale localității de la poalele Meseșu- 
lui.

Profesorul Vasile Lucăcel. directo
rul muzeului orășenesc, arată că — 
deși împlinește o jumătate de mi-
leniu de existență documentară ates
tată — Zalăul este o așezare mult 
mai veche. In perimetrul localității 
au fost descoperite urmele unor așe
zări din neolitic și epoca bronzului. 
Nu deoarte de actualul oraș se află 
relicvele vestitului Porolissum. cheia 
de boltă a apărării graniței de nord 
a Daciei romane. Zalăul este amintit 
pentru prima oară ca oraș (oppidum) 
intr-un document din 1473. semnat 
de Matei Corvin, care acordă loca
lității o seamă de privilegii, confir
mate apoi și de Mihai Viteazul, oas
pete aici după victoria de la Gură- 
slău.

Fotografii și documente înfățișează 
aspectul modest al Zalăului antebe
lic. în puternic contrast cu Imaginea 
actuală a localității.

In fața machetei de azi și 
de miine a orașului, a nume
roase planșe și hărți are loc o 
scurtă analiză a problemelor urba
nistice. precum și a perspectivelor 
dezvoltării Zalăului în următorii ani.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu reco
mandă studierea mai atentă a am
plasării noilor construcții, folosirea 
cit mai judicioasă a terenului.

După încheierea discuției privind 
viitoarea înfățișare a Zalăului, pri
marul orașului oferă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in semn de oma
giu, medalia jubiliară emisă cu pri
lejul. împlinirii a 500 de ani de ates
tare documentară a Zalăului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu sem
nează în cartea de onoare a orașu
lui :

„Cu prilejul împlinirii a 500 de ani 
de atestare documentară a orașului 
Zalău, doresc să adresez tuturor lo
cuitorilor acestei vechi și frumoase 
așezări românești calde felicitări și 
cele mal bune urări.

In anii socialismului, ca urmare a 
politicii partidului de ridicare Ia via
ță economică șl socială înfloritoare 
a tuturor regiunilor țării, orașul Za- 

„Ceaușescu să trăiască — Zalăul să 
înflorească".

Luindu-și rămas bun, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu iși exprimă satis
facția pentru cele constatate In a- 
ceastă Întreprindere, pe care a vizi
tat-o pentru prima oară, li felicită 
pe muncitori, pe tehnicieni și ingi
neri, urindu-le noi succese, iși ex
primă convingerea că acest harnic 
colectiv, in frunte cu comuniștii, va 
îndeplini toate sarcinile ce ii revin 
in creșterea producției șl îmbunătă
țirea ei calitativă, in realizarea pa
rametrilor stabiliți la obiectivele 
construite.

tății muncii. în contextul acestor 
preocupări, secretarul general al par
tidului este informat că, în prezent, 
o filatoare deservește 1 000 de fuse, 
urmind ca treptat numărul acestora 
să crească la 1 200.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu stră
bate sectoarele flaiere. laminoare, 
carde și altele, salută numeroase 
muncitoare, care ii oferă flori, il 
adresează cuvinte de mulțumire 
pentru crearea acestei moderne uni
tăți. care a asigurat locuri de 
muncă Unui mare număr de femei 
din părțile Zalăului.

în încheierea vizitei la filatură, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu are un 
dialog cu organele locale de partid, 
cu conducerile întreprinderii și cen
tralei industriale privind perspecti
vele de dezvoltare a filaturii.

Secretarul general al partidului se 
declară de acord cu proiectele de 
dezvoltare a filaturii și atrage 
atenția ca noile hale să fie 
construcții ușoare, aerate, bine lumi
nate.

în cartea de onoare a întreprin
derii. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
notează : „Am vizitat cu multă plă
cere Filatura de bumbac Zalău, u- 
nitate modernă a industriei noastre 
textile, mărturie grăitoare a preo
cupărilor partidului pentru ridicarea 
economico-socială a orașului și a ju
dețului Sălaj.

Urez întregului colectiv de mun
citori și muncitoare, tehnicieni și in
gineri succese tot mai mari in acti
vitatea consacrată îndeplinirii sarci
nilor de plan, creșterii productivită
ții muncii și ridicării calității' pro
duselor. in realizarea tuturor anga
jamentelor asumate privind intăp- 
tuirea cincinalului înainte de termen.

Tuturor le urez multă sănătate și 
fericire".

lău a cunoscut o dezvoltare continuă, 
transformindu-se intr-un centru ur
ban modern, care oferă locuitorilor 
săi condiții tot mai bune de muncă 
și de viață.

Sînt încredințat că sărbătorirea Îm
plinirii a cinci secole de existență 
a orașului va constitui pentru toți 
oamenii muncii din Zalău — români, 
maghiari și de alte naționalități — 
un puternic imbold de a acționa și 
mai hotârît, înfrățiți in muncă, pen
tru continua dezvoltare econo
mico-socială a orașului și înfăp
tuirea tuturor sarcinilor ce le 
revin, aducindu-și întreaga lor 
contribuție la traducerea in via
ță a programului partidului de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate, de Înflorire a Româ
niei socialiste.

Cu această convingere, urez locui
torilor orașului Zalău noi și mari 
succese in activitatea viitoare, multă 
sănătate și fericire".

Reportajul vizitei a fost 
realizat de :
Adrian IONESCU 
Victor STAMATE 
Gheorghe BRĂTESCU 
Petru UILACAN 
Ferenc VASAS

Fotografii realizate de : 
Anghel Pasat 
Constantin Ciocan

Flori ji ovotn, în «emn de itimâ ,i reipect, pentru «ecretorul general al partidului

MAREA ADUNARE POPULARA
în piața viitorului centru civic al orașului s-au strlns aproape în

treaga populație a Zalăului. precum și mii de cetățeni al comunelor 
din împrejurimi, pentru a participa la adunnrea populară consacrată 
aniversării a 500 de ani de atestare documentară a localității.

Iau parte ca invitați tovarășii : Petre Blajovlci, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comite
tului județean Bihor, Gheorghe Blaj, prim-secretar al Comitetului 
județean Maramureș al P.C.R., Adalbert Crișan, prim-secretar al Co
mitetului județean Bistrița-Năsăud al P.C.R.. membri ai C.C. al P.C.R., 
ai guvernului, de pută ti in Marea Adunare Națională, activiști de par
tid si de stat, oameni de știință, artă și cultură.

Români și maghiari, Înfrățiți în muncă șl idealuri, salută cu 
nesfirșite urale șl aclamații prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la sărbătoarea lor.

Adunarea populară este deschisă de 
tovarășul LAUREAN TULAI, care 
— In numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii, români și ma
ghiari — adresează secretarului gene
ral al partidului un călduros bun 
venit pe plaiurile Sălajului, împreună 
cu mulțumiri pentru cinstea ce o 
face orașului participlnd la omagie
rea semimilemului său.

Evocind virsta orașului Zalău, vor
bitorul a subliniat puternica înflo
rire a vieții economico-sociale din 
această parte a țării.

Ultimii ani din virsta de cinci 
veacuri a orașului Zalău, a spus apoi 
vorbitorul, au fost martori ai „naș
terii" unor capacități de producție 
din ramuri necunoscute pe meleagu
rile Sălajului, cum ar fi : industria 
construcțiilor de mașini grele, Indus
tria construcțiilor de mașini-unelte 
și electrotehnice, industria ușoară, a 
materialelor de construcții și altele, 
în anul 1973, tinerele colective din 
unitățile noastre industriale au în
scris in cartea de onoare a muncii 
noi realizări care vin să se adauge 
celor de pină acum.

Planul producției globale industria
le pe 9 luni a fost realizat in pro
porție de 101,6 la sută, inreglstrîn- 
du-se un ritm de creștere față de 
anul trecut de peste 20 la sută.

Vorbitorul a citat in continuare o 
serie de date din care rezultă suc
cesele obținute și în agricultură, mai 
cu seamă in privința creșterii anima
lelor și extinderii plantațiilor pomi- 
viticole.

Primul secretar al comitetului ju
dețean de partid s-a referit, apoi, pe 
larg la preocupările pentru asigura
rea cadrelor de muncitori și specia
liști, pregătirea tineretului pentru 
muncă și viață.

Virsta medie a colectivelor din 
unitățile noastre industriale, a ară
tat vorbitorul, este foarte tinără. In 
jur de 21—22 ani, acestea avind mai 
puțină experiență în munca de uzi
nă. Vom face insă totul pentru a-1 
ajuta pe oameni să învețe, să-și ridi
ce pregătirea politică și profesională, 
nivelul conștiinței socialiste, astfel 
incit să-și Înțeleagă tot mai bine ro
lul de producători și proprietari ai 
bunurilor materiale și spirituale, să 
gospodărească mai bine averea ob
ștească, să folosească mai eficient 
resursele de care dispunem și să-și 
îndeplinească sarcinile ce le revin 
intr-un spirit de înaltă responsabili- 
tate comunistă.

Așa cum ne-ați cerut cu prilejul 
vizitei de lucru din noiembrie 1970, 
comitetul județean de partid a ținut 
o strinsă legătură cu oamenii mun
cii din județ, s-a preocupat perma
nent de soluționarea problemelor lor. 
Putem afirma cu toată tăria că' re
zultatele obținute se datoresc faptu
lui că a crescut rolul și competența 
organizațiilor de partid, s-a îmbună
tățit stilul lor de muncă, capacitatea 
lor de a organiza și conduce masele 
de oameni ai muncii.

Ne angajăm in fața Comitetului 
Central, a dumneavoastră, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ne 
unim și mai strîns in jurul Partidu
lui Comunist Român, să punem în
treaga noastră capacitate, agerimea 
minții și forța brațelor in slujba în
făptuirii exemplare a politicii par
tidului nostru, a grandiosului pro
gram stabilit de Congresul al X-lea 
și Conferința Națională din iulie 
1972.

Urmează un moment deosebit. 
Tovarășul CONSTANTIN STA- 
TESCU. secretarul Consiliului de 
Stat, dă citire Decretului Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, prin care se con
feră orașului Zalău ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România" 
clasa I.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu lu
minează edililor orașului, în aplau
zele Îndelungate ale celor pre- 
zenți, Înalta distincție.

Din partea comuniștilor, a tuturor 
locuitorilor Zalăului, a spus VA
SILE CORNEA, primarul orașului, 
primiți vă rog, iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu, cele mal calde 
mulțumiri pentru onoarea de a 
participa la sărbătorirea semimile- 
niului orașului nostru, sincera șl 
profunda noastră recunoștință pentru 
înalta distincție acordată. Noi ve
dem in aceasta prețuirea muncii 
și hărniciei, a eforturilor cetățeni
lor acestui oraș — români și ma
ghiari, tineri și virstnici, bărbați 
și femei — dornici de a face din 
localitatea în care trăiesc și mun
cesc o așezare tot mai frumoasă șl 
prosperă.

A luat apoi cuvîntul VALERIA 
SÂLCUDEANU, secretarul comi
tetului de partid al Filaturii de 
bumbac din Zalău, care a spus, 
printre altele : Prezența dum
neavoastră in mijlocul colectivu
lui nostru de muncă ne-a produs 
cele mai adinei și vibrante senti
mente de stimă și prețuire pentru 
înalta grijă pe care ne-o purtați. 
Cu legitimă mindrie patriotică ra
portăm conducerii partidului și 
statului, dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, că eforturile în
tregului nostru colectiv au dus la 
atingerea, in trimestrul trecut, a 
parametrilor proiectați, la realiza
rea și depășirea, pe cele 9 luni, a 
pianului de producție.

Ne preocupăm permanent de 
ridicarea continuă a pregătirii po
li ti co-ideologi ce, profesionale și de 
cultură generală a tinerelor noastre 
filatoare, de educarea lor în spiri
tul devotamentului față de mun
că, al exigenței și responsabilității 
comuniste pentru tot ceea ce produc 
și vor produce.

Ne angajăm in mod solemn, sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
folosim mai bine utilajele și timpul 
de muncă, să îmbunătățim calita
tea produselor pentru a ne situa 
în primele rinduri ale marii între
ceri pe care o desfășurăm în ve
derea realizării înainte de termen a 
sarcinilor actualului cincinal, con
știente că prin aceasta ne aducem 
contribuția la înflorirea străvechi
lor noastre meleaguri românești, la 
prosperitatea continuă a scumpei 
noastre patrii — România socialistă.

Adine emoționat, îmi amintesc de 
vizita dumneavoastră de lucru din 
1970 la întreprinderea noastră, care 
se găsea aDia la începutul con
strucției, a spus maistrul SZERE- 
DAI DEZIDERI^\ de la VntteZ 

.prinderea de armături industriali 
din fontă și oțel. După numai’ 3 
ani, tinăra noastră unitate pro
duce, azi peste 90 tipodimensiuni de 
armături pentru nevoile interne și 
pentru export.

Cu toate greutățile începutului, 
determinate și de nelivrarea la 
timp a utilajelor, am împuternicirea 
colectivului nostru de a vă raporta, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom depune întregul efort, în
treaga noastră abnegație și dăruire 
pentru recuperarea răminerilor in 
urmă, pentru atingerea parame
trilor proiectați ai producției de 
fontă cu două luni mai devreme.

Conștienți de importanța măsurilor 
stabilite de dumneavoastră cu oca
zia vizitelor de lucru in județele 
Mureș, Prahova și Buzău — măsuri 
dezbătute cu mult simț de răspun
dere cu activul de partid și între
gul nostru colectiv — sintem ho- 
tăriți să acționăm mai energic pen
tru reducerea continuă a cheltuie
lilor materiale, pentru folosirea efi
cientă a capacităților de producție, 
a forței de muncă și a timpului de 
lucru.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că toți muncito
rii întreprinderii — români și ma
ghiari, crescuți și educați in spiri
tul unității depline și al frăției de 
nezdruncinat — vom depune toate 
eforturile pentru valorificarea su
perioară a resurselor umane și ma
teriale, vom munci mai hotărît pen
tru a produce „mai mult, mai ieftin 
și mal bine", răspunzind cu cinsie 
angajamentului național de reali
zare înainte de termen a sarcini
lor actualului cincinal

Profesorul CONSTANTIN CO- 
BÎRZAN, secretarul organizației de 
partid a liceului din localitate, a 
arătat, printre altele : Pentru ca
drele didactice, ca de altfel pen
tru toți locuitorii orașului Zalău 
și al județului Sălaj, prezența dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la această însuflețită adu
nare populară, constituie un minunat 
prilej de a ne manifesta profundul 
nostru atașament față de politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru, de a vă Încredința că 
noi, slujitorii școlii din acest semi
milenar oraș, ne simțim mai mult 
ca oriclnd legați trup și suflet de 
partidul nostru drag, de poporul din 
care ne-am născut, in mijlocul căruia 
trăim și muncim.

însuflețiți de amplul program de 
dezvoltare și perfecționare a invăță- 
mintului românesc, elaborat de Ple
nara C.C. al P.C.R. din iunie a.c., am 
acționat și vom acționa cu toată 
hotărirea, capacitatea și priceperea 
noastră pentru a forma un tineret 
sănătos, bine prdgătit, cu o atitudine 
înaintată și responsabilă față de 
muncă și învățătură, cu concepții și 
convingeri ferme, capabil să se inte
greze rapid in producție, în munca 
și viața clocotitoare din întreprinde
rile orașului și județului nostru.

Vom milita neobosit pentru conti
nua perfecționare a pregătirii polflJ^e 
și ideologice a elevilor, pentru eau- 
carea lor în spiritul dragostei fier
binți față de partid, patrie și popor, 
sădind in inimile lor dorința nestră
mutată de a se pregăti zi de zi, ceas 
de ceas, pentru a fi în măsură să-și 
aducă întreaga contribuție la făuri
rea societății comuniste pe pămintul 
scumpei noastre patrii.

Primit cu îndelungi urale șl acla
mații, a luat apoi cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvântarea secretarului genera! al 
partidului a fost subliniată in repe
tate rinduri cu vii și puternice s- 
plauze.

Exprimînd sentimentele particlpan- 
ților la această memorabilă adunare 
populară, primul secretar al comite
tului județean de partid a spus in 
încheiere :

Ingădulți-mi ca, în numele comu
niștilor, al tuturor celor ce trăiesc și 
muncesc pe aceste frumoase melea
guri — români și maghiari — să vă 
mulțumim încă o dată pentru marea 
cinste pe care ne-o faceți de a vă 
afla din nou in mijlocul nostru.

Prezența dumneavoastră, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, la săr
bătorirea orașului Zalău, vizita de 
lucru pe care a-ți făcut-o azi vor ră- 
mine adine întipărite în inimile sălâ- 
jenilor.

Vă mulțumim călduros pentru fru
moasele aprecieri la adresa activității 
organelor și organizațiilor noastre de 
partid, a rezultatelor obținute de oa
menii muncii in efortul lor de reali
zare înainte de termen a sarcinilor 
'actualului cincinal.

Prețioasele dumneavoastră Indica
ții, date cu ocazia vizitei, vor consti-, 
tui pentru noi un adevărat program 
de lucru, un sprijin inestimabil în 
perfecționarea și îmbunătățirea con
tinuă a activității de viitor.

Vă rog să-mi îngăduiți, stimate to
varășe secretar general, să vă mulțu
mesc din toată inima pentru înalta 
distincție acordată orașului nostru. 
Vom face tot ce este posibil pentru 
a răsplăti această înaltă cinste cu noi 
succese in înfăptuirea politicii parti
dului și statului nostru.

Adunarea populară prilejuită de 
Împlinirea a 500 de ani de atestare 
documentară a orașului Zalău a luat 
sfirșit.

In ovațiile celor prezenți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu iși ia rămas bun 
de la locuitorii orașului aniversat.

