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Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

la adunarea populară a oamenilor muncii din Cluj

Anul XLIII Nr. 9676

Sa vizitează” întreprinderea da cazona mici și arzătoare din noua zona ' 
industrială a Clujului

Dragi tovarăși și prieteni.

Doresc să încep prin a adresa 
tuturor celor prezenți la această 
mare adunare populară, locuitori
lor municipiului și județului Cluj, 
un salut călduros din partea Co
micului Central al partidului, a 
Co {Htiului de Stat, a Consiliului 
de Miniștri, precum și din partea 
mea personal. (Aplauze, urale ; se 
scandează „Ceaușescu — P-C.R.“).

De asemenea, aș dori, de la în
ceput. să mulțumesc tuturor oa
menilor muncii din Cluj, din o- 
rașele Turda și Cimpia Turzii, din 
satele pe unde am trecut, pentru 
primirea călduroasă pe care ne-au 
făcut-o, pentru manifestările cu 
care ne-au întîmpinat .peste tot. 
Ln toate, acestea vedem o expre
sie a încrederii depline în politi
ca internă și externă a partidu
lui. o expresie a hotărîrii oame
nilor muncii din Cluj — ca de alt
fel a întregului popor — de a în
făptui neabătut această politică, 
carp corespunde pe deplin năzuin
țelor vitale ale întregii noastre 
nafiunL (Aplauze puternice, urale).

Ne aflăm In Cluj într-o vizită 
de lucru. Am vizitat mai multe 
întreprinderi și am avut o ședin
ță, nu prea lungă, cu activul de 
partid. Am constatat cu multă sa
tisfacție rezultatele bune pe care 
oamenii muncii din întreprinderi
le industriale din Cluj le-au ob
ținut pe primele 9 luni în înde
plinirea planului, precum și. în 
general, succesele pe care — atît 
în industrie și agricultură, cît și 
în invățămînt și cercetare — oa
menii muncii de aici le-au obți
nut în această perioadă. Pentru 
toate aceste rezultate bune și pen
tru contribuția adusă la înfăp
tuirea politicii generale a partidu
lui, a hotărîrilor Congresului al 
X-lea și ale Conferinței Naționale, 
adresez felicitări călduroase tutu
ror oamenilor muncii — muncitori, 
țărani și intelectuali ! (Aplauze, 
urale ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.").

De altfel, în întreaga țară planul 
cincinal se îndeplinește în bune 
condiții. Multe organizații jude
țene de partid, oamenii muncii din 
județele respective au îndeplinit

Tovarășul 
Nicolae Ceausescu 

a vizitat ieri 
obiective economice 

din judelui Cluj
Secretarul general al partidului a analizat, împreună 

cu specialiștii, activitatea pentru înfăptuirea sarcinilor 

ce revin întreprinderilor respective, a făcut reco

mandări pentru accelerarea dezvoltării și modernizării 

producției

de pe acum sarcinile pe primii trei 
ani ai cincinalului, avînd deci un 
avans de 2—3 luni. Printre acestea 
se numără și organizația Capitalei, 
oamenii muncii din întreprinderile 
industriale ale Bucureștiului, care, 
după cum știți, dau o producție ce 
reprezintă aproape 20 la sută din 
cea realizată de industria româ
nească. De aceea, aș dori să adresez 
tuturor oamenilor muncii din țara 
noastră felicitări pentru rezulta
tele obținute pînă acum. (Aplauze, 
urale ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.").

Am avut impresia că unii tova
răși se așteptau să arăt că și Clu
jul se numără printre aceste ju
dețe. Din păcate,' el nu are decît 
un avans de 15 zile — și, față de 2 
luni, mai e încă o distanță mare. 
Dar am discutat aceste probleme 
cu activul de partid și sper că și 
dumneavoastră, toți oamenii mun
cii din Cluj vor fi de acord cu 
concluziile la care am ajuns în 
mod unanim. Pînă la sfîrșitul cin
cinalului mai sînt încă doi ani și 
două luni — deci și oamenii muncii 

din Cluj au posibilitatea să recu
pereze rămînerea în urmă și să 
poată aduce astfel o contribuție 
mai mare, realizînd și ei planul 
cincinal cu cîteva luni mai înainte. 
(Aplauze, urale ; se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R.“). Deoarece dis
cuțiile și concluziile din adu
narea cu activul de partid vor 
fi publicate, veți avea posibi
litatea să cunoașteți toate proble
mele dezbătute, care privesc în 
fond pe toți oamenii muncii, așa 
cum politica partidului nostru pri
vește pe toți cetățenii, întregul 
nostru popor. De aceea, tot ceea 
ce facem este supus dezbaterii, a- 
probării întregului nostru popor — 
aceasta constituind de altfel esența 
activității partidului nostru de dez
voltare a democrației, de consulta
re cu masele, de a acționa în strîn- 
să unitate cu ele în înfăptuirea po
liticii interne și externe. (Aplauze, 
urale ; se scandează „Ceaușescu— 
P.C.R.").

In cadrul adunării activului de 
partid am discutat și despre fap-
(Continuare în pag. a IlI-a)
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OAMENII MUNCII DIN INDUSTRIA 

CAPITALEI RAPORTEAZĂ 

îndeplinirea planului 
pe primii trei ani 

ai cincinalului
Ieri, 29 octombrie a.c., oamenii 

muncii din industria Capitalei au 
raportat îndeplinirea sarcinilor ini
țiale la producția globală prevăzute 
in planul cincinal pentru anii 1971— 
1973.

Raportind> acest succes, Comite
tul municipal de partid București 
a adresat o telegramă Comitetului 
Central al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in care se spu- 
ne : Pină la sfirșitul anului urmea
ză să se obțină o producție globală 
in valoare de aproape 13 miliarde 
lei, din care circa 8 miliarde lei in 
acest an, realizindu-se astfel nive
lul prevăzut pentru această perioa
dă din angajamentul asumat de 
organizația de partid a Capitalei de 
a infăptui actualul cincinal in pa
tru ani șl jumă
tate. Ritmul me
diu anual de creș
tere a producției 
a fost in acești 
trei ani de aproa
pe 12 la sută, față 
de 8,3 la sută 
cit s-a prevăzut 
inițial, iar în 
anul 1973 crește 
cu 14,3 la 6Ută, 
față de cel reali
zat în 1972. Spo
rul de producție ce se va rea
liza pînă la finele anului se 
va materializa în : 19 locomo
tive de 350 — 700 C.P., 343 mii kW 
motoare electrice, 252 mii kVa trans
formatoare. 43 305 kWh acumula
toare, 110 300 aparate radio, 338 
milioane lei mijloace de automati
zare, 164 mii anvelope, 2 945 tone 
țevi din oțel, 6 316 km cabluri elec
trice izolate, însemnate cantități de 
utilaje tehnologice și alte produse 
necesare economiei naționale.

Acordind o atenție sporită laturi
lor calitative ale activității econo
mice, întreprinderile bucureștene 
au realizat în 1973 o productivitate 
a muncii cu 24,4 la sută mai mare 
decit in 1970, față de 21 la sută cit 
era prevăzut inițial. O creștere mai 
accentuată s-a Înregistrat in acest 
an, cind productivitatea muncii a 
crescut, comparativ cu anul prece
dent. cu 9,4 la sută, fată de 6,5 la 
sută cit s-a prevăzut in cincinal. 
Volumul produselor noi și reproiec- 
tate este in 1973 dublu față de cel 
realizat în 1971 și reprezintă 28 la 
sută din totalul producției anului 
curent. Aceasta a contribuit la îm
bunătățirea calității produselor, la 
creșterea competitivității lor, fapt 
reflectat in depășirea prevederilor 
inițiale ale planului de export pe

Telegramă adresată 
C. C. al P. C. R., 

tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

VIZITA PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 
ION GHEORGHE MAURER,

ÎN IRAN

PLECAREA DIN CAPITALĂ
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, a părăsit, luni di
mineața, Capitala, îndreptîndu-se spre 
Iran, unde, la invitația primului mi
nistru al acestei țări, Amir Abbas 
Hoveyda, va face o vizită oficială, 
intre 29 octombrie și 3 noiembrie.

Președintele Consiliului de Miniștri 
este însoțit de Nicolae M. Nicolae, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior, Ion Drăgan, 
secretar general al Secretariatului 
general al Consiliului de Miniștri, 
Nicolae Ghenea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, de consilieri 
și experți.

La plecare, pe aeroportul Băneasa,

SOSIREA LA TEHERAN
TEHERAN 29 — Trimisul special 

Agerpres, Mircea Ionescu. transmi
te : In spiritul bunelor relații de 
prietenie, stimă reciprocă si colabo
rare rodnică dintre cele două țări, 
la 29 octombrie a sosit la Teheran, 
într-o vizită oficială, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România. Ion Gheorghe 
Maurer.

La aeroportul internațional Meh- 
rabad, împodobit cu drapelele Româ
niei și Iranului, oaspetele român a 
fost întimpinat de premierul Amir 
Abbas Hoveyda. de miniștri. de Hos
sein Shahidzaen. ambasadorul Ma
iestății Sale Imperiale, precum și de 
primarul general al Teheranului, de 
alte persoane oficiale.

Erau prezenți ambasadorul Româ
niei la Teheran, Alexandru Boabă, 
și membrii ambasadei.

La coborirea din avion, tovarășul 
Ion Gheorgh» Maurer a fost întim

cel trei ani cu 412 milioane lei va
lută.

Este pentru noi toți o mare cin
ste să vă putem exprima, și cu acest 
prilej — se arată în telegramă — 
calda noastră recunoștință, sen
timentele noastre de profundă 
gratitudine pentru sprijinul perma
nent, pentru indicațiile deosebit de 
prețioase pe care ni le-ați dat cu 
ocazia vizitelor dumneavoastră de 
lucru In unitățile economice din 
Capitală. Dialogul continuu pe 
care-1 purtați cu oamenii muncii, 
întreaga dumneavoastră activitate 
închinată propășirii poporului nos
tru dinamizează energiile și spiri
tul de creativitate al tuturor cetă
țenilor patriei, dau tot mai ample 

dimensiuni pro
cesului de parti
cipare conștientă 
a întregului po
por la opera de 
făurire a noii so
cietăți.