O gardă militară, alcătuită din os
tași. luptători ai gărzilor patriotice 
și tineri din detașamentele de pre
gătire pentru apărarea patriei, pre
zintă onorul.

Se intonează Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți conducători de 
partid și de stat, în județul Sălaj, 
cu ocazia sărbătoririi a 500 de ani 
de la atestarea documentară a ora
șului Zalău, s-a desfășurat intr-o At
mosferă lnsuflețitoare, de puternic 
entuziasm. Locuitorii Zalăului, ro
mâni și maghiari, și-au reafirmat — 
și cu acest prilej deosebit — profun
da lor recunoștință față de partid și 
secretarul său general pentru pro
movarea cu consecventă a politicii 
de dezvoltare economică armonioasă 
a tuturor județelor patriei.
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rat modem, asigurind tuturor 
locuitorilor să: condiții tot mai 
civilizate ți mai bune de via
ță și de muncă. (Aplauze, pu
ternice, prelungite : se scandează : 
..Ceaușescu—P.C.R. !“).

Fără îndoială că tot ceea ce se 
realizează atît aici, la dumnea
voastră. cit și in întreaga țara 
constituie un motiv de mîndrie 
pentru toți oamenii muncii, pen
tru întregul popor. Dar aceasta 
constituie, totodată, un prilej de 
analiza și mai aprofundată a ac
tivității noastre, pentru a vedea 
cum am muncit ptnă acum. ce 
am făcut bine și ce am făcut rău, 
ce greșeli am săvîrșit, ce lipsuri 
mai avem și ce trebuie să facem 
pentru a asigura mersul tot mai 
hotârit înainte. Intr-adevăr, am 
realizat lucruri minunate, am avut, 
și unele greșeli. Avem încă mult 
de făcut pentru a asigura ridica
rea țării noastre la un asemenea 
nivel economic incit să ne apro
piem și să ajungem din urmă ță
rile dezvoltate. Dar avem un 
program minunat, elaborat de 
Cqay^resul al X-lea — și sintem 
hofariți să realizăm acest pro
gram. Ceea ce am realizat în pri
mii trei ani constituie o dovadă 
că stă în puterea poporului nostru 
ca, sub conducerea partidului său 
comunist, să înfăptuiască acest 
program. Și îl vom înfăptui, to
varăși! (Aplauze puternice; urale).

Este necesar să perfecționăm 
continuu activitatea noastră în 
toate domeniile, să folosim mai 
bine mijloacele de care dispunem 
— investițiile. întreprinderile, uni
tățile agricole — pentru a obține 
creșterea intr-un ritm mai rapid 
a producției, a bogăției naționale, 
singura cale pentru a asigura ri
dicarea bunăstării generale. Tre
buie să depuneau eforturi pentru 
îmbunătăți rea calității producției, 
pentru a realiza o mai mare efi
ciență economică, pentru a redu
ce cheltuielile materiale și costu
rile de producție în general. Să 
facem în așa fel ca fiecare zi, 
fiecare oră de muncă că fie folo

site în cit mai bune condiții — 
pentru ca astfel fiecare sâ-și adu
că contribuția Ja dezvoltarea ra
pidă a patriei noastre comune, la 
înflorirea României socialiste! 
(Aplauze puternice, urale).

Trebuie, de asemenea, să ne 
preocupăm mai mult de ridicarea 
nivelului de pregătire profesională 
și de specialitate a tuturor oa
menilor muncii. Mașinile și uti
lajele modeme, de înaltă tehnici
tate, cu care sint înzestrate între
prinderile noastre cer multe cu
noștințe pentru a le conduce și a 
pui ea obține maximum de produc
ție cu ele. Iată de ce comitetul ju
dețean de partid, comitetul orășe
nesc. organizațiile de partid, con
ducerile întreprinderilor, ministe
rele trebuie să aplice cu mai multă 
consecvență legile, hotărîrile Comi
tetului Central cu privire la ridi
carea pregătirii profesionale și de 
specialitate — aceasta constituind 
una din problemele esențiale ale 
mersului nostru înainte. Forța prin
cipală a făuririi socialismului și 
comunismului este omul ! Cu cît 
omul va ști să-și îndeplinească mai 
bine atribuțiile în toate domeniile, 
cu cit el va fi mai stăpîn pe ma
șini, pe tot ceea ce a croat omeni
rea mai bun în toate sectoarele de 
activitate, cu cît. va avea un nivel 
de pregătire mai ridicat, cu atît. el 
își va putea făuri intr-un tâmp mai 
scurt viitorul său fericit, cu atît 
va face ca socialismul să fie o so
cietate care să asigure din plin tot 
ceea ce este necesar pentru bună
starea și fericirea tuturor oameni
lor muncii. (Aplauze puternice, 
urale, se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R. !’*).

Este necesar să ne preocu
păm continuu de crearea ce
lor mai bune condiții în vederea 
participării organizate a oamenilor 
muncii, a întregului popor la con
ducerea tuturor domeniilor de ac
tivitate. Consiliile oamenilor mun
cii. adunările generale din între
prinderi, din unitățile agricole, din 
cooperativele de producție trebuie 
să acționeze în mai bune condiții 
pentru a uni eforturile tuturor oa
menilor muncii și a dezbate îm
preună problemele care se ridică zi 

de zi în dezvoltarea noastră impe
tuoasă. împreuna cu întregul colec
tiv din fiecare întreprindere, din 
fiecare cooperativă, din fiecare 
unitate economică și socială, să 
găsim căile pentru a înfăptui in cit 
mai bune condiții programul tra
sat de Congresul al X-lea, hotări- 
rile Comitetului Central, legile sta
tului nostru socialist. Sprijinul și 
participarea activă a întregului po
por la înfăptuirea acestui minunat 
program, strînsa legătură a organi
zațiilor de partid, a comitetului ju
dețean cu masele largi populare 
garantează victoria și înfăptuirea 
programului nostru. Participarea 
maselor la conducerea vieții eco- 
nomico-sociale constituie o latură 
esențială a însăși societății socia
liste multilateral dezvoltate, un 
factor de bază al dezvoltării de- 
rttocrației socialiste. (Aplauze pu
ternice, urale).

Fără îndoială că trebuie să a- 
cordăm in continuare mai multă 
atenție muncii educative generale, 
ridicării nivelului de cultură și po
litic al tuturor oamenilor muncii, 
al tineretului patriei noastre. Tre
buie să desfășurăm o asemenea 
activitate educativă de dezvoltare 
a conștiinței socialiste, îneît fieca
re cetățean să fie conștient, că este 
un membru al marii familii a 
României socialiste și are îndato
rirea de a face totul pentru a-și 
aduce contribuția tot mai activă 
la dezvoltarea generală a patriei 
noastre, la asigurarea mersului 
înainte al României spre o viață 
tot mai civilizată, tot mai fericită. 
(Aplauze, urale ; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.!").

Sînt convins că oamenii mun
cii din Zalău și din județul Sălaj, 
sărbătorind 500 de ani de exis
tență documentară a orașului, deci 
a capitalei județului, vor pleca de 
aici și mai hotărîți să facă totul 
pentru a înfăptui sarcinile ce le 
revin din programul general de 
dezvoltare a patriei socialiste, a- 
ducînd astfel o contribuție tot mai 
mare, alături de toți oamenii mun
cii din România, la înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al X-lea al 
partidului. (Aplauze puternice, 
urale).

Dragi tovarăși și prieteni.
Preocup îndu-ne de dezvoltarea 

patriei noastre socialiste nu uităm 
nici un moment că succesele pe 
care noi le obținem — ca si succe
sele celorlalte țări socialiste — 
constituie un factor important al 
creșterii forței socialismului, a 
prestigiului său în lume. Nu ui
tăm nici un moment că avem o- 
bligația. atît națională, cit și in
ternațională. de a acționa pentru 
triumful unei politici noi. de co
laborare și pace între toate sta
tele lumii. Tocmai pornind de aici. 
România desfășoară o largă poli
tică internațională de întărire a 
colaborării și unității cu toate ță
rile socialiste, cu popoarele care 
au pășit, pe calea dezvoltării inde
pendente. cu celelalte state, cu țări
le capitaliste dezvoltate, conside
rând că participarea la diviziunea 
internațională a muncii, colaborarea 
cu toate statele lumii, constituie o 
cerință a dezvoltării sociale în tim
purile de astăzi.

Punem la baza acestor relații in
ternaționale principiile deplinei 
egalități in drepturi, respectului in
dependenței și suveranității națio
nale, neamestecului in treburile 
interne, avantajului reciproc, res
pectării dreptului fiecărui popor 
de a fi pe deplin stăpîn pe desti
nele sale, de a-și făuri viața, viito
rul, în mod liber, așa cum dorește, 
fără nici un amestec din afară. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Se știe că în ultimii ani s-au ob
ținut o serie de rezultate pe calea 
dezvoltării colaborării și a soluțio
nării unor probleme internaționale, 
că, pe plan mondial, se afirmă un 
curs nou, de destindere. Popoarele 
înțeleg tot mai mult că trebuie să 
se pună cu desăvîrșire capăt ve
chii politici imperialiste de forță 
și dictat, că trebuie lichidate cu 
desăvîrșire dominația și asuprirea 
altor popoare, că trebuie lichidate 
colonialismul și neocotonialismul. 
După cum cunoașteți, România a 
sprijinit și sprijină activ popoarele 
care luptă pentru independența lor, 
pentru dreptul de a fi pe deplin 
stapîne pe propriile destine. 
(Aplauze puternice, urale).

în Europa s-au obținut, de a

semenea, o serie de rezultate pe ca
lea destinderii. A început confe
rința general-europeană. acum 
desfășurindu-se faza a doua, în 
care se pregătesc documentele me
nite să așeze pe baze noi relațiile 
dintre statele continentului nostru, 
să deschidă calea unei colaborări 
largi intre țările europene, să ga
ranteze fiecărei națiuni de pe con
tinent posibilitatea de a-și concen
tra eforturile in vederea dezvoltă
rii economico-sociale, precum și o 
strinsă conlucrare intre toate sta
tele europene. Sintem hotărîți ca 
și în această fază, precum și pînă 
la încheierea conferinței, să ne 
aducem, ca și pînă acum, contribu
ția activă la succesul deplin al 
acestei importante reuniuni gene- 
ral-europene, considerînd că ea va 
reprezenta un moment istoric nu 
numai pentru Europa, dar și pen
tru întreaga lume, va deschide o 
eră nouă in dezvoltarea societății 
omenești. (Aplauze, urale. se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Tocmai în această situație inter
națională a reizbucnit conflictul 
din Orientul Mijlociu. Cunoașteți 
poziția activă adoptată de partidul 
și guvernul țării noastre în numele 
poporului român — și nu o voi 
mai repeta acum. Doresc numai 
să arăt că noi am considerat și 
considerăm că trebuie făcut totul 
pentru a se ajunge la o soluție po
litică. Salutând încetarea ostilități
lor, considerăm că trebuie luate 
toate măsurile pentru ca această 
încetare a luptelor să nu fie vre
melnică, ci să se ajungă la o 
dezangajare militară a părților în 
conflict, să se poată trece in li
niște la discuțiile necesare pen
tru o soluție definitivă și pentru 
instaurarea unei păci trainice in 
Orientul Mijlociu. (Aplauze pu
ternice).

Considerăm că este necesar ca 
Israelul să se retragă din terito
riile arabe ocupate. Trebuie să fie 
clar că menținerea sub ocupație 
de teritorii străine nu poate de- 
cît să constituie o sursă perma
nentă de conflicte. De aceea, vor
bind de o pace trainică în Orien
tul Mijlociu, noi avem în vedețjp 
o retragere a Israelului din teri

toriile ocupate, realizarea unor a- 
semenea înțelegeri oare să garan
teze integritatea și .suveranitatea 
fiecărui stat din această zonă, in
clusiv a Israelului. Totodată este 
necesar să se găsească soluții co
respunzătoare pentru asigurarea 
unor condiții de viață demnă și 
liberă populației palestinene. Nu
mai pe această cale se va putea 
asigura o pace trainică și îndelun
gată. în Orientul Mijlociu! (A- 
plauze puternice).

Este de înțeles că în soluțio
narea problemelor din Orientul 
Mijlociu sînt interesate multe sta
te — și mai cu seamă statele din 
Europa, că Organizația Națiunilor 
Unite trebuie să joace un rol im
portant și activ iu instaurarea u- 
nci păci trainice în această zonă 
a lumii. In ce o privește, Româ
nia va face tot ceea ce depinde 
de ea pentru a contribui la reali
zarea unei păci trainice în această 
zonă. (Aplauze puternice, urale).

In lume mai sînt încă multe 
probleme de soluționat. Există 
încă state slab dezvoltate și este 
necesar să se găsească căile pen
tru lichidarea decalajelor care le 
mai despart de țările dezvoltate. 
Există încă, focare de încordare 
și se impun eforturi și mai mari 
pentru soluționarea tuturor pro
blemelor litigioase dintre state pe 
calea pașnică, a tratativelor, pen
tru a se exclude forța sau ame
nințarea cu forța din viața inter
națională. Se acumulează încă 
stocuri to-t mai uriașe de arma
mente, îndeosebi de armament nu
clear. Este necesar să se acționeze 
cu mai multă fermitate pentru de
zarmare și, în primul rînd, pentru 
dezarmarea nucleară, pentru a se 
reduce cheltuielile militare și a se 
destina mijloacele alocate în acest 
scop pentru dezvoltarea econo
mico-socială și ridicarea bunăstării 
popoarelor din întreaga lume. (A- 
plauze puternice).

Tot ceea ce s-a înfăptuit pe ca
lea promovării unei politici noi, de 
colaborare, este rezultatul luptei 
popoarelor, a maselor largi popu
lare din întreaga lume, în rindul 
cărora țările socialiste au jucat și 

joacă un rol important. De aceea, 
dezvoltarea viitoare a vieții inter
naționale pe calea destinderii, 
realizarea unei politici noi, bazate 
pe egalitate între toate statele, pe 
respectul fiecărei națiuni, impune 
unirea eforturilor tuturor popoare
lor. Aceasta cere ea țările socia
liste să acționeze tot mai unite, 
ca țările care au pășit pe calea 
dezvoltării lor independente să-și 
unească eforturile, ca popoarele 
de pretutindeni să acționeze cu ?i 
mai multă fermitate. Triumful 
politicii noi, de egalitate, asigura
rea unei păci trainice nu se pot 
realiza derit prin lupta unită a 
tuturor popoarelor lumii ! Po
porul român va acționa cu toată 
fermitatea în această direcție ! 
(Aplauze puternice, urale ; se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Iată, dragi tovarăși, de ce parti
dul și guvernul țării noastre se 
preocupă continuu, atît de soluțio
narea cit mai bună a problemelor 
dezvoltării patriei, cît și de creș
terea contribuției la soluționarea 
marilor probleme internaționale. 
Știm că numai in condiții de pace 
și de colaborare internațională pu
tem avea garanția atît a mersului 
nostru hotărît înainte pe calea so
cialismului, cît și a dezvoltării fie
cărei națiuni din lume pe o cale 
nouă, în mod liber și indepen
dent. (Aplauze puternice, urale).

Dragi tovarăși și prieteni, .
Doresc, în încheiere, să vă urez 

dumneavoastră, tuturor locuitorilor 
din Zalău și din județul Sălaj 
succese tot mai mari în întreaga 
activitate pe care o desfășurați. 
Vă urez să aduceți o contribuție 
tot mai mare la înfăptuirea pro
gramului elaborat de Congresul al 
X-lea, și vă doresc tuturor o viață 
tot mai fericită, tot mai îmbelșu
gată. Multă sănătate, dragi tova
răși ! (Aplauze puternice^ urale; 
sc scandează : „Ceaușescu-P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul !“ Cei pre- 
zenți la adunarea populară ovațio
nează îndelung pentru Partidul 
Comunist Român, pentru Copiitetul 
Central, pentru secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

Trei momente ale vizitei la Zalâu : la Filatura de bumbac ; în centrul orașului ; la întreprinderea de armaturi industriale

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU A SOSIT LA CLUJ
Duminici, tovarășul Nicolae 

Ceausescu, însoțit de tovarășii Virgil 
Trofin ți Comei Burtică, a sosit la 
Cluj.

Este ora 16,30. Elicopterul care a 
decolat de la Zalău aterizează pe 
stadionul municipal din Cluj, pa
voazat sărbătorește.

Zeci de mii de locuitori ai orașu
lui de pe malurile Someșului — ro
mâni, maghiari, germani si de alte 
naționalități — virstnici și tineri, 
bărbați si femei, au venit aici, in a- 
ceastă însorită după amiază de toam
nă tirzie. pentru a-1 intimpina pe 
secretarul general al partidului. Ei 
dau gias celor mai alese sentimente, 
bucuriei comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii clujeni de a-1 avea 
din nou în mijlocul lor pe tovarășul 

Primire entuziasta, ieri după-amiază, pe stadionul municipal din Cluj

Nicolae Ceaușescu. Din tribune ră
sună puternice urale și ovații, se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. „Ceaușescu și poporul !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
salutat la coborirea din elicopter de 
tovarășii Ștefan Mocuța, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Cluj 
al P.C.R.. Remus Bucșa, prim-secre- 
tar al Comitetului municipal Cluj 
a! P.C.R.. de alti reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat, 
de conducători ai unor instituții și 
organizații obștești, de personalități 
ale vieții culturale și științifice clu
jene.

O gardă militară, alcătuită din os
tași ai tortelor noastre armate, din 
membri ai formațiunilor patriotice .și 
tineri din detașamentele de pregă

tire pentru apărarea patriei, prezin
tă onorul. Este intonat Imnul de 
stat al Republicii Socialiste România.