Ținind seama 
de indicațiile date 
de dumneavoas
tră, cu prilejul 
recentelor vizite 
în județele Mureș, 
Prahova și Buzău, 

vom acționa cu toată energia in 
vederea creșterii continue a ro
lului organelor și organizațiilor 
de partid in viața întreprinde
rilor. a întăririi răspunderii lor. a 
fiecărui comunist pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor de plan, 
pentru continua ridicare a nivelu
lui calitativ al produselor, a efi
cientei întregii activități econo
mice.

Ne angajăm, mult stimate tova
rășe secretar general — se spune în 
încheiere — să muncim cu abnegație 
și avint revoluționar pentru a ob
ține noi succese in aplicarea în via
ță a politicii partidului, a progra
mului său de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate in 
patria noastră. Vom face totul pen
tru ca anul 1974 — anul celei de-a 
30-a aniversări a eliberării patriei, 
anul in care va avea loc cel de-al 
XI-lea Congres al partidului — să 
marcheze o nouă treaptă in realiza
rea angajamentului pe care ni l-am 
asumat, in creșterea contribuției co
muniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii din Capitală, la accelerarea 
dezvoltării economice și sociale a 
țării, la creșterea necontenită a ni
velului de trai material și spiri
tual al poporului.

președintele Consiliului de Miniștri a 
fost salutat de Ilie Verdeț, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniștri, 
Manea Mănescu, Gheorghe Rădulescu, 
Emil Drăgănescu, Janos Fazekas și 
Ion Pătan, vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, membri 
ai guvernului, conducători ai unor in
stituții centrale, de alte persoane <►- 
ficiale.

Erau prezenți Sadegh Sadrleh, am
basadorul Iranului la București, și 
membri ai ambasadei.

A fost, de asemenea, de față Os
man Derinsu, ambasadorul Turciei la 
București.

(Agerpres) 

pinat cu multă căldură de primul 
ministru iranian, Amir ADbas Ho
veyda.

După prezentarea persoanelor ofi
ciale. președintele Consiliului de 
Miniștri al României primește ra
portul comandantului gărzii de o- 
noare. Apoi sint intonate imnurile de 
stat ale celor două țări și se trece 
in revistă garda de onoare.

Solicitat de ziariștii prezenți la 
sosire. tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a arătat că vizita sa consti
tuie o expresie a bunelor relații de 
prietenie și colaborare existente in
tre România si Iran. Convorbirile ce 
vor avea loc vor contribui la o fi 
mai puternică dezvoltare a acestor 
relații, la găsirea dș noi căi si mij
loace pentru materializarea dorinței 
de a extinde și de a diversifica ac
țiunile ‘de cooperare dintre cele doul 
Uri.
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VIZITA TWARtellH NICflUlE CtAIISESCU IN lUOETUt MJ
După vizitele de lucru întreprinse. In ultimele iile. In 

ludetele Buzău. Prahova $1 Săial, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a intilnit ieri cu muncitori, țărani, intelectuali, cu specia 
iistl, activiști de partid si de stat din municipiul șl fudefui 
Cluj.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a lost insolit de tovarășii 
Vlrgil Trolln si Cornel Burtică.

Este a doua intilnire pe care con
ducătorul partidului și statului o arc, 
in răstimpul unui an, cu oamenii 
muncii dc pe aceste meleaguri — ro
mâni. maghiari, germani și de alte 
naționalități. Acum, ca și atunci, vi
zita a fost consacrată analizării la 
fața locului a modului in care se În
deplinesc hotâririle Comitetului Cen
tral, indicațiile date, spre a se asi
gura mersul hotărit înainte in 
toate domeniile construcției socia
liste. în întreprinderi și pe șantiere 
de construcții, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a examinat, împreună cu 
colectivele respective de muncă, cu 
miniștri și alte cadre de conducere 
din economie, cu activiști dc partid 
și de stat, felul in care se înfăp
tuiesc obiectivele stabilite dc Con
gresul al X-lea și Conferința Națio
nală.

A fost o vizită fructuoasă, ale cărei 
concluzii constituie un adevărat pro
gram de acțiune, cu profunde impli
cații in planul dezvoltării județului, 
pentru multiple domenii ale econo
miei naționale.

Clujenii l-au intimpinat pretutin
deni pe secretarul general al parti
dului cu vibrant entuziasm, cu urale 
si ovații, cu nenumărate dovezi de 
simpatie și stimă.

...De la Cluj, coloana de mașini se 
îndreaptă, încă din primele ore ale 
dimineții, spre orașul Turda, care are 
un aer sărbătoresc.

lor Turda—Cimpia Turzii, precum și 
a comunelor învecinate Viișoara și 
Mihai Viteazu — in condițiile puter
nicei indusirializări a acestei zone.

La discuție au participat loan Ve- 
doanu. prim-secretar al Comitetului 
municipal Turda al P.C.R.. arhitecți 
și alți specialiști.

Directorul Institutului de proiec
tări pentru sistematizare și construc- 
ții-Cluj, ing. Nicolae Beuran, a pre- 
zentat. in fața unor sugestive schițe 
și planșe, principalele' aspecte ale 
dezvoltării economice și urbanistice 
a complexului de localități Turda — 
Cimpia Turzii.

S-a subliniat că, prin extinderea 
zonei industriale, se preconizează aici 
creșterea volumului de construcții 
de locuințe, de așezăminte socio
culturale, valorificarea potențialului 
turistic al localităților de pe Valea 
Arieșului.