Potrivit datinii strămoșești, local
nici imbrăcați în costume naționale, 
specifice acestor meleaguri, il intim- 
pină pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu pîine și sare, il invită să guste 
dintr-o ploscă cu vin. Tineri și ti
nere. grupuri de pionieri oferă oas
peților buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu răs
punde cu căldură aclamațiilor mul
țimii.

De la stadion, coloana de mașini 
se îndreaptă spre reședința rezerva
tă tovarășului Nicolae Ceaușescu. Pe 
întregul traseu regăsim aceeași emo
ționantă și entuziastă primire făcută 
de cetățenii Clujului secretarului ge
neral al partidului.

TOAMNA PRIMĂVERII 
CARE VINE

Ferma Letea Veche din cadrul 
Trustului I.A.S. Bacău este una 
din cele mai mari unități din 
țară producătoare de semințe 
de legume. Situată in lunca Și
retului, pe un teren aluvionar, 
ea produce semințe de castra
veți, roșii, ceapă, varză și alte 
zece speții legumicole. Deși nu 
deține mai mult de HOO ha pâ- 
mînt, ferma s-a impus prin re
zultatele obținute în toată țara 
și chiar peste hotare. Citeva ci
fre sint edificatoare : la arpagic, 
bunăoară, s-a realizat in acest 
an u producție medie de 8?00 
kg sămânță stas la hectar, 
aproape de două ori mai mult 
decit prevedea planul. Numai 
cu sămința dată peste plan se 
pot cultiva cu ceapă mal mult 
de 5 000 ha. La salată, roșii, do
vlecei, mărar, depășirile sînt și 
mai spectaculoase. Cu sămința 
obținută in acest an la Letea 
Veche se poate cultiva cu le
gume o grădină in suprafață de 
peste 25 000 ha. în aceste zile, 
oamenii fermei aleg și ambalea
ză ultimele cantități de semințe 
din producția acestui an. Cel 
care conduce și coordonează în
treaga activitate a celor aproape 
1 000 de oameni este tehnicianul 
Vasile Za.it. Eatperiența acumu
lată in cei peste 30 de ani de 
muncă neîntreruptă' in acest 
domeniu a făcut din el un gră
dinar de înaltă clasă. După el, 
secretul acestor succese este 
permanentizarea oamenilor la 
grădină, care a permis și specia
lizarea lor. Constantin Tănasc, 
Alexandru Lupu, Augustina 
Toma, Viorica Farcaș și alții 
care lucrează de am de zile la 
aceleași culturi s-au familiarizat 
de acum cu plantarea roșiilor în 
sistem oblic, folosirea îngrășă
mintelor complexe in timpul 
vegetației, conservarea butașilor 
pe timp dc iarnă prin înăbușire 
etc.

Paralel cu sporirea producției 
de semințe, oamenii din această 
fermă sint preocupați de ușu
rarea muncii ldr, de Ieftinirea 
producției, de obținerea unor 
beneficii tot mai mari. în parcul 

de mașini al fermei am văzut 
o seamă de utilaje și instalații, 
unice în felul lor. Dintre aces
tea am reținut instalația com
plexă de extras și spălat se
mințe de castraveți și roșii. 
Șapte oameni execută cu ajuto
rul acesteia un volum de lucrări 
care pină acum necesita peste 
100 de muncitori. Economiile pe 
care le realizează ferma a- 
nual prin, folosirea respectivei 
instalații se cifrează la peste 
1 milion lei. Alături de a- 
ceasta stau mașina de plan

CORESPONDENȚII „SClNTEII" TRANSMIT:

tat ceapă, dispozitivul de 
spălat roșiile, agregatul de 
curățat semințele de legume și 
ierburi, precum și stafia de con
diționat semințe.

Gheorghe BALTA

DIN ZORI
PÎNĂ NOAPTEA

Șoferul loan Suciu, cu „Buce- 
giu!“ său de 5 tone, este in fie
care zi primul care inaugurea
ză transportul de sfeclă la baza 
de recepție din Apahida. Dună 
el — Vasile Pop IV, Florea Ma
ghiarii, Ioan Tavel, Iosif Pă- 
cu|, Rego Ștefan și alții. Ei 
se scoală cu noaptea in cap 
î$i fac revizia mașinilor, ali
mentează si pornesc la drum. 
125 de șoferi, cu tot atitea ca
mioane cu remorci, de la I.T.A. 
Cluj, șl-au stabilit ..cartierul 
general" la baza de recepție 
din Apahida. spre care gravi
tează un mare număr de co
operative agricole de producție. 
Aici au la dispoziție combusti
bil. atelier mobil, revizor teh
nic. Cele citeva ore de odihnă 
ne noapte șoferii si le petrec 
insă nu aici, ci chiar in unită
țile agricole respective pentru 
ca. la primul clntat al codoșu
lui, să fie prezenți in cimp la 

încărcatul mașinilor. Conduce
rile multor cooperative, secre
tarii comitetelor de partid ori 
primarii au cuvinte de aprecie
re la adresa șoferilor de la 
I.T.A. Cluj, care nu precupe
țesc nici un efort in vederea 
transportării si depozitării re
coltei.

Șoferii de Ia I.T.A. Cluj sînt 
omniprezent! in campania agri
colă de toamnă. în unitățile a- 
gricole, pe cimp, . la bazele 
de recepție, peste tot unde te 
duci, întâlnești un du-te-vino de 

camioane grele cu remorci ori 
autobasculante încărcate cu 
produse agricole. Ei au sarcina 
să efectueze un mare volum 
de transporturi. Pentru aceas
ta se cer o organizare cit mai 
perfectă, multă operativitate in 
dirijarea si utilizarea mijloace
lor de transport in funcție de 
cerințele fiecărei unitâti . agri
cole. „Tocmai pentru aceasta 
— ne spunea tov. Vasile Trifu, 
directorul întreprinderii de 
transporturi auto — toamna 
s-au organizai coloane de 
mușini in bazinele rna, im
portante, §i anume la Apa
hida, Căian, Mociu, Came
ras. Gherla. Viișoara. Geaca, 
care dispun de depozite de 
combustibil, de ateliere mobile 
înzestrate cu tot ceea ce ■ este 
necesar, de revizori tehnici. 
Prin intermediul acestor for
mațiuni de lucru reușim sâ di
rijăm întregul parc de circa 
1 000 de autocamioane cu re
morci, puse la dispoziția tran
sportului de sfeclă de zahăr, 
porumb, legume si alte produ
se agricole. Cei mai multi din 
șoferii noștri au o mare expe
riență in efectuarea transportu
lui încă din campaniile trecute, 
astfel că putem asigura unită
țile agricole de stat, cooperati
vele agricole de producție si 
pe ceilalți beneficiari ai noștri 
că dispunem de mijloace de 

transport care să satisfacă în 
timpul optim toate nevoile 
campaniei de recoltare. Se cere 
insă, din partea tuturor unită
ților agricole, să asigure mină 
de lucru pentru încărcarea ope
rativă si la întreaga capacitate 
a mașinilor.

Alex. MUREȘAN

COMOARA DIN PĂDURILE 
VRÎNCENE

întinsele păduri din județul 
Vrancea reprezintă o importan
tă sursă de produse deosebit de 
solicitate, atît pe piața internă, 
cit și la export. Gospodărite 
chibzuit, pădurile asigură in fie
care an obținerea unor însem
nate venituri bănești in afara 
exploatării lemnului. De la' 
începutul anului și pină în 
prezent, silvicultorii vrîndehi au 
strips și valorificat mari canti
tăți de zmeură, afine, coacăze 
și alte fructe de pădure, floare 
de tei, crenguțe de mesteacăn, 
cetină ornamentală, răchită pen
tru împletituri, araci, fascine, 
lemn din doboriturile de vînt, 
crengi și altele. De asemenea, 
fauna pădurilor oferă bogate re
surse. Silvicultorii vrânceni au 
valorificat animale vii. precum 
și carne de urs. porc mistreț, 
iepure, cerb și căprior provenită 
din vi nat.

— Ca urmare, ne-a informat 
tovarășul inginer Aurel Diaco- 
nu, directorul Inspectoratului 
silvic Vrancea, lucrătorii noștri 
au depășit veniturile planificate 
de la începutul anului pînă la 
20 octombrie cu 2,7 milioane 
lei. In aceeași perioadă am 
realizat in proporție de 162 la 
sută sarcina de valorificare la 
export a produselor de pădure.

De remarcat e și faptul că 
silvicultorii vrlnceni acționează 
nu numai in direcția valorifică
rii resurselor pădurii, ci șl pen
tru Îmbogățirea acestora. Ast
fel, la fazaneria de la Rădulești. 
modernizată in acest an, au fost 
obținuți peste 6 000 fazani pan» 
tru popularea unor rezervații.

Ion NI STOR
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Școala din Costești- Bistrița
și-a sărbătorit jubileul

RM. VÎLCEA

In confruntare:

• Teatrul „Lucia Sturdm-Bu- 
landra" a prezentat !n premieră 
piesa ..ÎNTRE NOI DOI N-A TOST 
DECIT TĂCERE" d? L a Crișan. 
Regia : Petre Popescu.
• Teatrul maghiar de stat din Clnj 

a prezentat ieri in premieră specta
colul „NOTARUL DIN PELESKE". 
prelucrare de Mehes Gydrgy. după 
piesa lui Gradanyi și Gaaî. Regia : 
Horvath Bel a.

• „OPINIA PUBLICA* 
rel Baranga cunoaște o 
s'une scenică la Teatrul 
..Maria Filotti" din 
a avut loc simbăfă 
regia artistică ‘a lui 
lescu șl scenografia 
rilena Șerbănescu.

a lui Au- 
nouă ver- 

municipal 
Brăila. Premiera 
27 octombrie, in 
Dumitru Dinu- 
semnată dc Ma-

• Teatrul de nord Satu-Mar» a 
sărbătorit 20 de ani de la înființarea 
socției maghiaro. prezentând cu acest 
Prilej piesa „SlMBĂTA LA VERI
TAS’* de Mircca Radu Iacoban.

„Zilele filmului
sovietic St

• „PREȚUL- d*> Arthur MillT a 
fost prezentat in limba maghiară la 
Teatrul de stat din Oradea. Regia 
aparține Iui Farkaș Istvân, sceno
grafia Elizei Popescu.

ARAD (Corespondentul „Scinteii" 
Constantin Simion). — Se împli
nesc in aceste zile 25 de ar.i 
de la înființarea primei scene 
dramatice permanente din localitate. 
Cu acest prilej, in perioada 3—11 
noiembrie se organizează „Zilele 
teatrului arădean". Din programul 
manifestărilor — care se vor inau
gura printr-o adunare festivă urmată 
de redeschiderea Muzeului Teatrului 
de stat Arad și de spectacolul oma
gia] intitulat : „File de cronică", de
dicat aniversării a 25 de ani de Is 
înființarea teatrului — mai notăm : 
simpozionul științific pe tema ..Tea
trul actual și actualitatea teatrului", 
intilniri ale actorilor Teatrului de 
stat din Arad cu muncitori, ingineri și 
tehnicieni din întreprinderile și insti
tuțiile arădene, cu elevi ; simpozionul 
..Slavici și Caragiale". urmat d? spec
tacolul ,.O noapte furtunoasă", pe 
scena căminului cultural din comuna 
Siria : spectacolele cu piesele „Soțul 
păcălit" de Moliere, ..Antigona" de 
Sofocle, ..De două ori CaragiaJe", 
„Fizicieni?* de Fr. Durrenmatt, 
„Cinci leșinuri" de Cehov. „Joc de 
pisici" de Orkeny Istvân în inter
pretarea unor colective ale Teatru
lui de stat din Arad, precum și 
spectacolele cu piesele „între noi doi 
n-a fost decit tăcere" de Lia Cri- 
șan în interpretarea Teatrului ger
man din Timișoara, ..Operația" de 
Tomcsa Sandor in interpretarea Tea
trului maghiar de stat din Timi
șoara și „Poate acesta este secretul" 
ce Sergiu Levin, prezentată de Tea
trul Național Timișoara.

Astă-soară are loc. 
la cinematograful 
„Capitol", gala inau
gurală a Zilelor fil
mului sovietic, ma
nifestare de prestigiu, 
înscrisă in tradiția 
schimburilor culturale 
dintre țara noastră si 
V.R.S.S. în acest ca
dru vor fi prezentat? 
șase filme alese din 
producția recentă a 
studiourilor unional? 
— o producti? care 
totalizează, dună cum 
s? știe, mal bine dc 
180 de lung-metraje 
artistice pe an. Fără 
a putea, așadar, să 
contureze o imagine 
cuprinzătoare a preo
cupărilor unei cine
matografii cu o a'it 
de bogată activitate, 
selecția prezentată in 
acest an Publicului 
nostru stă mărturie u- 
nor direcții definitorii 
si atestă valori certe 
ale dezvoltării presti
gioasei școli cinema
tografica sovietice.

Filmul prezentat 
astă-seară în spectacol 
d? gală va rula si 
miine la ..CaDitol". 
deschizînd programul 
prooriv-zis al acestor 
..rile cinematografice** 
(30 octombrie — 4 no
iembrie). E vorba 
despre filmul Mono
log, in reria lui Tlia 
Averbah. Fst? o dez
batere etică de actua
litate. aduclnd in 
prim-plan lumea oa
menilor de stiipta din 
U.R.S.S. : în fruntea 
distribuției doi actori 
e~c?lonți — Mibail 
Gluzki Margarita

Tnrehova (amindoi 
fac parte din delega
ția dc cineaști care 
participă la actuala e- 
diție a ..Zilelor filmu
lui sovietic"). Miercuri 
va fi prezentat filmul 
Cutezanța — regia 
Ghiorghi lungvald- 
Hilkcvici. film de fl
venturi, ovoclnd Jupi a 
do rezistență din U- 
rraina vremelnic o- 
cupată de hitleriști. 
Operațiunea „Atomul 
marcat" (in programul 
de joi) readuce pe e- 
cran realitatea con
temporană, urmărind 
— In regia lui Igor 
Gostov — o acțiune a 
organelor de stat, 
pentru descoperirea li
nei periculoase rețele 
de spionaj. Tot un 
film de contraspionaj 
este $i col programat 
vineri : Lupta după 
victorie (realizat de 
regizorul Villen Aza
rov si repreze.nttnd 
continuarea filmelor 
„Drumul spre Saturn" 
si „Sfirșitul saturnu
lui". prezentate p? e- 
craneie noastre). Film 
străbătut de căldură 
umană. Cea din urmă 
zi (in programul de 
simbătă) este o 
incursiune în actuali
tate. din perspectiva 
unui locotenent dc 
miliție aflat în pragul 
pensionării ; persona
litatea exemplară a e- 
roului principal e 
conturată d? popu
larul actor Mihail U- 
lianov — care cu a- 
cest film își face si 
debutul ca regizor. 
„Zilele filmului so-

victic" 6e încheie du
minică. prezentând co
producția sovieto-sue- 
deză Omul de dincolo, 
în regia lui Iuri E- 
gorov. Acțiunea se 
petrece în anii ’20, e- 
vocind blocada econo
mică instituită de 
statele capitaliste îm
potriva tinerei puteri 
sovietice. Este un 
film eroic și. In a- 
celași timp, o roman
tică poveste de dra
goste — interpretată 
de doi actori bine cu
noscută : Viaceslav Ti
honov și Bibi Ander
son.

Iată, prezentată suc
cint. selecția actualei 
ediții a Zilelor filmu
lui sovietic — șase 
pelicule reprezentati
ve prin universul lor 
țpmatic. prin mesajul 
lor umanist. Realiza
te de regizori in ge
nere mai puțin cunos
cut!, ele dau o imagi
ne a continuității ge
neroasei tradiții fău
rite de maeștrii cine
matografiei sovietice. 
O selecție variată și 
cu inegalități proprii 
oricărei selecții, care 
se constituie. în an
samblul ei — ca in 
fiecare an — într-un 
eveniment al stagiunii 
cinematografice.

..Zilele filmului so
vietic" vor fi organi
zate. cu același reper
toriu, la Cluj (31 oc
tombrie — 5 noiem
brie) și Oradea (1—6 
noiembrie).

___ _______ (Corespondentul 
„Sclnteir, Ion Slanc.iu). — Dumini
că s-a sărbătorit in comuna Cos- 
tcști-Bistrița. județul Vîlcea, 
versarea a 325 dc ani do exis
tență a școlii din localitate. Așa 
cum se menționează in aclu.1 care 
atestă vechimea acesteia, a cărui fo
tocopie sc află expusă in muzeul 
propriu, școala din comuna Costești 
se numără printre primele școli din 
țară tn limba română.

în prezent, școala funcționează in
tr-un nou local, cu 8 săli dc clasă 
și 2 laboratoare. Do asemenea, anul 
acesta au fost date in folosință 3 
ateliere școlare profilate pe Jăcătu- 
șerie. tlmplărie și țosături-croilorie. 
Majoritatea cadrelor didactice sint 
fii ai satului, foști elevi ai școlii 
sărbătorite. Avind sarcina să instru
iască și sâ educe aproape 1 000 de 
elevi, ciți sint în întreaga comună, 
dascălii de aici aduc o impor
tantă contribuție la modernizarea in- 
vățămintului și la pregătirea vii-

ani-

toarelor cadre de muncitori. Ingi
neri, intelectuali.

In cadrul festivității prilejuite de 
acest jubileu, tovarășul Petre Dă- 
nică, prim-socretar al Comitetului 
județean Vilcea al P.C.R., președin
tele consiliului popular județean, a 
dat citire mesajului adresat dc tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cadrelor 
didactice și elevilor Școlii generale 
din Costești. mesaj al cărui text 
a fost primit cu vie satisfacție de 
toii locuitorii comunei.