La întrebarea tovarășului Nicolae 
Ceausescu privind gradul de poluare 
existent in raza orașului Turda se 
precizează că el se menține încă ri
dicat, îndeosebi in perimetrul fabri
cii de ciment, evidentiindu-se o serie 
de soluții prevăzute în vederea ame
liorării acestei situații.

In cursul discuției a fost abordată 
și problema sistematizării satelor și 
comunelor, arâtindu-se că pentru 
unele dintre ele au și fost întocmite 
schițe și planuri.

Combinatul prezintă produselede pielărie și încălțăminte „Clujeana" își

căldură în millocul lor pe secretarul 
general al partidului. Ei îl invită să 
vadă principalele sectoare ale uni
tății pentru a constata modul in 
care au dus la îndeplinire recoman
dările ce le-au fost făcute cu pri
lejul vizitei precedente.

O expoziție cuprinzind diverse 
mașini, instalații, aparatură. scule 
și dispozitive — realizate prin for
te proprii — destinate mecanizării 
unor noi operațiuni pentru confec
ționarea încălțămintei șl prelucrarea 
picilor sintetizează în mod elocvent 
capacitatea creatoare a acestui des
toinic colectiv. Apreciind această 
bună experiență, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă înființarea, in 
cadrul unității, a unei secții speciale 
pentru realizarea unor asemenea ma
șini și utilaje șl pentru alte Între
prinderi similare din țară.

Gazdele prezintă apoi succesele ob
ținute de specialiștii de aici in uti
lizarea, pe scară tot mal largă, a 
unor înlocuitori de materiale în pro
ducția de Încălțăminte, în folosirea

unor cantități, în continua creștere, 
de resturi de fabricație la confecțio
narea de obiecte de marochlnărie, 
care din punct de vedere calitativ 
sint similare cu cele realizate din 
materii prime obișnuite.

Directorul combinatului, Gheorghe 
Mărinceanu, informează despre ho- 
tărirea colectivului întreprinderii do 
a înființa aici, printr-o folosire ra
țională a spațiului, o unitate pentru 
producerea de piele artificială.

Pe parcursul vizitării diferitelor 
sectoare dc producție, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cercetează finisa
jul pieilor, calitatea diferitelor sor
timente de încălțăminte, solicită date 
în legătură cu diversificarea produc
ției.

La plecare, secretarul general al 
partidului felicită pe muncitorii com
binatului pentru realizările obținute 
în înfăptuirea sarcinilor ce le revin, 
exprimindtr-și convingerea că vor 
depune noi eforturi pentru îmbună
tățirea. în continuare, a calității pro
duselor și pentru lărgirea gamei de 
modele de încălțăminte.

IN NOUA ZONA INDUSTRIALĂ A CLUJULUI:

Primele rezultate conturează

După primirea entuziastă, făcută 
de zeci de mii de oameni, la sediul 
comitetului municipal dc partid are 
loc o largă dezbatere pc o temă de 
stringentă actualitate, care preocupă 
in mod deosebit organele locale de 
partid și de stat, pe edili și pe cetă
țeni : sistematizarea teritorială a ju
dețului Cluj — inclusiv a localități-

Interesindu-se de măsurile luate în 
vederea sporirii suprafețelor de teren 
destinate agriculturii, secretarul ge
neral al partidului este informat că 
în localitățile rurale cu mai mari 
perspective de dezvoltare s-a trecut 
la reducerea vetrelor satelor și la 
crearea unor centre civice cu un 
mare număr de locuitori.

LA „INDUSTRIA SÎRMEI" DIN CIMPIA TURZII :

Măsuri pentru creșterea producției

de oțeluri speciale șide înaltă calitate
Itinerarul vizitei a cuprins apoi 

una din marile unități industriale ale 
județului — întreprinderea „Indus
tria sirmei" din Cimpia Turzii.

La sosirea in uzină, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este întimpinat 
de Nicolae Agachi. ministrul indus
triei metalurgice, de membri ai con
ducerii centralei industriale de re
sort și ai întreprinderii.

Directorul întreprinderii, Ion Sta- 
natiev, arată că. potrivit indicațiilor 
primite cu prilejul vizitei anterioare, 
colectivul unității și-a- concentrat ----- 
eforturile in direcția adîncirii- grs«--a

constructoare de mașini la realizarea 
noilor laminoare.

In secțiile uzinei vizitate, precum 
și pe locul unde vor fi amplasate 
noile capacități ale întreprinderii, 
sint abordate probleme privind rea
lizarea investițiilor, creșterea cali
tății producției și diversificarea ei, 
sporirea eficienței economice.

Ministrul Ion Agachi și directorul 
întreprinderii expun planurile de 
construire a unei noi oțelării elec
trice și instalații de turnare continuă, .... 
a unei fabrici de cabluri d? tracțiu-i -i 

.................... '

Ascultînd explicațiile date, tova
rășul Nicolae Ceaușescu trasează 
conducerii Ministerului Industriei 
Metalurgice, centralei industriale de 
resort și întreprinderii „Industria 
sîrmei" sarcina de a începe construc
ția oțelăriei electrice in anul 1974, cu 
o capacitate inițială de 300 mii 
de tone pe an, urmînd ca ea să spo
rească, in viitor, la 500 mii de 
tone. Secretarul general al partidu
lui insistă, de asemenea, asupra ne
cesității realizării unor oțeluri supe
rioare. din care să se obțină produse 
cu o valoare tot mai ridicată.