în încheierea adunării a fost 
adoptat textul unei telegrame a- 

~ al P.C.R., tovarășu- 
Ccaușescu, in care

C.C.
Nicolae

exprimă dragostea și prețui
rea pentru condițiile 
sigurate desfășurării procesului in- 
strucliv-educativ in această unitate 
școlară, ca și angajamentul de a nu 
se precupeți nici un efort in edu
carea multilaterală a tinerel ge
nerații.

dresate 
lui 
se

deosebite a-
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Un mod 
responsabil 

de soluționare

Carnet plastic
• Muzeul de arta ai Republicii 

Socialiste România prezintă marți 
30. ora 18, la sediul său, o seară mu- 
zeal-artlstică închinată sculptorului 
Dimitrie Paciurea.

• La Galeria dc artă „Galateca" 
expune pictorul Pavel Boboia. Iar la 
„Orizonl" pictorița Viorica Velescu 
Iile.

® Marți 24 octombrie, ora 17, la 
Sala „Amfora" a avut loc vernisajul 
expoziției plasticienilor suceveni Ion 
Carp Fluierici, Veronica Gridinnc, 
Mircea V. Hrișcă, Dimitrie Loghin, 
Dimitrie Rusu.

• Marți 30 octombrie, ora 18. va 
avea loc în holul Teatrului de Come
die deschiderea expoziției dc grafică 
și pictură Mihai Topa.

• Sub auspiciile Comitetului ju
dețean pentru cultură și educație 
socialistă Satu-Mare, in sala Filar
monicii din localitate s-a deschis o 
expoziție de reproduceri documenta
re „Dimitrie Cantemir în cultura ro
mânească și universală", care se va 
deschide ulterior și în alte localități 
din județ.

• în sălile galeriei de artă din 
Cluj s-a deschis expoziția județea
nă de pictură. Peste 60 de pictori 
din toate generațiile expun 80 de 
lucrări cu tematică foarte 
riată.

Carnet muzical
• Muziciana de culoare Sarah Vau

ghan — celebră interpretă a muzicii 
de jaz. supranumită de critica dc 
specialitate „cel mai bun clntăreț al 
lumii" — va concerta joi 1 noiem
brie, la orele 13 și 21, la Sala mare • 
a Palatului.

• Milne' seară, Opera Română 
prezintă „AIDA” de Verdi. Din dis
tribuție : cintăreața bulgară Maria 
Venzislavova.

• Notăm și reluarea, după o În
trerupere de cîțiva ani, 
PELLtAS ȘI MfiLISANDE 
nică 4. ora 19,30.

o Astă-seară, la Sala 
Enescu" a Conservatorului 
Porumbcscu", va avea loc
corului „MADRIGAL". In program : 
„Bijuterii preclasice corale".

• Concertul de joi al Radiotelevl- 
ziunii va fi dirijat de Olaf Koch, so
listă Cornelia Vasile.

• Societatea Muzica prezintă, 
miercuri 31, la Sala mică a Palatu
lui primul „Dialog cu publicul". în

. program lucrări de Ștefan Niculescu, 
Costin Cazaban. Iancu Dumitrescu.

a operei
— dumi-

rior si din partea or
ganelor județene de 
partid.

care sesizarea a fost 
verificată, măsurile a- 
doptate sint de natu
ră sâ creeze condiții 
bune de muncă, un 
climat sănătos, propi
ce obținerii de rezulta
te superioare în pro
ducție.

Abaterile 
nu râmîn 

nosancțlonate
Din cauza lipse! do < 

colaborare șl conlucra- 1 
re dintre conduceri- < 
le Exploatării miniere 
Le^ul Ursului și Ex
ploatării miniere pen
tru lucrări geologice 
Bistrița, județul Sucea
va — se arăta tnbr-o 
scrisoare primită re- ] 
cent la redacție j
— mulți vagoneți cir- ] 
culă neîncărcați ; la ț 
puțul nr. 3 se consta- ] 
fă dese defecțiuni teh- ■ 
nice ; aprovizionarea , 
cu lemn de mină nu < 
se face ritmic : în 1 
schimburile de noapte , 
asistența tehnică este | 
necorespunzătoare etc. ( 
„Toate acestea — se | 
menționa în scrisoare ,
— au contribuit. !n , 
bună măsură, la neln- 
dqplinirea olanului de 
.producție de către u- , 
nele echipe și brigăzi. 
La atelierul de dul- l 
gherle, în loc să se . 
producă materialele 
necesare bunei desfă- , 
șurări n procesului de 
producție, se confec
ționează scaune, măsu- . 
țe, birouri pentru une
le-persoane cu funcții 
de răspundere". .

Această scrisoare a 
fost trimisă Comitetu
lui județean Suceava 
al P.C.R. Din răspun
sul trimis redacției 
aflăm că se confirmă 
justețea celor semna
late, iar pentru în
lăturarea neregulilor 
s-au luat următoare
le măsuri : „Săptă- 
mînal. Inginerii șefi 
ai celor două ex
ploatări se întâlnesc și 
rezolvă problemele li
tigioase ; materialele 
necesare lucrărilor de 
investiții din orizontul 
IV se transportă cu un 
trenuleț special, re
cent pus în funcțiune ; 
transportul persona
lului și materialelor pe 
toate schimburile la 
puțul nr. 3 se desfă
șoară in prezent după 
un program ferm, ju
dicios stabilit ; asisten
ța tehnică pentru 
schimburile de noapte 
este asigurată de spe
cialiști cu experiență", 
Analiza cauzelor care 
ay dus la neindeplini- 
rea planului de pro
ducție de către unele 
brigăzi a constituit o- 
biectul unei adunări 
generale a oamenilor 
muncii care — se 
precizează in răspuns
— a adoptat un plan 
concret de măsuri, 
prin a cărui apjicare 
se vor elimina com
plet carențele și lipsu
rile ce s-au ma
nifestat !n activita
tea exploatărilor mi
niere respective".

Referitor la efectua
rea unor lucrări parti
culare in atelierul de 
dulgherie, răspunsul 
arată : „Se confirmă . 
faptul că s-au execu
tat pentru inginerul- 
șef și directorul unită
ții două măsuțe-birou 
pentru copii de virstă 
preșcolară și erau in 
curs de execuție in^ă 
cinci scăunele. în 
timpul cercetărilor, a- 
ceste obiecte au fost 
ridicate și predate gră
diniței de copii din 
Barnar. Abaterile să- 
virșite de cei in cau
ză (inginerul-șef și 

, directorul — n.n.) au 
fost discutate și ana
lizate de comitetul de 
parți^“.

După cum se vede, 
modul responsabil

Care este, totuși, 
adevârul 7

într-o scrisoare pri
mită cu cttva timp în 
urmă la redacție» s? 
semnaâa faptul că 
Marin Mltran din co
muna Ciocănești, ju
dețul Ilfov, a provo
cat numeroase scan
daluri, a insultat șl a 
lovit mat multi cetă
țeni din 6at. Semna
tarul scrisorii aprecia 
că repetarea unor a- 
semenea abateri dc 
la regulile de convie
țuire socială, încălca
rea ordinii șl liniștii 
publice de eăitre M. M. 
s-ar datora șl faptu
lui că sancțiunile le
gale ce 1 s-au aolicat 
au fost prea blînde.

Sesizarea a fost trl- ' 
misă sore verificare 
Procuraturii județului 
Ilfov. în răspunsul-' 
primit la redacție sc 
precizează că M. Mi- 
tran, pentru provoca
re de 
localul bufetului din 
comuna 
a fost sancționat de 
organele de miliție, 
potrivit Decretului nr. 
133/1970. cu o amendă 
contravențională de 
1 000 lei. Iar pentru 
faptele de lovire a Iui 
Dumitru .... 
Dumitru Șt. Nicolae, 
ne rolul judecătoriei 
Buftea se află în curs 
de soluționare alte-

în calitate de ajutor 
al șefului de fermă da 
la cooperativa agrico
lă de producție din sa
tul Preajba, comuna 
Malu Mare, județul 
Dolj, Maria Duțu și-a 
repartizat el și altor 
cooperatori, pe care-i 
protejează, loturi de 
teren mai mari decit 
aveau dreptul prin 
statut î unor coopera
toare le-a pontat nor
me pentru lucrări pe 
care acestea, în reali
tate, nu le-au execu
tat. în scrisoarea adre
sată redacției se men
ționa, totodată, că a- 
se menea fapte au fost 
aduse la cunoștința fo
rurilor județene de re
sort, Încă din luna iu
lie a.c., dar nu 6-a 
luat nici un fel de mă
suri.

întrudt cele sesiza
te constituie abateri 
serioase de la normele 
statutare — săvârșite 
tocmai de un repre
zentant al obștii — 
scrisoarea a fost tri
misă pentru cerceta
re președintelui U- 
niunii județene a 
roooerativelor agrico
le de producție Dolj. 
Abia după două luni, _  _______
la redacție am primit . două dosare, 
un răspuns sumar, 
din care aflăm că 
„cele sesizate nu cores
pund adevărului". Sur
prinzător insă, doar 
două rînduri mai jos, 
același răspuns preci
zează că „au fost lua-> 
te măsuri de sancțio
nare a tov. Marla Du
țu. pentru deținerea 
unui lot în folosință 
mai mare și au fost 
debitate persoanele in 
cauză" (?!).

Nu sîntem împotriva 
unor răspunsuri scurte, 
concise, dar cu condi
ția ca acestea să fie 
clare, la obiect Con
ținutul răspunsului 
respect !v. "afirmațiile 
contradictorii p? e^jre 
le cuprinde nu denotă' 
că s-a privit cu serio
zitate și răspundere 
rezolvarea sesizării. 
Faptul ne face să cre
dem că va determina 
o intervenție și din 
partea forului supe-

Dumitru si

D. COSTIN

Concis, la obiect

Alexandru BOGHIU

„George 
„Ciprian 
concertul

scandal în

Ciocănești,

doriți

tocmai

stimulator și

teputatie intemațio-

Imagine din Tulcea de azi

teatrecinema

asu

Dumitra 
AVAKIAN

prolixe, de 
inspirație 

creație de

• Monolog (spectacol de 
lă) : CAPITOL — 20.
• Efectul razelor gamma __
pra crâițelor : CAPITOL — 9.30
11,45 ; 14, BUZEȘTI - 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 16 ; 18,15 : 20,30, AURORA 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;

• Valter apără Sarajevo : LUMI
NA — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30.
• Stare de asediu : EXCELSIOR
- 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 31, 
FLOREASCA — 13,30 ; 18 ; 20,30.
• Dragostea Începe vineri i UNI
REA — 16 ; 18 ; 20.
• Urletul lupilor : CINEMATECA 
(sala Union) — io ; 12 : H ; 16.30.
• Conspirația : PACEA — 16 î
18 ; 20.
• Albă ca zăpada șl cel 
pitici : DOINA — 9,45 ; 11, 
16 ; 18 ; 20, DACIA — 9 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Copernlc : COSMOS — 15,30 ; 
19.
• Cartea junglei : TIMPUHI NOI
— 9,15 — 20,30 In continuare.
• Parașutlștll : MUNCA — 16 j 
18 ; ?0.
• Urmărire la Amsterdam: ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE —
15.30 ; 18 ; 20,15.

PROGRAMUL 1

Imagini din filmul „CUTEZANȚA". Cu : Nikolai Olialin, Vladimir Guliaev, Valen
tina Grișokina. Regia : Ghiorghi lungvald-Hilkevici

Oaspeți ai sălilor noastre Filme de scurt-metraj
de concert pe ecranele Capitalei

(29 octombrie—4 noiembrie)

• Cvintetul de suflători din Proga • Orchestra de stat din 

Atena condusă de Andreas Paridis • „New Philharmonic

Orchestra"

Este cunoscut faptul 
că muzica de cameră 
de ansamblu reprezin
tă în Cehia, dar mai 
ales in Boemi-a, o arii 
cu vechi tradiții de re- 
tnarcabilă valoare re
cunoscută incă din pe
rioada de început a 
Renașterii. Concer
tul Cvintetului de 
suflători din Praga 
a confirmat vigoarea 
și continuitatea mari
lor tradiții pr.n res
pectul indiscutabil 
față de vaJorile com
ponistice ' 
te, față 
acestora, 
sică și 
lată acesteia, 
cutul Divertisment în 
fa major de Mozart, 
creațiile lui Cari Sta- 
mi tz sau F. A. Ru- 
zicka-Rosetti, benefi
ciază de acel simț a] 
echilibrului sonor in 
care detaliul, chiar cel 
mai mărunt, se regă
sește funcțional atașat 
întregului, intr-o con
struct ie muzicală cla
ră, atent și Lresc rea
lizată. Există. în ade
văr. in cintul muzicie
nilor ceh: — flautistul 
Jan Heel, oboistul Jiri 
Kaniak. clarinetistul 
Jiri Stengl. fagotistul 
Josef Slanicka si Mi
los Pctr la waldhorn 
— o manieră firească, 
nesofisticată a inter
pretării. a execuției, 
fapt ce determină, la 
fel de firesc, o emisie 
sonoră naturală, puțin 
vibrată, dar sensibilă. 
Un interes aparte l-a 
suscitat creația lui 
J. Tausinger, Două a- 
po5trofuri, lucrare ce 
a pur p*. ^deplin in va
loare simțul culorii 
sonore în ansamblu, 
posibilitățile de spa- 
țializare ale acesteia.

interpreta- 
de stilul 

Muzica cla- 
cea asimi- 

cunos-

lui, al colaborării efi
ciente intre instru
mentiști. Andreas Pa
ridis — directorul ge
neral al orchestrei și 
principalul ei anima
tor — este. în mo
mentul de față, conti
nuatorul unei presti
gioase tradiții de ca- 
re-și leagă numele 
doi mari dirijori, țtaii- 
tri Mitropoulos și 
Theodor Vavayannis ; 
gestul său interpretai 
tiv 
de aceea — esențial- 
mente _11 
coordonator al efortu
lui colectiv entuziast, 
plin de solicitudine al 
colaboratorilor săi. 
Tehnica sa dirijorală, 
temeinică, nu se dez
văluie niciodată pe 
ea însăși, ci — așa cum 
s-a putut observa în 
interpretarea Simfo
niei I, în do minor, 
de Brahmi — rămlne 
In umbra operei in
terpretate, servind-o 
cu cuviință, cu real 
respect pentru sensu
rile ei directoare ; su
flul romantic al lucră
rii a fost pus in va-

devine

loare in Limitele unei 
sonorități orchestrale 
consistente, atent cul
tivate. De altfel, dis
ponibilitățile timbral 
coloristice ale forma
ției au fo<st pe deplin 
revelate in contextul 
Concertului pentru 
plan de Manolis Kalo- 
iniris, lucrare de școa
lă națională dispunînd 
de sonorități și de o 
tematică 
pregnantă 
folclorică, ... .
o construcție supradi
mensionată pe care 
pianistul Aris Garu- 
pbalis a pus-o în va
loare cu virtuozitate, 
în deschiderea concer
tului — drept gest de 
omagiu adus muzicii 
românești. — interpre- 
țil oaspeți au prezen
tat Preludiul simfonic 
de Ion Dumitrescu, 
pagină orchestrală că
reia au Înțeles să-i re
dea savoarea și fru
musețea melodică, co
loritul timbral specific 
românesc.

VIITORUL : Film dedicat vi
zitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu in R.F. Germania ; 
PATRIA. FAVORIT. VICTO
RIA : Sub semnul florii cu 5 
petale ; SCALA, FESTIVAL : 
Pictura șj un autobuz : LUCEA
FĂRUL : Unda inversă ; BUCU
REȘTI : Vărăritul ; LUMINA, 
TOMIS : Hotarul dintre două 
lumi ; DOINA, ÎNFRĂȚIREA : 
în fiecare luni și joi ; TIMPURI 
NOI : *
(U.R.S.S.) ; GRIVIȚA : 
grafii ; ——-
științific 
Cartea ... .
LIRA : Recașul și oamenii săi: 
UNIREA : Hochei contra hochei 
(U.R.S.S.) ; DRUMUL SĂRII : 
Liliecii (R.P. Bulgaria) ; FE
RENTARI : Pentru o cauză 
dreaptă ; GIULEȘTI : Racheta

Așteaptă și ai să vezi Fo(o_
Orizont 

DACIA : 
BUCEGI,

BUZEȘTI : 
nr. 9/73 ; 

de vizită ;

de 
istorie ; lavcn . 
bună (U.R.S.S.) ; 
Pictură + pictură 
MELODIA, FLAMURA : f 
sat (Ruginoasa de la sat 
oraș) ; VOLGA, AURORA : 
August 1973 ; GLORIA. I 
DERN ; Paciurea ; MIORIȚA, 
ARTA : Dimitrie Cantemir ; 
MOȘILOR : Suflet din sufletul 
neamului său ; POPULAR : O- 
paițe ; MUNCA : Premiera după 
75 de ani ; COSMOS : Dl. Tau 
pleacă in munți (R. S. Ceho
slovacă) : FLACARA ; Plimba
rea (R. S. Cehoslovacă) ; VI- 
TAN : Piticul Cipi : RAHOVA : 
Tobias Dramser ghid (R.D. Ger
mană) ; PROGRESUL : Cine a 
furat apa ; CLUB UZINELE 
REPUBLICA : Din fluviu izvo
răsc lumini.

aur ; COTROCENI : File
PACEA : Zina 
_____ ; CRINGAȘI : 

viaț

17.30 Curs de limba franceză. 
Lecția 66.

18.00 Telex.
18,05 La ordinea zilei. Azi, jude

țul Blstrlța-Năsăud.
18.20 Căminul.
18.40 Ankara. Reportaj filmat de 

Toma. George Maiorqscu.
19,00 Scena — emisiune de actua

litate șl critică teatrală.
19,15 Publicitate.
19.20 1001 de seri : Zece căței.
10.30 Telejurnal « Cincinalul Îna

inte de termen. 1973 — an 
hotăritor.