„Trebuie orientată întreaga activi
tate — a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — spre o producție de 
înaltă tehnicitate".

La plecare, urind colectivului în
treprinderii noi succese, secretarul 
generali al partidului subliniază : Vă 
felicit pentru ce ați făcut, dar tre
buie să țineți seama că necesitățile 
economiei cresc tot mai mult. Sint 
convins că muncitorii, tehnicienii și 
inginerii de aici, ce alcătuiesc un 
colectiv puternic, cu o veche expe
riență. își vor îndeplini in bune 
condiții sarcinile însemnate ce le 
revin în creșterea producției de oțe- , 
luri Speciale si de înaltă calithteA9^ 
Multă -sănătate și fericire'JuiucofT^'

partidului este axată pe dezbaterea 
la fața locului a problemelor cen
trale care stau în fața comuniștilor, 
a constructorilor de mașini din u- 
nitate : diversificarea și ridicarea 
performantelor tehnice ale produse
lor. In vederea satisfacerii ne
voilor de utilaje, atît pentru rea
lizarea firelor de bumbac și lină, 
cît și a celor chimice, s-a trecut 
la asimilarea și fabricarea pri
melor familii de mășini pentru 
industria textilă. Gazdele prezintă 
prototipurile mașinilor de filat bum
bac și de țesut mătase. Fabricarea 
pe familii de utilaje, arată specia
liștii, va permite o mai mare mobi
litate a producției, livrarea utilaje
lor la dimensiunile solicitate de fa
bricile textile, o productivitate mult 
sporită prin creșterea considerabilă a 
gradului de unificare și de tipizare, 
crearea posibilităților introducerii 
sistemelor automate de conducere a 
producției, sporirea eficienței econo
mice a. întregii activități. Secretarul 
general al partidului se oprește în 
fața noilor mașini, le studiază cu a- 
tenție, solicită specialiștilor date în 
legătură cu performanțele lor, cu 
modul de asamblare și de livrare 
către unitățile beneficiare. Felicitîn- 
du-j .pe* constructorii de mașini, du-..

", jeni,.’priUr.U rezultatele buhe .obținute.’-..
dulut ’ de specializare. în ultimii' pa^ -' t ne 51 a unei secții ■ de bare, 
tru am, întreprinderea și-a sporit- 
volumul producției industriale cu 
1.4 miliarde lei, succes la care se 
adaugă realizările înregistrate de la 
începutul acestui an și pină acum, 
perioadă în cursul căreia producția 
globală a crescut cu 19.2 la sută.

In timpul discuției se relevă că 
dezvoltarea producției s-a realizat 
in condițiile creșterii gradului de 
înnoire și modernizare a produselor, 
ponderea sortimentelor noi ajungi r.d 
în prezent la 35 la sută din totalul 
producției. Tot in acest cadru se 
evidențiază că. potrivit recomandă
rilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
s-a realizat o „microproducție", prin 
crearea de laminoare pentru profile 
mici, care degrevează marile capa
cități de laminare și reduc importul

Diversificarea producției. îndepli
nirea si depășirea sarcinilor de plan 
au permis onorarea integrală a obli
gațiilor contractuale față de benefi
ciarii interni și externi. In perioada 
1969—1973 volumul exportului a cres
cut de 3 ori.

în ceea ce privește investițiile se 
arată că ele au fost realizate in pro
porție de 86.7 la sută, fapt ce dă ga
ranția îndeplinirii prevederilor pla
nului pe acest an.

Este vizitat apoi laminorul de sîr- 
mă nr. 3, dat în folosință în actualul 
cincinal — dotat cu agregate com
plet automatizate, proiectate șl rea
lizate de unități ale industriei noas
tre constructoare de mașini.

Secretarul general apreciază modul 
eficient in care este folosit spațiul 
de producție, relevând, in același 
timp, necesitatea participării intr-o 
măsură și mai largă a industriei

LA ÎNTREPRINDEREA CONSTRUCTOARE DE MAȘINI

„UNIREA" DIN CLUJ :

si ridicarea

performanțelor tehnice ale produselor
De la Cimpia Turzii. coloana ofi

cială revine la Cluj. Pe întregul 
traseu, tovarășul Nicolae Ceausescu 
este întimpinat cu aceeași căldură 
si dragoste de miile de locuitori ve- 
niți să-1 salute, să-i ureze sănătate 
$i ani multi de viață.

Vizita de lucru in orașul de 
Someș începe la cunoscuta 
prindere constructoare de 
„Unirea" — unitate profilată pentru 
producția de utilaj destinat filaturi
lor si țesătoriilor.

Directorul întreprinderii, ing. loan 
Giurgea, informează despre impor
tantele prefaceri pe care le-a cu
noscut unitatea în ultimii cinci ani, 
perioadă în care producția de utilaj 
aproape s-a dublat. Pe lingă satis
facerea cerințelor interne, din acest 
an a început si exportul de aseme
nea produse. Pentru următorii doi 
ani ai cincinalului. întreprinderea

pe 
intre- 

mașini

are încheiate de pe acum, cu firme 
din străinătate, contracte a căror 
valoare depășește prevederile de 
plan.