20,00 Cintecul săptămtnii : „Har
nice” de Adalbert Winkler. 
Text : Angel Grigorlu și 
Romeo Iorgulescu. Interpre
tează : Jean Păunescu.

20,05 Ancheta TV : ,,Ce '
dumneavoastră ?“

20.40 interpretul preferat : 
Cornescu.

20.50 Revista literar-artlstică
21.30 Roman foileton : „Tinerele".

Producție a studiourilor en
gleze. ”— ------ - -----*

I roman 
ni nd 
Louise 
Rusell.
gela Down, __ ....___ ____
Janina Faye, Sarah Craze, 
Stephen Turner. Primul epi
sod.

22.20 24 de ore.

Din concluziile pro
curaturii județene re
iese că faptele huli
ganice ale lui M. M. 
au primit, de fiecare 
dată, riposta cuvenită, 
organele de stat com
petente au intervenit 
prompt cu măsuri 
coercitive corespunză
toare, pentru discipli
narea arestul element 
turbulent. Se cuvirte 
totuși subliniat, așa 
cum rezultă de altfel 
și din răspunsul pro- 
c,rra+urll. că pentru 
eliminarea unor atari 
manifestări huliganice, 
de nesocotire a nor
melor de conviețuire 
socială, de tulhurare 
a ordinii șl |in|ștel'. 
Publice, este nece
sară conjugarea efor
turilor organelor de 
stat comnetente cu 
ale celor de Influen
țare obștească. Opinia 
publică are. deci, un 
rol important In ast
fel de împrejurări.

Ecranizare a unui 
autobiografic aparți- 
scriitoarei americane 
Alcott. Regia : Paddy 

tn distribuție : An- 
Jo Rowbottom, 

Faye, Sarah

PROGRAMUL l
20.00 Film serial : „In ultimul mi

nut-'. Episodul II — „Prizo
niera".

20.30 TeJecnctcIopedia.
21,10 Tară bogată în frumuseți. 

Program Interpretat de co
rul șl orchestra de studio ale 
Radlotelevlziunli. Dirijor : 
Carol Litvin.

21.20 Zalău — Călătorie 
cinci veacuri.

21.40 Telex.
21.45 Publicitate.
21,50 Muzică ușoară cu formația 

Savoy.
22.05 Cărți șl idei.

• Regionala de căi ferate Cluj » „înoepînd 
cu data de 1 octombrie a.c., trenurile de 
persoane nr. 3 584, 3 585. 3 587, 3 588. 4 589 și 
3 593 vor opri și in halta Adămuș. împreună 
cu organele locale vom analiza propunerile 
formulate cu acest prilej, in sensul transfor
mării trenurilor de mai sus in curse pentru 
deservirea muncitorilor navetiști de pe ruta 
Tirnăveni-Teiuș".

o Consiliul popular al județului Neamț t 
..S-au dat indicații conducerii uniunii ju
dețene a cooperativelor de consum sâ apro
vizioneze magazinul universal din comuna 
Dulcești cu mărfurile solicitate de cetățeni. 
Direcției comerciale județene,li revine obli
gația să urmărească felul cum este dusă la 
îndeplinire această hotârlve".

• Consiliul județean al sindicatelor GorJ t 
..Organul colectiv de conducere poate redu
ce sau anula premiul angajaților care au 
avut în cursul anului abateri repetate de, 
la normele de disciplină a muncii. Intrude 
tov. Ion C. Alexandru a absentat de la ser<4? 
viciu nemotivat 6 zile, situație care a in
fluențat negativ realizarea sarcinilor de pro
ducție, conducerea S.U.C.T. București in mod 
corect i-a anulat premiul".

lîmi . WH 1

Organlsm instru
menta] relativ tânăr. 
Orchestra de stat din 
Atena se prezintă ca un 
ansamblu cu o funda
mentare remarcabilă, 
atât prin pregătirea 
individuală a membri
lor formației, dar șl 
In ceea ce privește 
sentimentul ansamblu-

Colectiv artistic de —T.T._ —
nală. New Philharmonia Orchestra este — 
în serile de astăzi și mline — oaspetele pu
blicului bucureștean la Sala mare a Pala
tului. în cele aproape trei decenii de acti
vitate formația a evoluat, in repetate rin- 
duri. sub bagheta unor iluștri șefi de or
chestre ca Richard Strauss. Herbert von Ka
rajan. Arturo Toscanini, Otto Klemperer, 
Carlo Maria Giulini, Lorin Maazel și alții, 
fapt ce i-a asigurat un real prestigiu in
ternațional și o ținută artistică exemplară. 
Conducerea muzicală a primului concert al 
orchestrei desfășurat la noi este asigurata 
de ti nărui dirijor finlandez. Okko Kamu, 
deținătorul primului premiu acordat. In 1969. 
la concursul internațional de dirijat „Herbert 
von Karajan", in timp ce cel de-al doi
lea concert il va avea ca protagonist pe 
marele șef de orchestră englez. Norman del 
Mar. Soliștii celor două manifestări de 
prestigiu vor fi, respectiv, celebrul tenor en
glez. Peter Peers — unul din marii cintă- 
reti de concert ai vieții muzicale a ulti
melor decenii —? și tinărul pianist Michael 
Roll, colaborator apropiat al unor mari di
rijori ca Barbirolli. Sawalisch. Giulini. unul 
dintre participanțil importanți la marile 
festivaluri muzicale europene, cum șlnt cele 
de la Bath, Brighton. Edinburg, solist ce 
desfășoară, actualmente, o bogată activitate 
concert is tică.

20.15.
• Mult zgomot pentru nimic : 
PATRIA — 10 ; 12,30 ; 15,30 ; 18 ; 
20,30.
• Doi pe un balansoar : SCA
LA — 9 ; 11,15 ; 13.30 : 16 ; 18.3B ; 
21, FESTIVAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 | 
16 ; 18.30 ; 21.
• Mafia albă t LUCEAFĂRUL —

11,15 : 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, 
BUCUREȘTI - 8,30 ; 11 ; 13,30 ;

! 18,30 ; 21, FAVORIT — 9 ;
,15 ! 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.

Y—17 acționează j FLACARA 
— 16 ; 18 ; 20.
• Cu cărțile pe față : VICTORIA 
- 8,30 ; 11 ; 13,30 : 16 ; 18,30 ; 21 ; 
GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Despre o anume fericire : 
MELODIA — 9 ; 11,16 ; 13,30 ; 16 ; 
ia.30 ; 20,45, MODERN — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• O afacere pe cinste : CEN
TRAL — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, BUCEGI — 15,30 ; 18 ; 
20,15, MIORIȚA — 0 ; 11,15 ; 13,30 ; 
15,45 ; 18 ; 20,45.
• Șapte zile j LIRA — 15,30 ;
18 ; 20,15,
• Paradisul t GLORIA — 9 ;
11.15 J 13,30 J 16 J 18,15 ; 20,30.

• Tu șl eu t RAHOVA — 15,30 ; 
18 ; 20,15.
S Legenda negrului Charley :

rULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,
ARTA — 15.30 ; 16 ; 20,15.
• Cu toate acestea : VITAN
15,30 ; 16 ; 20,15.
• Pisica junglei : DRUMUL SĂ
RII — 15,30 ; 18 ; 20.
• Fantoma Iul Barbă Neagră i 
FERENTARI — 13,30 ; 17,45 ; 20.
• Pe aripile vtntului : CpTRO- 
CENI — 9 ; 14 ; 18,30.
• Infailibilul Raffles î CRIN
GAȘI — ÎS,30 ; 18 ; 20,15.
• O floare șl doi grădinari t 
VOLGA — 9 ; 12,30 ; 16 ; 18,30.
• Aventura Iul Poseidon » VII
TORUL — 15.30 ; 1B ; 20,15.
• Rond de noapte : MOȘILOR — 
15,80 ; 18 ; 20.15.
• Dreptul de a Iubi t POPULAR 
— 15,30 ; 18 ; 20,1S.
• Cel șa>o urși șl clovnul Ciu- 
oulka J PROGRESUL — 16 ; 18 J
20.

• A.R.I.A. prezintă (la Sala Pa
latului) : Concert simfonic ex
traordinar susținut de „New Phil- 
harmonia Orchestra** din Loin 
dra — JO.
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert a Capella dat de corul fi
larmonicii „George Enescu*4. Di
rijor ; ion Pavalache — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din hd. Schitu Mâ- 
gureanu) ; A douăsprezecea noap
te — 20.
• Teatrul „C. j. Nottara- (sala 
Studio) : Bărbați fără neveste —• 
20.
• Teatrul Gluleștl v Răzbunarea 
sufleurului 18,30.
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FOTBAL: Etapa a Xl-a în divizia A

Plecarea ministrului educației 
și învățămîntului la Viena

Liderii —la prima înfringere!
• Goluri puține - doar 14 in opt meciuri. • Surpriza etapei: victoria Universității Cluj 
la București • Grupări... ți regrupări in clasament. • Dacă învinge miercuri, în res

tanța de la Bacău, F.C. Constanța trece in fruntea clasamentului

Tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 
vicepreședinte al Consiliului dc Mi
niștri. ministrul educației Învăț A- 
mintului, a plecat duminicii seara la 
Viena, pentru a face o vizită in Aus
tria, la invitația Ministerului Edu
cației și Artelor din această țară.

La plecare, pe aeroportul Otopcni, 
erau prezenți loan Ursu. președintele 
Consiliului Național pentru Știință șl 
Tehnologie. Traian Top și Alexe Po
pescu. ad.luncți ai ministrului edu
cației și invățâmintului, alte persoa
ne oficiale.

A fost de față Werner Sautter, am
basadorul Austriei la București.

★

La sosire, pe aeroportul Schwechat 
din Viena, oaspetele a fost intlmpl- 
nat de Adolf Mărz, prlm-locțiitor al 
ministrului federal al educației și 
arfelor, de funcționari superiori al 
ministerului. Au fost de față amba
sadorul României la Viena. D. Ani- 
noiu, membri ai ambasadei și ex- 
perți economici.

(Agerpres)

Președintele Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste s a înapoiat de ia Atena

Pe aeroportul Otopeni se a Hau, la 
sosire, membrii conducerii Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste, 
precum și Aristote J. Phrydas, am
basadorul Republicii Elene la Bucu- 

, rești.» (Agerpres)

Duminică după-amiază. tovarășul 
Dumitru Popescu, președintele Con
siliului Culturii șl Educației Socia
liste, inchelndu-și vizita oficială în 
Republica Elenă, făcută la Invitația 
ministrului culturii și științelor din a- 
ceaslă țară, Constantin A. Panayo- 
takis, s-a înapoiat In Capitală.

REZULTATE TEHNICE
AS.A. TG.MUREȘ—UNIVERSITATEA CRAIOVA 3—1 (1—0). Au 

marcat ; Nogy (min. 31) și Mureșan (min. 69 și — din 11 m — min. 
77) ; pentru craioveni Bâlan (min. 56).

DINAMO—UNIVERSITATEA CLUJ 0—1 (0-1). A marcat : Uita- 
leanu (min. 37).

STEAGUL ROȘU—JIUL 1—0 (1—0), A marcat : Anghel (mm. 4).
F.C. PETROLUL—RAPID 1—1 (0—1). Au marcat: Nâsturescu 

(min. 7) pentru oaspeți ; Pirvu (min. 55) pentru gazde.
U.T.A.—SPORTUL STUDENȚESC 2—0 (1-0). A marcat : Broșovjchi 

(min. 6 și 801.
C.F.R. CLUJ—POLITEHNICA TIMIȘOARA 1-0 (0-0). A marcat . 

Adam (mtn. 50).
POLITEHNICA IAȘI—C S.M. REȘIȚA 0-0.
STEAUA—F.C. ARGEȘ 0—3 (0—1). Au marcat : N. lonescu — 

autogol (min. 12), Dobrin (min. 55) și Radu (min. 81) — meci dispu
tat simbotâ.

S.C. BACĂU—F.C. CONSTANȚA se desfâșoarâ miercuri, 31 oc
tombrie.

CLASAMENTUL
Univ. Craiova
F. C. Constanța

11 7 3 1 19-10 17
10 7 1 2 18- 8 15

Dinamo 11 6 2 3 17-13 14
C.S.M. Reșița 11 4 4 3 18-13 12
Steaua 11 5 2 4 16-13 12
Univ. Cluj 11 5 2 4 12- 9 12
F. C. Argeș 11 5 2 4 16-16 12
Poli. Iași 11 5 1 5 9-10 11
Toll. Tim. li 4 2 5 8-10 10
Steagul roșu 11 4 2 5 8-10 10
A.S.A. T. Mureș 11 4 2 5 15-21 10
C.F.R. Cluj 11 4 2 5 15-21 10
Sportul stud. 11 4 1 6 16-13 9
Rapid 11 3 3 5 12-15 9
U. T. A. 11 4 1 6 11-17 9
Jiul 11 3 2 6 12-14 8
F. C. Petrolul 11 3 2 6 12-16 8
S. C. Bacău 10 4 0 6 12-17 1

SOSIREA UNEI DELEGAȚII GUVERNAMENTALE 
DIN MAREA BRITANIE

Duminică la amiază a sosit in Ca
pitală o delegație guvernamentală 
din Marca Britanie, condusă de Pe
ter Walker, secretar de stat pentru 
comerț și industrie, care face o vi
zită in țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Ion Pă- 
țan. vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului exte
rior, și de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Derick Rosslyn 
Ashe, ambasadorul Marii Britanii la 
București, și membri ai ambasadei.

In cursul după-amiezli. Peter Wal
ker a vizitat Galeriile de artă șl 
Muzeul de istorie al Republicii So
cialiste România.

Seara, Ion Pățan a oferit un dineu 
In onoarea oaspetelui.

(Agerpres)

VIZITA SECRETARULUI DE STAT

Divizia B
Seri* I. Petrolul Moinești—Con

structorul Galați 2—1, F.C. Galați— 
Metalul Mija 1—0, Progresul Brăi
la—C.F.R. Pașcani 0—0. Metalul Plo- 
peni—C.S.U. Galați 2—1, Știința Ba
cău—Celuloza Călărași 3—1. Carai- 
manul Bușteni—C.S.M. Suceava 2—1, 
Ceahlăul Piatra Neamț—Viitorul 
Vaslui 0—0. Otelul Galați—Victoria 
Roman 1—0, Delta Tulcea—Gloria 
Buzău 0—1.

După 11 etape, același lider — 
Gloria Buzău (18 p). Pe locul doi — 
Știința Bacău (15 p).

Seria a Ii-a. Chimia Rm. Vilcea— 
Metalul București 2—2. Dinamo Sla
tina—Minerul Motru 1—0. Tractorul 
Brașov—C.S.M. Sibiu 0—0. Carpați 
Brașov—Electroputere Craiova 2—0, 
C.S. Tirgoviște—Progresul București 
1—0, Metalul Drobe ta Tumu-Seve- 
rin—Flacăra Morenl 1—0. Nitramo- 
nia Făgăraș—Metrom Brașov 1—1, 
Autobuzul București—Șantierele na
vale Oltenița 1—0, Dunărea Giur
giu—Gaz metan Mediaș 0—0.

ETAPA VIITOARE
(4 noiembrie)

Rapid — U.T.A., Politehnic» 
Timișoara — Steagul roșu, 
Sportul studențesc — F.C. Con
stanța, A.S.A. Tg. Mureș — 
F. C. Petrolul, Universitatea 
Cluj — Steaua, Jiul — S. C. Ba
cău, C.S.M. Reșița — Dinamo, 
F. C. Argeș — Politehnica Iași, 
Universitatea Craiova — C.F.R. 
Cluj.

AL MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE AL FRANȚEI
La invitația Ministerului Afaceri

lor Externe al Republicii Socialiste 
România, duminică a sosit la Bucu
rești Jean de Lipkowski, secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Externe 
al Franței, însoțit de funcționari su
periori din M.A.E. francez.

La sosire, oaspeții au fost salutați 
de Vasile Gliga, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, de funcționari 
superiori din M.A.E.

Au fost prezenți Francis Levasseur,

ambasadorul Franței la București, și 
membri ai ambasadei.

★
In cursul după-amiezii, ministrul a- 

facerilor externe, George Macovescu, 
l-a primit In vizită protocolară pe 
Jean de Lipkowski.
__ ★

Ministrul afacerilor externe, Geor
ge Macovescu, a oferit un dineu 
in onoarea oaspeților, in saloanele 
hotelului „Ath6n6e Palace".

PLECAREA DELEGAȚIEI GUVERNAMENTALE ECONOMICE
A G.R. P. AL REPUBLICII VIETNAMULUI DE SUD

Duminică după-amiază a părăsit 
Capitala delegația guvernamentală 
economică a Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud, condusă de Duong 
Thang Long, trimis special al gu
vernului, care, la invitația guvernu
lui Republicii Socialiste România, a 
purtat convorbiri la Ministerul Co
merțului Exterior in legătură cu co
laborarea economică dintre cele două 
părți și a semnat Acordul privind 
ajutorul economic acordat do gu
vernul Republicii Socialiste România 
Guvernului Revoluționar Provizoriu

al Republicii Vietnamului de Sud pe 
anul 1974.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de Constan
tin Stanciu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, și de alte per
soane oficiale române.

Au fost prezenți Lam Van Luu, 
ambasadorul Republicii Vietnamului 
de Sud la București, șt membri «I 
ambasadei.

A participat, de asemenea, Nguyen 
Dang Hanh, ambasadorul Republicii 
Democrate Vietnam la București.

întoarcerea în Capitală a delegației Grupului român 
din Uniunea Interparlamentară

Duminică seara s-a înapoiat în 
Capitală delegația Grupului român 
din Uniunea Interparlamentară, con
dusă de Comeliu Mănescu, președin
tele grupului.

Delegația, din care au făcut parte

deputății Ion Mărgineanu și Mircea 
Angelescu, a participat la lucrările 
Comitetului executiv șt ale Consi
liului Uniunii Interparlamentare, 
desfășurate la Geneva.

în cîteva rînduri
• Australianul John Newcombe și 

mexicanul Raul Ramirez iși vor dis
puta finala probei de simplu a tur
neului internațional de tenis de la 
Teheran. In semifinale. Ramirez l-a 
Învins cu 4—6. 7—5. 6—2 pe iugo
slavul ZelikQ Franulovici, în timp 
ce Newcombe l-a eliminat cu 7—6. 
6—3 pe compatriotul său Rod Laver. 
Finala probei de dublu va opune pe
rechile australiene Newcombe. Laver 
și Masters. Case. In semifinale. Mas
ters si Case au întrecut cu 4—6, 7—5. 
12—10 cuolul Năstase, Gisbert, iar 
Laver și Newcombe au învins cu 6—3, 
6—3 perechea vest-germană Fas
sbender. Pohmann.

• în turneul interzonal feminin de 
șah de la Caile Galdana de Ferrcrias 
(Insula Minorca), dună disputarea ul
timei runde. trei șahîste sovietice — 
Natalia Konopleva, Irina Levitina și 
Marta Șui — au totalizat cite 13 punc
te fiecare, dar cele trei jucătoare cali
ficate la turneul candidatelor pentru 
ti‘Iul mondial nu vor fi cunoscute 
decit după disputarea partidei între- 
ruDte dintre Valentina Kozlovska 
(U.R.S.S.) și Lynda Maddem (Austra
lia). Avînd 12.5 puncte, Kozlovska 
le poate egala sau chiar Întrece pe 
compatrioatele sale. O altă șahistă 
sovietică. Nana Aleksandria. care a 
întrerupt cu iugoslava Jivkovici. 
poate realiza, de asemenea. 13 punc
ta. Remizînd cu Veroczl, Alexandra 
Nicolau a totalizat 12 puncte și ocu
pă locul 6—8.

a Tn cadrul campionatelor unio
nale de fir cu arcul, care se desfă
șoară la Alma A ta. Emma Gapcenko 
a stabilit un nou record mondial în 
n-oba feminină, cu 1 235 puncte. 
Vechiul reoord (1 229 puncte) aDar- 
tinea sportivei poloneze Irena Sid- 
lowska.

• La Sydney. în primul med al fi
nalei zonei asiatice pentru prelimi
nariile campionatului mondial de 
fotbal, echipele Australiei și Coreei 
de Sud au terminat la egalitate î 
0—0.

• Federația franceză de rusbl a 
desemnat echipa care va lntilni la 11 
noierririe. la Valence, selecționata 
RonfV.ieL „15“-te Franței va avea 
următoarea alcătuire : Aguirre — 
Bertranne. Delaigue, Maso. Seguier 
— Romeu. Barrau (căpitanul forma
ție:) — Boffelii, Snîsset. SIcrela — 
Sanpa. Cester — Iracabal. Benesis, 
Azarefe. Ca rezerve au fost select’o- 
nați : Ugartemendia. Cosentino. Ri
ves, Fouroux, Pecune, Puydebois.

• La Graz se desfășoară ntteciul 
dintre echinele masculine ale Aus
triei șl Bulgariei, contind pentru pri
mul tur al competiției internaționa
le europene de tenis pe echioe. După 
prima zi de întreceri, scorul este e- 
gal : 1—1. (Pamnulov l-a învins cu 
ș—4. 8—6 pe Blanke. iar Pokorny a 
dispus cu 6—2. 6—3 de Ghenov).

In clasament, după 11 etape, Chi
mia Rm. Vilcea continuă să conducă 
(18 puncte). O urmează Tracto
rul Brașov (15 p).

Seria a III-a : Unirea Arad—Arie- 
șul Turda 3—0, Olimpia Oradea— 
Minerul Baia Mare 2—2, Metalur
gistul Cugir—Olimpia Satu-Mare 
2—2. Industria sirmei Cimpia 
Turzii—U.M. Timișoara 1—1. C.F.R. 
Timișoara—Mureșul Deva 2—0. Cor
vi nul Hunedoara—F.C. Bihor 1—0, 
Gloria Bistrița—Minerul Anina 3- 1, 
Minerul Cavnic—Vulturii Textila 
Lugoj 1—0. Victoria Cărei—Textila 
Odorhei 2—0.

După 11 etape, in clasament con
duce Olimpia Satu-Mare (15 p). Pe 
locul 6ecund — Victoria Cărei (14 p).

Timp de două zile, la Bucu
rești s-a disputat intilnirea din
tre reprezentativele feminine și 
masculine de popice ale Româ
niei și Ungariei, formații din 
elita mondială a acestui sport. In 
întrecerea pe echipe, victoria a 
revenit formațiilor noastre, la 
feminin to’.alizînd 2 490 p.d., iar 
la masculin 5 318 p.d. In întrece
rea individuală, victorii împăr
țite ; la feminin, cel mai bun re
zultat l-a realizat maghiara Toth 
Katalin (426 p.d.), iar Ia mascu
lin sportivul român Ilie Băiașu 
(911 p.d.).

CAMPIONATE - COMPETIȚII

CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT

• DEVA. — în scopul atragerii 
unui număr tot mai mare de tineri 
la practicarea educației fizice, a 
sportului. Consiliul județean Hune
doara pentru educație fizică și sport 
b organizat ample manifestări spor
tive in cadrul ..Festivalului atletis
mului hunedorean". Des£ășurindu-se 
în majoritatea localităților județului, 
festivalul a fost marcat de numeroa
se crosuri de masă și întreceri' la 
diferite discipline atletice, culminlnd 
cu manifestările sportive ce au avut 
loc stmbâtă și duminică. Cu acest 
prilej» simbătă. la Deva, s-a desfă
șurat concursul atletic școlar la aler
gări de viteză și semîfor.d, triplu 
salt, aruncarea discului și a suliței. 
Duminică au avut loc finalele La 80, 
100 și 400 m, precum și la săriturile 
In Înălțime ; totodată, pe un traseu 
din centrul orașului s-a desfășurat 
faza județeană a ..Crosului ucenicu
lui" si ..Crosului de toamnă". La care 
au participat. iD total, peste 3 000 de 
elevi și ucenici cu școlarizare la lo
cul de munci. (Sabin lonescu).

• SF. GHEORGHE. — In sala de 
spectacole a clubului muncitoresc 
. Gheorghe Doja“ « avut loc ședința 
de constituire a clubului sportiv 
„Oltul" din orașul Sf. Gheorghe.

Noul club va funcționa cu trei sec
ții: handbal, lupte și fotbal. (Tămărl 
Geza).

• SUCEAVA. — La finala jude
țeană a competiției „Fruntași in 
muncă și sport", organizată de 
sindicate, cu sprijinul organelor 
de specialitate, au fost * prezenți 
peste 300 de sportivi — băieți 
șl fete — din întreprinderile și 
instituțiile județului Suceava. în
trecerile finale ale competiției, afla
tă la prima ediție, au avut loc sim
bătă și duminică in orașul Gura Hu
morului la atletism, ciclism, handbal, 
volei, fotbal și popice. De Atenționat 
că In fazele anterioare, pe asociații 
și zone, competiția a reunit la start 
aproape 10 000 de tineri. (Gh. Pa- 
rascan).

• SATU-MARE. — Simbătă și du
minică. pe teritoriul județelor Satu- 
Mare, Maramureș si Bihor s-a des
fășurat cea de-a doua ediție a cursei 
automobilistice de regularitate, or
ganizată de filiala A.C.R. Satu-Mare. 
Startul competiției a fost luat de 110 
concurenți (50 de echipaje din Bucu
rești. Timișoara. Arad, Satu-Mare. 
Baia Mare. Cărei, precum și din 
cîteva orașe din Ungaria și Ceho
slovacia). (Octav Grumeza).

Există în marea familie a sportu
rilor o categorie ce cuprinde așa- 
numitele sporturi tehnico-aplicative, 
denumire subliniind, în primul rind, 
faptul că practicarea lor implică uti
lizarea unor mijloace tehnice dar șl 
câ. ieșind din domeniul performanței 
sau competițional, ne aflăm in 
fața posibilității practicării imediate 
sau viitoare a unei meserii. Men- 
ționînd, bunăoară, radioamatorismul, 
aviația sportivă, parașutismul, moto- 
ciclismu), kartingul sau modelis- 
mul, justețea celor afirmate mai sus 
este pe deplin dovedită. Simpla enu
merare a citorva dintre aceste disci
pline sportive ne arată câ, prin con
ținutul lor, sporturile tehnico-aplica
tive au o importanță deosebită in cel 
puțin alte două direcții : educația 
tehnică, prin muncă și pentru mun
că, a tineretului și pregătirea Iui 
pentru apărarea patriei.

La ora actuală. In toată lumea se 
recunoaște că investițiile in dome
niul pregătirii tehnice a tineretului 
sint dintre cele mai rentabile. Efor
turile de autodepășire pe care le tac 
toți sportivii înseamnă, in domeniul 
șporturilor tehnico-aplicative, mii șl 
mii de tineri care in timpul liber Iși 
îmbogățesc zi de zi, in mod plăcut șl 
atractiv, cunoștințele, iși disciplinea
ză voința, iși călesc organismul. Pen
tru a folosi un exemplu poate mai 
puțin cunoscut, voi aminti câ un 
aeromodelist, după sute de ore de 
muncă petrecute mai tntii la plan
șetă, apoi in „atelier" și, in fine, 
„la cimp", aleargă Intr-un concurs, 
pentru a-și recupera modelul după 
fiecare lansare, distanțe comparabile 
cu cele parcurse de alergătorii de

Prețuire muncii forestierilor
MIERCUREA CIUC (Coresponden

tul „Scinteii", Bartunek Istvan). — 
Duminică, la clubul „Forestierul" din 
orașul Gheorghienl a avut loc o 
adunare festivă prilejuită de Împli
nirea a 70 de ani de la orearea pri
mei unități de industrializare a lem
nului din localitate. La adunare au 
participat prof. dr. docent acad. Ște
fan Peterfi, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Ludovic Fazekas, 
prim-secretar al Comitetului județean 
Harghita al P.C.R.. Gheorghe Lazăr, 
ministru adjunct In Ministerul Eco
nomiei Forestiere și Materialelor 
de Construcții, reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat.

LA POLIGONUL TUNARI s-au 
încheiat ieri întrecerile campio
natelor republicane de talere. în 
proba de talere aruncate din 
șanț (fotografia de sus)', titlul 
pe echipe a revenit Clubu
lui sportiv școlar, cu un total 
de 513 talere doborîte. în con
cursul individual, pe primul loc 
s-a clasat țintașul Ștefan Po- 
povici (Olimpia).

In proba de talere aruncate 
din turn (skeet), echipa clubului 
Steaua a cucerit titlul de cam
pioană republicană cu 559 t.d. 
La individual, titlul a revenit 
lui Gh. Sencovici (Olimpia).

EDIȚIA JUBILIARA (a XXV-a) 
a campionatului național de bas
chet masculin a programat sim- 
bătă și duminică primele două 
etape, in sala Floreasca, din 
Capitală. De la aceste prime 
etape au lipsit camnionii (dina- 
moviștii bucureșteni), care se 
află intr-un turneu peste hotare.

Iată rezultatele tehnice : sîm- 
băiă : Steaua — C.S.U. Galați 
113—91, Universitatea Timișoa
ra — I.E.F.S. 83—72, Politehnica 
București — I.C.H.F. 63—62, Fa
rul — Politehnica Cluj 56—54, 
Universitatea Cluj — Voința Ti
mișoara 75—61 ; duminică : 
Steaua — Politehnica București 
96—83, Universitatea Timisoara
— Universitatea Cluj 77—63. 
Voința Timișoara—Farul 77—69, 
I.E.F.S. — Rapid 80—52. I.C.H.F.
— Politehnica Cluj 77—69 (in fo
tografia de jos — stingă : fază 
din meciul I.E.F.S.—„U" Timi
șoara).

Al doilea tur al campionatului 
(3 etape) este prevăzut pentru 
16, 17 și 18 noiembrie la Cluj.

SEZONUL CICLOCROSURI- 
LOR este in plină desfășurare. 
Ieri dimineața, in împrejurimile 
stadionului din bd. Ghencea 
s-a disputat concursul dotat cu 
„Cupa Steaua", (in fotografia 
de jos — dreapta : seniorii par- 
curgind primii metri ai traseu
lui). Foto : M. Andreescu

fond. Nerecuperarea Ia timp a mo
delului poate Însemna pierderea u- 
nui titlu pentru care s-a muncit 
cițiva ani, iar o cit de mică inexac
titate în proiectarea, construcția sau 
minuirea modelului se soldează cu 
distrugerea, de cele mai multe ori 
totală, a acestuia.

Lucrurile se prezintă cam la fel In

Delegația de primari socialiști din Franța a părăsit Capitala

Tovarășul Ștefan Peterfi a înml- 
naf unității sărbătorite Ordinul Mun
cii clasa I pentru contribuția deose
bită adusă la dezvoltarea sectorului 
de economie forestieră și participarea 
activă a colectivului de salariați la 
opera de construire a socialismului 
in patria noastră. Cu același prilej 
au fost acordate ordine și medalii 
unui număr de 31 membri ai colecti
vului U.F.E.T.

In cadrul adunării. directorul 
U.F.E.T. Gheorghieni, Varga Istvan, 
a evocat drumul parcurs de această 
unitate in cele șapte decenii de exis
tență, relicfind condițiile și grija de 
care se bucură in țara noastră mun
citorul forestier.

Au mai luat cuvîntul muncitoarea 
Balint Rozalia, tehnicianul Alexandru 
David și Vargancsik Jozsef, lăcătuș- 
mecanic pensionar, membru de par
tid din ilegalitate.

Intr-o atmosferă de puternică Însu
flețire, oamenii muncii români și ma
ghiari, prezenți la adunare, au adre
sat o telegramă C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolac Ceaușescu.

Duminică dimineața a părăsit Ca
pitala delegația de primari socialiști 
din Franța, condusă de Charles 
Hernu, delegat general al Federației 
naționale a deputaților municipali, 
cantonali și regionali socialiști și re
publicani. membru al Comitetului 
Director al Partidului Socialist Fran
cez. care, la invitația Comitetului 
pentru problemele consiliilor popu
lare, a făcut o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Nicolae Tâbircă, prim-vlcepreședinte 
al Comitetului pentru problemele 
consiliilor populare. Ion Medrea, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
popular județean Ilfov, Vasile 
Drăgoescu, secretar al Comitetului 
executiv al Consiliului popular mu
nicipal București.

(Agerpres)

Cronica zilei

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 30, 

31 octombrie și 1 noiembrie. In țară : 
Vreme In general frumoasă, dar ră
coroasă noaptea și dimineața. Cerul va 
fi variabil, mal mult senin. Vlntul 
va sufla slab pînă la potrivit. Tem
peratura va crește ușor. Minimele vor 
oscila Intre minus 5 și 5 grade, iar 
maximele între 10 și 18 grade. Ceață lo
cală, dimineața și seara, se va semnala 
îndeosebi în regiunile din vestul țării, 
în București : Vreme în general fru
moasă, dar răcoroasă noaptea și dimi
neața. Cerul va fi variabil, mai mult 
senin. Vlntul va sufla slab pînă la 
potrivit. Temperatura va crește ușor. 
Ceață slabă dimineața.

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 rezul

tate exacte la concursul special 
Pronosport, etapa din 28 octombrie 
1973
A.S.A. — U Craiova 1 1
Poli. Iași — C.S.M. Reșița x x2
U.T. Arad — Sportul stud. 1 1
Petrolul — Rapid x x2,
C.F.R. Cluj — Poli. Timișoara 1 1
Steagul roșu — Jiul 1 1
Cagliari — Torino x x2
Cesena — Verona 1 1
Internazionale Napoli x x2
Juventus — Lazio 1 1
Lanerosi — Genoa x x2
Roma — Milan 2 x2
Sampdoria — Bologna x x2

Fond de premii : 723 667 lei plus 
300 000 lei din fond special.

țara noastră — cu veche și statornică 
tradiție In domeniul activităților 
sportive cu caracter tehnico-aplicativ 
— exemple de acest fel sint nenumă
rate. Dar acest lucru trebuie privit 
In ansamblu, pentru a putea avea 
o perspectivă corectă. Cum este or
ganizată activitatea in acest domeniu 
la noi, acum ?

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului turc al aface
rilor externe, Haluk Bayulken, cu 
prilejul aniversării semicentenarului 
proclamării Republicii Turcia.

*
Duminică după-amiază a sosit In 

Capitală o delegație a Confederației 
Generale a Muncii din Franța, con
dusă de Jean Louis Moynot, secre
tar al C.G.T., care, la invitația Con
siliului Central al U.G.S.R.. va face 
o vizită de studiu tn țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovară
șul Pavel Ștefan, secretar al Consi
liului Central al U.G.S.R., de acti
viști ai sindicatelor.

★

Duminică dimineața a părăsit Ca
pitala Iaroslav Radev, președintele 
Consiliului Legislației din R. P. Bul
garia, care a făcut o vizită in țara 
noastră.

La aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost condus de loan Ceterchi, pre
ședintele Consiliului Legislativ.

Duminică, 28 octombrie a. e., « pă
răsit definitiv țara noastră Otto 
Rathsman. ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Suediei in 
Republica Socialistă România.