— Vă raportăm, tovarășe Nicolae 
Ceausescu, că. așa cum partidul, 
dumneavoastră ne-o cereți, rolul 
hotăritor in creșterea producției l-a 
avut productivitatea muncii. Pc a- 
ceastă bază am realizat 73 la ’sută 
din sporul obținut.

întreprinderea a înzestrat 13 fila
turi, între care cele de la Slobozia, 
Oltenița, Baia Mare și Zalău, și a 
contribuit la modernizarea a ’ nume
roase unități existente. Constructo
rii de mașini de aici realizează o 
gamă variată de utilaje pentru in
dustria textilă : mașini de filat 
bumbac, de răsucit lină, laminoare, 
războaie automate de țesut bumbac 
$i mătase si altele.

Vizita secretarului general al

:c.

fabricarea unei întregi game de pro
duse : mașini de filat și răsucit, la
minoare și altele. De asemenea, cu 
sprijinul ministerului de resort și al 
centralei industriale, a fost elaborat, 
un plan de asimilare a unor tipuri 
de utilaje necesare dotării sectorului 
de prelucrare a firelor chimice.

în acest context, secretarul gene
ral al partidului cere ministerului 
de resort să încheie cît mai rapid 
programul de ’ "
de mașini și 
tria textilă.
. Cu prilejul ______ ___ .
probe si a unui laborator de cerce
tare. directorul fabricii prezintă mă
surile luate de comitetul de partid 
și conducerea unității in urma ape
lului pe care secretarul general al 
partidului l-a adresat recent tuturor 
organizațiilor de partid, 
muncii care 
producătoare de utilaje tehnologice, 
pentru instaurarea unei discipline 
ferme în ce privește controlul cali
tății și verificarea mașinilor la stan
durile de probă. In acest sens a fost 
întărit cohtrolul pe faze și operații, 
ăsigurîndu-se verificarea cu înaltă 
exigentă a fiecărui reper și produs, 
astfel incit utilajele purtînd marca 
fabriâii „Unirea".' să. corespundă exir . 
gențelor’ în .continuă creștere • ale

dezvoltare a producției 
utilaje pentru indus-

vizitării standului de

_ _ ____ _ oamenilor 
lucrează în industria

în domeniul • lărgirii gamei de pro- ' rentelor m ..continuă creștere- ale 
dae'pdUru Industria textili; coiî'dil- ">■ beneficiari or interni si externi, să- 
catorul partidului și statului reco
mandă ministrului construcțiilor de 
mașini-unelte și electrotehnicii, Vir
gil Actarian, prezent la vizită, con
ducerii fabricii să studieze dimen
siunile cele mai avantajoase la care 
să fi? realizate secțiunile mașinii de 
filat bumbac, să livreze utilajele 
gata montate și probate. De aseme
nea, solicită stabilirea unor soluții 
care să ducă la diminuarea zgomotu
lui produs de anumite mașini.

Pentru îndeplinirea sarcinilor ce-I 
revin din ședința de lucru cu 
primii secretari ai comitetelor jude
țene de partid, din 17 august a.c., și 
a indicațiilor secretarului general al 
partidului, referitoare la realizarea 
de utilaje destinate prelucrării inu
lui și cînepii, conducerea întreprin
derii a întocmit un program privind

fie competitive pe piața mondială.
Ga'zdele arată că. răspunzând che

mării secretarului general al parti
dului cu privire la recuperarea ră- 
minerilor in urmă pe unele șantiere 
și înfăptuirea exemplară a planului 
de investiții, au livrat în avans di
verse utilaje pentru filaturile ce se 
construiesc la Câmpulung Moldove
nesc, Slatina. Calafat și Roșiori de 
Vede, sprijinind, astfel, pe montori 
în înfăptuirea obligațiilor ce le re
vin.

Tovarășul Nicolae Ceausescu feli
cită colectivul întreprinderii pentru 
tehnologiile noi folosite în procesul 
de fabricație, realizările in domeniul 
extinderii utilizării pieselor din ma
teriale plastice — măsură de pe urma 
căreia numai în cursul anului se vor 
economisi’ mai mult de 800 tone 
metal.

LA COMBINATUL DE PIELĂRIE Șl ÎNCĂLȚĂMINTE

„CLUJEANA" :

calitatea si economia de materiale
>

în continuare se face o scurtă vi
zită la combinatul de pielărie și în
călțăminte „Clujeana*’ 
dere care deține

__ întreprin- 
o pondere însem-

nată în această ramură industrială. 
Muncitorii unității — români, ma
ghiari si de alte naționalități —• 
primesc, din nou, cu o deosebită

succesele
Coloana de mașini se Îndreaptă 

apoi spre noua zonă industrială a 
Clujului, platformă care, potrivit in
dicațiilor date de secretarul general 
al partidului, cu prilejul vizitei de 
lucru din luna octombrie a anului 
trecut, se dezvoltă pe profilul* 
construcțiilor de mașini. Alături de 
unități din această ramură, aici se va 
amplasa și facultatea de mecanică a 
Institutului politehnic clujean.

Se face un prim popas la cea mal 
tînără unitate de pe platformă, in
trată parțial în circuitul productiv, cu 
o lună de zile în urmă — Fabrica de 
mașini de rectificat plan, subordonată 
întreprinderii „Unirea".

In vederea finalizării într-un timp 
cît mai scurt a noului obiectiv, mun
citorii, inginerii și tehnicienii de la 
„Unirea" au venit în sprijinul 
constructorilor, efectuînd montajul 
utilajelor. De asemenea, o serie de 
instalații, mașini și scule au fost rea
lizate în cadrul programului de auto- 
dotare.

Gazdele prezintă primul tip de 
mașină produs aici pe baza proiec
telor specialiștilor noștri. Secre
tarul general al partidului se 
interesează de performanțele tehnice 
ale utilajului, de condițiile create 
în vederea introducerii lui în fabri
cație de serie. Ministrul .Virgil Ac
tarian, conducerea întreprinderii 
arată că, în scurt timp, noua mașină 
va fi produsă pe scară industrială, 
că, paralel cu mașini de rectificat, 
aici yor fi realizate, și. agregate hi- .

' drauilce,. atît pg’rilru necesitățile ;'u- ' 
nității.’ cît șLpejitru alte întreprin-

7 deri 'constructoare' de mașini. De' a- 
semenea, în vederea fabricării unor 
produse de înaltă tehnicitate, com
petitive pe piața mondială, și pentru 
perfecționarea proceselor tehnologi
ce, pe lingă noua fabrică a și fost 
constituit un centru de cercetări 
format din specialiști cu experiență.

Secretarul general al partidului 
cere ministrului de resort, conduce
rii întreprinderii „Unirea" să se 
preocupe de urgentarea dotării fa
bricii cu utilajele prevăzute în cea 
de-a doua etapă în vederea intrării 
ei în producție cu întreaga capacita
te și urează succese tînărului colec
tiv în realizarea unor utilaje cu per
formanțe superioare.

Ultimul obiectiv economic al vizi
tei de lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în județul și municipiul 
Cluj îl constituie întreprinderea de 
cazane mici și arzătoare, din aceetiși 
zonă, intrată parțial în producție la 
începutul anului.

In nomenclatorul actual al unită
ții figurează producția de cazane de 
abur și pentru apă caldă și fierbin
te de diferite capacități. Inginerul- 
șef al întreprinderii, Pavel Bekeși, 
înfățișează preocupările specialiști
lor, ale colectivului unității axate 
în direcția dezvoltării producției, a 
asimilării unor agregate termice cu 
randamente superioare și consum re
dus de combustibil — sarcină deo
sebit de importantă trasată de con
ducerea de partid și de stat.

viitoare
Inginerul loan Berindan. șeful fi

lialei din Cluj a Institutului de cer
cetări și proiectări echipamente 
termoenergetice — unitate care în
treține o permanentă și rodnică co
laborare cu fabrica de cazane și ar
zătoare — face cunoscute rezultate
le muncii cercetătorilor de aici. El 
prezintă, între altele, noul cazan 
Gama 2, reproiectat și perfecționat, 
care prin randamentul său de 92—93 
la sută se situează printre cele mai 
bune performanțe pe plan mondial. 
In același timp s-a reușit să fie 
diminuat consumul de metal cu a- 
proape o tonă per-cazan. Tova
rășului Nicolae Ceaușescu li sint 
prezentate numeroase aparate șl 
dispozitive concepute și realizate în 
cadrul microproducției filialei insti
tutului, de o deosebită utilitate în 
domeniul energetic.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu adresează felicitări cerce
tătorilor, constructorilor de cazane șl 
arzătoare, urîndu-le noi succese în 
activitatea lor creatoare.

★

în piața centrală a orașului, in 
prezența a zeci de mii de oameni ai 
muncii — români, maghiari și de 
alte naționalități — a avut loc o 
mare adunare populară, care încheie 
semnificativ vizita de lucru a tova
rășului Nicolae Ceaușescu in județul 
Cluj.

Adunarea a fost deschisă de tova
rășul Ștefan Mocuța, prim-secretar 

.-•.al Comitetului județean Cluj ah. .fe 
P.C.IV.

Ințîmpinăt cu' vii și îndelungi •- 
plauze, cu urale și ovații, a 
luat cuvîntul tovarășul |4ÎCO!(16 
Ceaușescu.
Exprimînd simțămintele de dra

goste și prețuire pe care le nutresc 
locuitorii județului Cluj față de 
partid, hotărirea lor de a contribui 
cu forțe sporite la edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, la continua înflorire a patriei, 
primul secretar al comitetului jude
țean de partid a asigufat pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu că pentru toți 
locuitorii Clujului, pentru întreaga 
suflare a județului nu există nimic 
mai presus de legămintul de onoare 
de a face totul pentru a da viață în
demnurilor și indicațiilor secretaru
lui general, de a contribui prin 
muncă dîrză, hotărîtă la binele și 
propășirea țării, la ridicarea ei pe 
culmile progresului, ale culturii |1 
civilizației socialiste și comuniste.