★
La 28 octombrie a sosit la Bucu

rești ansamblul Teatrului mare aca
demic de dramă „Maxim Gorki" din 
Leningrad, care va întreprinde, in pri
ma parte a lunii noiembrie, un tur
neu în țara noastră. Aflat sub direc
ția de scenă a lui G. A. Tovstonogov, 
artist al poporului, teatrul leningră- 
dean a pregătit pentru spectatorii 
noștri piesele „Micii burghezi" de 
Maxim Gorki, „A treia gardă" de 
G. Kapralov și S. Tumanov și „Opi
nia publică" a lui Aurel Baranga. 
Prestigiosul colectiv va evolua pe 
scena Operei Române și a Teatrului 
Giulești din Capitală, precum și pe 
cea a Teatrului Național din 
Craiova. .‘kiU

★
In cadrul manifestărilor consacra

te aniversării a trei veacuri de la 
nașterea lui Dimitrie Cantemir, li
ceul militar din Breaza, care poartă 
numele marelui cărturar român, a 
organizat o sesiune științifică oma
gială. (Agerpres)
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La fabrica „Partizanul"-Bacău dă roade inițiativa :

„0 ZI PE LUNĂ DIN MATERIALE ECONOMISITE"
BACAU (Corespondentul 

„Scinteii", Gh. Baltă). Colectivul 
fabricii de pielărie și încălță
minte „Partizanul" din Bacău 
acționează energic și pe multi
ple căi pentru gospodărirea tot 
mai judicioasă și eficientă a 
materiei prime și materialelor. 
Printr-o îmbunătățire judici
oasă a tiparelor, întreținerea și 
exploatarea corectă a mașinilor 
și utilajelor, ridicarea continuă 
a nivelului de calificare, colec
tivul secției de croit piele, 
bunăoară, reușește să economi

■ nlco-aplicative sint ea și necunos
cute sau, oricum, mult prea puțin 
sprijinite.

In cadrul sistemului de Invățămint, 
tinerii iși lărgesc în continuare ori
zontul tehnic, trecînd chiar la o anu
mită profesionalizare, dar pentru ti
nerii dotați pentru sporturile tehnico- 
aplicative, practic nu se mai face ni

Ce se știe (și ce nu) despre 
sporturile tehnico - aplicative

toate disciplinele tehnico-aplicative. 
Un tinâr care practică o astfel de 
activitate va fi in viață, indiferent 
de meseria aleasă (de cele mai mul
te ori o continuare directă a activi
tății practicate ca sport), un om dis
ciplinat, cu un larg orizont tehnic și 
cu o bună dezvoltare fizică. Cosmo
nautul american Borman, spre exem
plu, declara odată că nu cunoaște 
măcar un singur bun pilot care să 
nu fi fost In tinerețe aeromodelist. 
Este de reținut, de asemenea, că 
automobilistul brazilian Fittipaldi, 
celebru astăzi, a fost un bun con
structor și pilot de karturi etc. Și In

Evident, primul pas II constituie 
selecționarea cit mai timpurie a ele
mentelor cu calități native deosebite, 
cu o anumită indeminare. La noi, 
acest lucru se face, in general, in 
condiții bune in cadrul actualelor 
ateliere școlare pentru clasele I—VIII. 
Etapa imediat următoare o con
stitute îndrumarea acestora către 
activitățile tehnico-aplicative organi
zate In cadrul caselor pentrp pionieri 
care dispun de instructori calificați, 
ca și de o bază materială cit de cit 
acceptabilă. Din păcate, la ora ac
tuală lucrurile se cam opresc aici ; 
In licee, in facultăți, sporturile teh-

mic. Chiar dacă un tinăr are, de 
pildă, calități cu totul deosebite pen
tru construcțiile navale, dacă in ca
drul liceului profesionalizarea este 
orientată, spre exemplu, către indus
tria poligrafică, pregătirea anterioară 
și calitățile lui sint ignorate, iși pierd 
clmpul de acțiune, tn acest moment 
ar trebui să intervină puternic rolul 
organizației U.T.C., care are sarcini 
precise In acest domeniu, pentru a 
crea un cadru corespunzător evolu
ției ulterioare a viitorului „perfor
mer", punindu-i la dispoziție mijloa
cele necesare.

Dacă vom urmări actualul cadru

sească atîtea materiale Incit « 
să-i ajungă să lucreze cite o zi I 
pe lună numai din economii. De l 
la începutul anului și pină acum 
a fost economisită materie i
primă din care se pot confec- i
ționa circa 60 000 perechi încăi- i
țăminte. Inițiativa a fost im- i
părtășită de toate colectivele de J
muncă din secțiile fabricii. Ca 
urmare, au fost realizate eco- i
nomii de piele, tălpi, căptușea- ’
lă și alte materiale în valoare ț
de peste două milioane lei. I

legal de desfășurare a sporturilor 
tehnico-aplicative, vom observa că, 
prin hotâriri de partid și de stat, 
multe și importante instituții cen
trale și organizații de masă au sar
cini precise în acest domeniu. Este 
regretabil insă de constatat că — deși 
cadrul este bine conturat, iar spri
jinul material s-ar înscrie In limitele 
necesarului — activitatea practică nu 
se dezvoltă pe măsura îndatoririlor 
trasate.

Sporturile tehnico-aplicative Î?1 au 
activitatea de performanță, organizată 
prin federațiile de specialitate, dar 
nivelul acestei activități este condi
ționat de activitatea de masă. Aici 
însă, atribuțiile revin altor organi
zații care, din păcate, nu întotdeau
na înțeleg să-și îndeplinească obliga
țiile. Credem că a sosit momentul 
unei îmbunătățiri radicale a însuși 
modului de a pune problema. Sub
vențiile pentru sporturile tehnico- 
aplicative nu reprezintă sprijinirea 
unei activități sportive sau culturale 
oarecare, supuse unor conjuncturi 
olimpice sau prizei la public, ci 
investiții de importanță pentru eco
nomia națională. Căci nurtrebuie 
omis princLpalul lucru : în acest sec
tor, performanțe nu-s doar titlurile 
și medaliile la un concurs sau altul, 
ci și numeroasele invenții și inovații, 
tehnicienii și inginerii de talie inter
națională.

Sint necesare, deci, mai multe ac
țiuni practice menite să determine 
un efort concentric al tuturor facto
rilor interesați, pentru a rezulta 
intr-adevăr o mișcare de vnasl In 
practicarea sporturilor tehnlco-»pli- 
cative de către tineri.

Prol. V. MANOLACHE



viața internațională
Evoluția situației 

din Orientul Apropiat 
• INTILNIRE INTRE OFIȚERI SUPERIORI EGIPTENI Șl ISRAE- 
UEN1 • CONSILIUL DE SECURITATE A APROBAT PROPU
NEREA PRIVIND CREAREA UNEI FORTE DE URGENȚA A

O.N.U, PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎNCETĂRII FOCUIUI
CAIRO 28 (Agerpres). — Din «urse 

oficsate egiptene, reluat* de agenția 
Reuter, «-a anunțat ci. in noaptea 
de simbătă spre duminică, a avut 
loc o intilnire a unor ofițeri supe
riori egipteni și israeHeni. consacra
tă probtemeior legate de aplicarea 
încetării focului. Se precizează că 
intilnirea a avut loc sub auspiciile 
comandamentului forțelor O.N.U. în
sărcinate cu supravegherea respectă
rii încetării focului in Orientul Apro
piat.

Pe de altă parte, agenția M.E.N. 
anunță că. in cursul zilei de dumi
nică- unități ale forțelor O.N.U. cu- 
printind militari din Suedia. Aus
tria ?i Finlanda, au continuat să so
sească in capitala egipteană. Se 
anunță, totodată- că in cadrul acestor 
forțe s-a procedat la consultări asu
pra problemelor tehnico-organizato- 
rice legate de aplicarea rezoluțiilor 
Consiliului de Securitate privind 
conflictul din Orientul Apropiat

TEL AVIV 28. — Un purtător de
cuvânt al comandamentului militar 
israelian a anunțat că. In noaptea de 
simbătă spre duminică, a avut Ioc, 
pe șoseaua Cairo—Suez, pe teritoriul 
de pe malul vestic al Canalului 
Suez, ocupat de forțele israeliene. o 
Intilnire Intre ofițeri superiori israe- 
lieni și egipteni.

Comunicatul israelian precizează că 
la această Intilnire, care s-a desfășu
rat sub auspiciile comandamentului 
forțelor O.N.U. însărcinate cu supra

vegherea încetării focului In Orien
tul Apropiat, au fost discutate pro
bleme privind liniile de încetare a 
focului, precum și posibilitatea apro
vizionării cu apă, alimente și medi
camente a unităților armatei a treia 
egiptene, izolate in Peninsula Sinai, 
în urma acțiunilor militare israeliene 
din timpul conflictului. Arătlnd că 
s-a convenit ca această aproviziona
re să fie efectuată cu autocamioane 
conduse de șoferi aparținind forțelor 
O.N.U.. comunicatul din Tel Aviv 
precizează că părțile au convenit să 
se întilnească din nou, în viitor.

NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate a aprobat, 
sîmbătă seara, propunerea secretaru
lui general. Kurt Waldheim, privind 
crearea unei forțe de urgență a 
O.N.U. pentru supravegherea încetă
rii focului in Orientul Apropiat.

în acest sens, consiliul a luat In 
dezbatere și a adoptat o rezoluție 
prezentată de Australia, care aprobă 
concepția înființării forței de urgen
ță a O.N.U., cu un efectiv de 7 000 
oameni, conținută în raportul secre
tarului general Kurt Waldheim. Po
trivit rezoluției, această forță este 
înființată pentru o perioadă inițială 
de șase luni și ea va continua să 
opereze, cu aprobarea Consiliului de 
Securitate, și după această dată dacă 
va fi necesar. Cheltuielile pentru în
treținerea acestui contingent au fost 
evaluate la 30 milioane dolari. Rezo
luția a fost adoptată în unanimitate. 
S-a înregistrat o neparticipare la vot

CAMBODGIA Atacuri ale forțelor patriotice
PNOM PENH 28 (Agerpres). — 

Forțele patriotice khmere au lansat 
ia zorii zilei de duminică, un puter
nic atac împotriva unei poziții lon- 
aoliste, situate la aproximativ 20 
kilometri nord-vest de Pnom. Pen'n, 
amenințind să blocheze Intr-un al 
doilea punct șoseaua nr. 5 de impor
tanță strategică. Patrioții își mențin 
controlul pe un tronson de 15 kilo
metri pe această șosea de la 6 sep
tembrie. cind au reușit să se conso
lideze in apropiere de Sala Lek 
Pram, la nord-vest de capitală.

Pe de altă parte, un post de radio 
al forțelor patriotice, care a început 
să emită recent, după cum relatează 
agenția Associated Press, a anunțat 
că patrioții cambodgieni „au anihilat 
divizia a 7-a a generalului Ung Kov, 
la Sala Lek Pram".

Agenția citată semnalează, de ase
menea, lupte in perimetrul defensiv 
al Pnom Penhului, precum și la trei 
kilometri vest de capitala provincia
lă Takeo și pe șoseaua nr. 4 care 
leagă Pnom Pcnhul de litoral.

0 IMPORTANTĂ CUCERIRE 
A PROLETARIATULUI PERUAN 
Partidul Comunist Peruan despre proiectul guverna
mental privind crearea unui sector de proprietate soclalâ 

în economia naflonală
LIMA 28 (Agerpres). — Partidul 

Comunist Peruan a dat publicității o 
declarație in care, sprijinind proiec
tul guvernamental privind crearea 
unui sector de proprietate socială in 
economia națională, subliniază că 
această măsură constituie cea mai 
importantă cucerire a proletariatului 
din Peru, pină in prezent.

„Constituirea noului sector econo
mic, de proprietate socială — se arată 
in document — Ia care se adaugă în
tărirea rolului statului in economie 
și o mai mare participare a maselor 
populare la procesul revoluționar va 
contribui Ia apropierea de socialism 
In cadrul unor modalități proprii". 
Construirea noului sector — se, 
afirmă în declarație — contri

buie la întărirea continuă a în
treprinderilor de stat, respectiv a in
dustriilor de bază și a principalelor 
izvoare ale economici naționale.

Prin adoptarea acestei măsuri, sub
liniază declarația P. C. Peruan, mun
citorii vor înceta să mai fie exploa
tați, devenind proprietari comuni ai 
mijloacelor de producție. Proiectul 
are in vedere gestiunea clasei munci
toare și controlul statului asupra ac
tivității productive. Declarația P. C. 
Peruan cere ca activitatea în între
prinderile din sectorul social să fie 
planificată și programată de stat, iar 
In aria de proprietate a noului sector 
să fie incluse Întreprinderile capita
liste ai căror proprietari sabotează 
producția și provoacă conflicte so
ciale In scopuri contrarevoluționare.

Continuă rezistența 
armată a maselor 
populare chiliene

O DECLARAȚIE A ȘEFULUI 
JUNTEI MILITARE

SANTIAGO DE CHILE 28 (Ager- 
preș). — Luind cuvintul in orașul 
Concepcion — una dintre etapele 
turneului întreprins în trei provincii 
clin sudul țării — generalul Augusto 
Pinochet, conducătorul juntei mili
tare din Chile, a recunoscut că in 
țară continuă să se manifeste rezis
tența armată a maselor populare chi
liene. afirmind totodată că nu in
tenționează să suspende starea de 
urgentă și restricțiile de circulație, 
decretate după lovitura de stat mi
litară din 11 septembrie. El a adău
gat că acestea vor rămine în vi
goare, probabil, pină la mijlocul anu
lui viitor.

agențiile de presă transmit
litic al C.C. al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, primul mi
nistru al R.D. Vietnam — relatează 
agenția A.T.A.

SEMICENTENARUL REPUBLICII TURCIA

Excelenței Sale
Domnului FAHRI S. KORUTVRK

Președintele Republicii Turcia
Aniversarea semicentenarului proclamării Republicii Turcia, mo

ment de însemnătate istorică în viața națiunii turce, îmi oferă prilejul 
deosebit de plăcut de a adresa Excelenței Voastre cordiale felicitări, îm
preună cu cele mai bune urări de fericire personală, de pace șl prospe
ritate pentru poporul turc prieten.

Sintem bucuroși să constatăm cursul ascendent al raporturilor de 
colaborare prietenească șl respect reciproc dintre țările și popoarele 
noastre, aflate în plin proces de dezvoltare economică, socială si cul
turală, pe calea construirii unei vieți pașnice, a progresului și bunăstă
rii, alături de celelalte națiuni ale lumii iubitoare de pace.

îmi exprim și cu această ocazie ferma convingere că relațiile ro- 
mâno-turce, fundamentate pe principiile respectării independenței și su
veranității naționale, neintervenției în treburile interne și avantajului 
reciproc, se vor dezvolta în viitor tot mai mult în interesul celor două 
popoare, al păcii și securității în regiunea Balcanilor, în Europa și în 
întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NAIM TALU

Primul ministru al Republicii Turcia
Cu fericitul prilej al celei de-a 50-a aniversări a Republicii Turcia, 

am deosebita plăcere să vă transmit, Excelență, felicitările mele căl
duroase, împreună cu cele mai bune urări de progres, și prosperitate 
pentru poporul turc prieten. ț

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

La festivitățile de la Ankara va participa o delegație 
guvernamentală română

Duminică dimineața a plecat la 
Ankara Ion Crăciun, ministrul in
dustriei ușoare, conducătorul delega
ției guvernamentale române, care, 
va participa la festivitățile prilejuite 
de a 50-a aniversare a Republicii 
Turcia.

La plecare au fost prezenți Nico- 
lae Enea, prim-adjunct al ministru
lui industriei ușoare, membri ai con
ducerii Ministerului Industriei Ușoa
re, precum și Osman Derinsu, 
ambasadorul Turciei la București. 

(Agerpres)

Pe calea înfăptuirii ideilor de înnoire

Primul secretar al C.C. 
al P.M.U.P., Edward Gierek, l-a 
primit pe ministrul economiei și fi
nanțelor al Franței. Valery Giscard 
d’Estaing, care conduce delegația ță
rii sate Ia prima sesiune a Comisiei 
interguvernamentale de cooperare 
economică polono-franceză. Au fost 
examinate direcțiile dezvoltării 
schimburilor comerciale și cooperă
rii industriale dintre cele două țări, 
precum și formele de intensificare a 
relațiilor economice.

ieri un nou atac împotriva trupe
lor britanice dislocate in Ulster, lan- 
sind o rachetă asupra unui post mi
litar din cartierul catolic Andersons- 
town al Belfastului. Explozia ra
chetei a avariat clădirea, fără a 
provoca victime.

Fam Van Dong la Tirana.
La invitația C.C. al Partidului Mun
cii din Albania și a guvernului al
banez, duminică a sosit la Tirana, 
într-o vizită oficială de prietenie, o 
delegație de partid și guvernamentală > 
din R. D. Vietnam, condusă de Fam 
Van Dong, membru al Biroului Po-

Furtuna violentă “re s a 
abătut, timp de 12 bre. asupra ora- 

a provocat grave 
avarii in zona portuară, pagubele 
fiind apreciate de oficialități, după 
o primă evaluare, la aproximativ 100 
miliarde lire italiene (73 milioane 
lire sterline). Autoritățile portuare 
au anunțat că nouă vase s-au scu
fundat.

Demonstrație a învățătorilor 
din orașul nord-american De
troit împotriva șomajului și a 

scumpirii costului vieții

șului Palermo
BRAZZAVILLE

Eliberarea

Consiliul Executiv al A- 
pimondiei * să emiiă
o aerie de timbre în țările membre, 
in vederea susținerii apiculturii sta
telor in curs de dezvoltare. Consi
liul Executiv a hotărit ca Apimon- 
dia să contribuie la construirea Ca
sei apiculturii din București, care să 
servească drept centru mondial pen- 
mi pregătirea cadrelor de speciali
tate pentru țările membre ale Api- 
mondiei.

Elemente extremiste 
nord-irlandeze au întreprins

TURNEUL FILARMONICII 
DIN TÎRGU MUREȘ 

IN U.R.S.S.
Orchestra simfonică a Filar

monicii de stat din Tîrgu Mu
reș, dirijată de Zalman Lorant 
și avîndu-l ca solist pe Ștefan 
Ruha și-a încheiat turneul în
treprins în U.R.S.S. Concertele 
susținute de artiștii români la 
Kiev, Vilnius, Riga și Lenin
grad s-au bucurat de aprecie
rile publicului și ale muzicieni
lor pentru înalta țiiiută artis
tică a spectacolelor.

„OBIECTE MISTERIOASE1
ROMA 28 (Agerpres). — Trei 

tineri din Spezia (Italia) au de
clarat că au observat și au fo
tografiat pe cerul orașului 
„obiecte misterioase", in noap
tea de vineri spre simbătă. 
Avertizați de prezența unor 
obiecte zburătoare neidentifi
cate, cei trei tineri s-au depla
sat pe o înălțime de unde s-au 
înapoiat cu mai multe foto
grafii luate cu teleobiectiv, in

FOTOGRAFIATE ÎN ITALIA 
care se poate vedea un obiect 
luminos traversind cerul. Spe- • 
cialiștii de la postul de poliție 
din Spezia au stabilit că nu 
poate fi vorba de un trucaj fo
tografic. Se menționează că 
in noaptea de vineri spre sim
bătă au fost înregistrate scă
deri de tensiune la rețeaua de 
energie electrică, fenomen sem
nalat in legătură cu apariția 
O. Z.N.-urilor.

deținuților politici
BRAZZAVILLE 28 (Agerpres). — 

La cererea președintelui Maricn 
N’Gouabi, Comitetul Central al Par
tidului Congolez al Muncii a hotărit 
acordarea unei amnistii generale pen
tru deținuții politici condamnați în 
perioada 1963—1973 — anunță agen
ția France Presse. Se relevă că ma
joritatea condamnaților vor beneficia 
de anularea integrală a pedepsei, in 
timp ce o parte vor rămine arestați 
Ia domiciliu.

SANTA CLARA (CUBA) 1 

Manifestări culturale 
românești

HAVANA 2t (Campondm- 
ță de la M. Fabian). — Sub 
auspiciile Ambasadei române 
la Havana ?t ale Universității 
centrale din Las Villas, in ora
șul Santa Clara s-au desfășu
rat o serie de manifestări de
dicate țării noastre. A fost 
inaugurată o expoziție foto- 
documentară, care înfățișează 
realizările obținute de poporul 
român in construcția socia
listă. De asemenea, a fost pre
zentată o informare despre 
invățămintul în România fi au 
fost proiectate filme de scurt 
metraj, între care „România, ța
ra mea" și „Universitatea ro
mânească". Un interes deo
sebit a suscitat concursul „Cu
noașteți România la care au 
participat studenți ai institu
tului pedagogic din localitate.

Convorbiri oficiala lnue 
ministrul de externe cubanez, Râul 
Roa Garcia, și omologul său peruan, 
Miguel Angel de la Flor Valle, au 
început la Havana. Sint abordate 
probleme interesind ambele țări, 
precum și unde aspecte ale actuali
tății politice și economice latino- 
amer ioane.

Industria de stat și co
operatistă a Bulgariei2 rea~ 

lizat în primele nouă luni ale Iul 
1973 o producție echivalentă cu cea 
a întregului an 1969. în comparație 
cu perioada similară a anului 1972, 
producția industrială a sporit cu 10,2 
la sută, cea a industriei constructoare 
de mașini și de prelucrare a meta
lelor inregistrind o creștere cu 18 la 
suta, a industriei petroliere — cu 
14.3 la sută, a industriei chimice și 
a cauciucului — cu 11,3 la sută.

Șeful statului Uruguayan, 
Juan Maria Bordaberry, a anunțat 
că fostul senator Martin Echegoyen, 
liderul aripii conservatoare a Parti
dului Național (Colorado), de guver- 
nâmint, a fost desemnat in funcția 
de președinte al Consiliului de Stat 
— organism nou creat care va pre
lua atribuțiile Congresului Național, 
dizolvat la 27 iunie a.c.

NEW YORK Simpozion științific
dedicat lui Dimitrie Cantemir
NEW YORK 28 (Agerpres). — Bi

blioteca română din New York a 
organizat un simpozion științific 
dedicat împlinirii a 300 de ani de 
la nașterea marelui cărturar si 
am de stat, Dimitrie Cantemir. Jn 
cadrul acestei manifestări, prezi
dată de prof. Dan Grigorescu, 
directorul Bibliotecii române, au 
fost prezentate comunicări științi
fice asupra operei istorice, lite
rare fi muzicale a lui Dimitrie 
Cantemir. Profesorii americani 
Frederick Kellogg, de la Uni
versitatea din Arizona, și Deme
trius Dvoichenko-Markov, de la 
Monmouth College, au vorbit 
despre importanța lucrărilor isto-

rice ale lui Dimitrie Cantemir. 
Eugenia Popescu-Județ, profesor- 
oaspete de la Universitatea din 
Pittsburg, a prezentat creația mu
zicală cantemireană in istoria 
muzicii turcești. iar Ion Monafu, 
secretarul Bibliotecii române, a 
analizat valorile creației literare 
a lui Cantemir.

La simpozion a participat, de a- 
semenea, prof. univ. Ștefan Pascu, 
rectorul Universității din Cluj, 
care a susținut comunicarea „Di
mitrie Cantemir in conștiința po
porului român". La intervenții au 
participat profesori universitari 
americani care studiază probleme 
ale istoriei fi culturii românești.

• DE PRETUTINDENI • DE PRETUTINDENI •
„Invenția săptămînii"
De trei ani, în fiecare joi sea

ra, televiziunea australiană pre
zintă marelui public patru in
venții in cadrul emisiunii in
titulate : „The Inventors" (In
ventatorii). După o secvență 
filmată privind funcționarea 
dispozitivului nou inventat, in 
studio are loc o dezbatere in 
cadrul căreia comentatorul tele
viziunii, un inginer, o gospodi
nă și un specialist în marketing 
cer autorului lămuririle necesare 
pentru a putea aprecia valoarea 
invenției. Apoi se alege „inven
ția săptăminii".

Concepută cu titlu experimen
tal, „The Inventors" s-a dovedit 
a fi una dintre cele mai îndră
gite emisiuni, cu o largă re
zonanță în rindul telespectato
rilor, dar și cu efecte pozitive 
în economie. Săptăminal, orga
nizatorilor le parvin peste o 
mie de scrisori ; 70 la sută din 
„invențiile săptăminii" se și află 
in stadiu de fabricație. Spiritul 
inventiv al australienilor (cla
sați pe locul doi, după S.U.A., 
în ce privește numărul brevete
lor înregistrate anual) s-a dove
dit extrem de multilateral — 
începind cu echipamentele de 
salvare de la înec, recuperarea 
carburanților uzați, a cutiilor 
de metal autorefrigirante și 
terminind cu numeroase inven
ții din domeniul automobilului.

Tăcut ca bufnița...
Dintre toate păsările cunoscu

te, bufnița s-a dovedit zbură
toarea care produce cel mai pu
țin zgomot în timpul deplasă
rilor sale aeriene. Faptul a atras 
atenția unui specialist al 
N.A.S.A. (Administrația națio
nală pentru aeronautică și cer
cetarea spațiului cosmic) din 
S.U.A. El a constatat că aripa 
bufniței prezintă o caracteristică

unică : marginea anterioară are 
forma unor dinți de fierăstrău... 
Concluzia va servi la rezolvarea 
unei probleme de aeronautică 
de mare interes in epoca reac
toarelor : reducerea zgomotului 
provocat de compresoare. Un 
model de rotor cu palete dan
telate a dat rezultate excelen
te : marginile zimțate frag
mentează valul de aer intr-o 
multitudine de microcurenți 
care se împrăștie, impiedicind 
producerea zgomotului. Acest 
efect silențios va putea fi apli
cat și rotoarelor de elicoptere.

Campioni ai rezistenței 
fizice

în plin centrul Saharei, în
tr-un peisaj cvasiselehar, pe 
platourile Tibesti și Tenere, tră
iesc membrii tribului Tubu, 
campioni necontestați . ai re
zistenței fizice. Patria lor — 
pustiul stincos, în care nisipul 
este în permanență spulberat de 
vînturile puternice, in care tem
peraturile se ridică la 45 de 
grade la umbră și in care nu 
există picătură de apă. în ase
menea condiții, Tubu străbat zil
nic, pe cămile, cite 80—90 km 
Nomazii Tubu sint oameni bine 
Zăcuți, cu trăsături fine, ochi 
vipi, dantură extrem . de sănă
toasă. .Alimentația lor este ab
solut invariabilă : un ceai din 
ierburi la micul dejun ; citeva 
curmale la prinz ; mei fiert la 
care adaugă, uneori, ulei de pal
mieri sau un sos din rădăcini, 
la cină. Cițiva medici, care s-au 
deplasat 
distanță de 
a Însoți o caravană, au

■ statat că băștinașii au 
tot timpul fără ca pulsul sau 
tensiunea lor 6ă Înregistreze 
vreo schimbare. Un adevărat 
miracol care se explică prin 
cumpătarea nomazilor, prin mo
dul lor regulat de viață și pro-

intr-o mașină pe o
40 km, pentru 

cou
nters

babil prin unele proprietăți ale 
substanțelor ce le compun ali
mentația.

O sută de inimi 
artificiale

Aparatul din mina asistentei 
medicale Svetlana Aleliuhina 
este o inimă artificială, o ini
mă deocamdată „experimentală" 
destinată să înlocuiască acest 
organ vital în corpul animale
lor și ulterior al omului. Pină 
acum specialiștii sovietici au 
efectuat o sută de experiențe 
de implantări pe animale. In 
perspectivă experiența 'utilizării 
acestor aparate, realizate în sec
ția de transplantare și organe 
artificiale din cadrul Institutu
lui de cercetări științifice pentru 
chirurgia clinică și experimen
tală al Ministerului Sănătății 
din Uniunea Sovietică, va fi fo
losită pentru construirea de 
inimi artificiale apte să preia 
funcțiile inimii otnenești pentru 
o îndelungată perioadă de timp.

în Dlin centrul An
karei. pe Cardak Cad- 
desi. lingă Diata Ulus, 
dominată de statuia 
ecvestră a lui Musta
fa Kemal Atatiirk. un 
edificiu modest. în
cărcat de ani. îsi Păs
trează cu sobră dem
nitate prezenta evo
catoare. plină de 
semnificații. Este mu
zeul primului parla
ment al Turciei. Aici, 
in urmă cu 50 de ani, 
la 29 octombrie 1923, in 
atmosfera însuflețită 
generată de victoria 
dobindită în războiul 
pentru . independență, 
primul Medjlis adop
ta In unanimitate pro
punerea lui Atatiirk 
de a se aboli regimul 
Imperial falimentar si 
a se proclama Repu
blica Turcia. Urmînd 
Îndemnul aceluia care 
stiuse să-1 conducă în 
lupta pentru eliberare, 
în momentele de grea 
restriște de după pri
mul război jnondial. 
poporul turc lua ast
fel hotărîrea istorică 
de a scutura povara 
trecutului si a începe 
opera de modernizare 
a întregii sale vieți.

Ca simbol si rod 
nemiilocit al acestei 
voințe de înnoire si 
creație, s-a ridicat. în 
inima tării, oe podi
șul Anatoliei. o nouă 
capitală : Ankara, fos
tul centru al rezis
tentei in timpul răz
boiului pentru inde
pendentă. pină atunci 
o așezare de păstori, 
împletindu-si desti
nele cu cele ale re
publicii, Ankara a ur
mat. mai mult ca ori
care alt oraș turc, ca
lea progresului.

Aceleași atribute ce 
caracterizează dezvol
tarea Ankarei și-au 
pus amprenta pe edi
ficarea întregii struc
turi economico-sociale 
a Turciei moderne, 
schimbînd, odată cu 
înfățișarea locurilor, 
modul de trai și de 
gindire al oamenilor.

Din primii ani ai re
publicii, dezvoltarea 
industriei a fost adop
tată ca una din căile 
hotărîtoare pentru pro
gres. însemnate forțe 
și resurse au fost con
centrate spre asigura
rea unui ritm de creș
tere substanțial, insiș
ti ndu-se cu precădere 
asupra sectoarelor in 
care Turcia dispune de 
bogate rezerve de ma
terii prime. A fost 
creată, astfel, o puter
nică industrie minieră 
și, pe baza ei, au apă
rut centre ale indus
triei siderurgice și 
combinate de produ
cere a aluminiului. 
S-au extins prospec
țiunile și extracția de 
petrol, care astăzi aco
peră jumătate din ne
cesitățile interne de 
combustibili lichizi. 
Paralel, în peisajul e-

conomic al țării și-șu 
ciștigat un loc de sea
mă rafinăriile, indus
tria chimică. De la 
căutările începutului, 
s-a ajuns la o planifi
care tot mai riguroasă 
în programe cincinale 
de dezvoltare, pentru 
ca astăzi să se trea
că la prognoza dez
voltării țării pină in 
anul 1995.

Procesul extinderii 
și diversificării pro
ducției industriale s-a 
concretizat în ultimii 
ani prin crearea unor 
sectoare noi — con
strucția motoarelor, 
navelor, automobilelor, 
autocamioanelor etc. 
Un program prioritar 
se află în plină apli
care în vedereâ asigu
rării nevoilor tot mai 
mari de energie elec
trică.

In agricultură, sec
torul avind Încă prin
cipala pondere în ca
drul economiei turce, 
au fost obținute, de a- 
semenea, progrese no
tabile. Eforturile au 
fost îndreptate îndeo
sebi asupra introduce
rii tehnologiei moder
ne șl reducerii depen
denței de condițiile at
mosferice, prin lărgi
rea sistemului de’ iri
gații și folosirea ferti- 
Mzanților.

Programul construc
ției pașnice pe plan 
intern iși găsește e- 
chivalentul, pe plan 
extern, în afirmarea, 
îndeosebi In anii din 
urmă ai perioadei 
postbelice, a unei poli
tici de înțelegere și 
colaborare constructi
vă cu diferitele state 
ale lumii.

In acest context, re
lațiile de bună vecină
tate, prietenie recipro
că și colaborare dintre 
România și Turcia, fa
vorizate de apropierea 
geografică au cunos
cut o evoluție conti
nuu ascendentă. Așa 
cum este știut, de cu- 
rînd s-au împlinit pa
tru decenii de la sem
narea Tratatului ro- 
mâno-turc de prietenie, 
neagresiune, arbitraj 
și conciliațiune. Tra
dițiile pozitive înscri
se de acest document 
și-au găsit continua
rea și o largă extin
dere in anii noștri 
printr-o creștere ca
litativă și prin ex
tinderea multilaterală 
a conlucrării celor 
două țări în interesul 
reciproc, ca și al pă
cii in Balcani și al în
țelegerii internațio
nale. între România 
și Turcia au fost 
semnate, la București 
și Ankara, un șir 
de acorduri privind 
schimburile comer
ciale. transporturile 
aeriene și rutiere, 
dezvoltarea turismu
lui, schimburile știiri-

Atatiirk
țjfice și artistice etc. 
In anul 1970 a fost 
creată Comisia mixtă 
economică la nivel 
ministerial, a cărei mi
siune principală este 
de a stimula realiza
rea proiectelor de co
laborare și aplicarea 
acordurilor în dome
niile economic, indus
trial și tehnic — și, 
totodată, de a identi
fica noi posibilități și 
domenii de colaborare.

O contribuție esen
țială la evoluția pozi
tivă a relațiilor româ- 
no-turce au adus-o 
contactele directe in
tre factorii de răspun
dere din cele două 
țări, vizitele reciproce 
la cel mai înalt nivel. 
In analele raporturi
lor româno-turce va 
rămine înscrisă ca un 
moment de însemnă
tate deosebită vizita 
întreprinsă, în anul 
1969, in Turcia, de pre
ședintele Consiliului 
de Stat al Româ
niei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ca și vtțr £ 
de răspuns făcută (la 
București, în anul 
următor de Cevdet 
Sunay, președintele 
de atunci al Turciei. 
Dialogul desfășurat In 
cadrul acestor întîl- 
niri a pus pregnant 
în evidență preocu
pările celor două țări 
de a acționa " pentru 
extinderea relațiilor 
bilaterale în diferite 

1 domenii, pentru dez
voltarea climatului de 
înțelegere și colabo
rare în Balcani, pen
tru susținerea proce
sului de destindere și 
cooperare pașnică In 
Europa și în lume, 
întreaga evoluție de 
pină acum a raportu
rilor româno-turce în
dreptățește convinge
rea că legăturile de 
prietenie și colabora
re reciprocă se vor 
dezvolta tot mai am
plu și în viitor, spre 
binele ambelor po
poare, corespunzind 
totodată intereselor 
păcii și colaborării 
internaționalei

înscris printre ma
rile aniversări ale a- 
nului, consemnate pe 
agenda UNESCO, se
micentenarul Repu
blicii Turcia a fost 
marcat printr-o suită 
de manifestări care 
vor culmina cu festi
vitățile oficiale ce vor 
avea loc la An it Ka
bir — mausoleul lui 
AtatGrk, în semn de 
omagiu adus celui al 
cărui nume a intrat în 
istorie ca întemeieto
rul statului turc mo
dem și autorul prin
cipiilor ce au stat și 
stau la baza eforturi
lor spr.e progres șl 
prosperitate ale na
țiunii prietene turce.

Ion BADEA
Ankara
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