Reportajul vizitei a fost 
realizat de : >
Adrian IONESCU >L) 
Victor STAMATE 
Nicolae VAMVU 
Petre UILĂCAN 
Iosif SOCACIU 
Anghel MiRȘOLEA

Fotografii realizate de : 
Anghel Pasat, Ion Dumitru, 
Constantin Ciocan

Douâ momente ale vizitei ; la întreprinderea „Industria sîrmei' din Cimpia Turzii; primire călduroasă la întreprinderea „Unirea" din Cluj
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I NICD1AE CEAUSESCU IN JUDEȚUL CLUJ

Marea adunare populara din Cluj

CUVlNTARU TOVARĂȘULUI ÎNTlLNIREA CU ACTIVUL DE PARTID
NICOLAI CEAUȘCSCU AL ORGANIZAȚIEI JUDEȚENE CLUJ

(Urmare din pag. D 

tul că la realizarea acestor măsuri, 
in județul Cluj trebuie să participe 
activ atit românii, cit și maghiarii 
și oamenii muncii de alte națio
nalități, deoarece atît realizările, 
cit și lipsurile se datoresc deopo
trivă și unora și altora. Dezvol
tarea industriei și agriculturii, a 
științei și culturii servește deopo
trivă tuturor, fără deosebire de 
naționalitate. Ridicarea bunăstării, 
creșterea nivelului de trai al tu
turor oamenilor muncii se înfăp
tuiesc deopotrivă și pentru unii 
și pentru alții.

Ceea ce facem noi; societatea 
socialistă multilateral dezvoltată 
pe care o înfăptuim, asigură a- 
devârata egalitate în drepturi. în 
toate domeniile de activitate, pen
tru toți cetățenii patriei. Trebuie 
să ne unim eforturile, să înfăp
tuim neabătut politica partidului 
nostru, pentru a asigura triumful 
noii orinduiri, realizarea progra
mului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, a 
comunismului în România. (Urale, 
aplauze ; se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R.").

Nu doresc să vă vorbesc acum 
despre lipsuri, de criticile făcute 
în cadrul activului de partid. Veți 
lua cunoștință de ele din presă. 
Sper că veți fi de acord că tre
buie să acționăm cu toate forțele 
pentru lichidarea lipsurilor, pen
tru a asigura mersul mai hotărât 
înainte al tuturor sectoarelor de 
activitate din Cluj — atît indus
triale, cît și agricole, precum și 

. nouo fabrics de mașini de reclificat plan, secretarul general al partidului se interesează de performantele 
no tehnice ale primelor mașini

în știință, în învățământ, în cul
tură — pentru a face să crească 
contribuția oamenilor muncii din 
județ la dezvoltarea generală a 
patriei noastre socialiste. (Aplauze 
prelungite, urale).

Concluzia la care am ajuns este 
aceasta, tovarăși : avem în Cluj o 
organizație de partid puternică, 
avem aici muncitori, țărani, inte
lectuali cu o calificare tot mai 
bună, care sînt strîns uniți în 
jurul partidului și hotărîți să în
făptuiască neabătut politica de 
dezvoltare socialistă a patriei 
noastre, de creștere a bunăstării 
materiale și spirituale a întregu
lui popor. (Aplauze puternice, pre
lungite ; urale). Cred că veți fi de 
acord cu aceste concluzii și că în 
munca dumneavoastră veți de
monstra că ele sînt juste. (Aplau
ze, urale ; se scandează „Ceaușescu 
și poporul").

Doresc și la această mare adu
nare populară să subliniez că tot 
ceea ce facem noi pentru dezvol
tarea socialistă a patriei noastre 
constituie o contribuție de mare 
importanță la întărirea sistemului 
socialist mondial, că există o strân
să unitate între sarcinile naționale 
și internaționale. Vom face totul 
și în viitor pentru a ne aduce con
tribuția la cauza păcii și co
laborării internaționale. (Aplauze 
puternice, urale; se scandează 
„Ceaușescu și poporul").

Vom acționa pentru întărirea 
colaborării și unității țărilor socia
liste, a colaborării cu țările care 
luptă pentru dezvoltarea lor inde
pendentă, cu toate forțele antiim- 

perialiste. De asemenea, vom ac
ționa pentru dezvoltarea colaboră
rii cu toate statele lumii, fără deo
sebire de orînduire socială. Vom 
pune permanent la baza relațiilor 
noastre internaționale principiile 
deplinei egalități în drepturi, res
pectului independenței și suvera
nității naționale, neamestecului în 
treburile interne, avantajului reci
proc, ale respectării dreptului fie
cărui popor la dezvoltare liberă, 
corespunzător voinței sale. (Urale 
puternice, aplauze).

Dragi tovarăși,
Aș dori, în încheiere, să exprim 

încă o dată convingerea mea, a 
conducerii de partid și de stat, că 
oamenii muncii din Cluj, fără deo
sebire de naționalitate, în frunte 
cu organizațiile lor de partid, cu 
organizația județeană, vor face to
tul pentru a înfăptui în cele mai 
bune condiții marile sarcini ce le 
revin din programul Congresului 
al X-lea de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate în 
România. Sînt încredințat că prin 
munca dumneavoastră în toate do
meniile de activitate veți aduce o 
contribuție tot mai mare la mer
sul înainte al României socialiste !

Vă doresc deci succese tot mai 
mari în întreaga activitate, multă 
sănătate șif fericire ! (Aplauze, 
urale. Se scandează „Ceaușescu- 
P.C.R.". Toți cei prezenți la adu
nare ovaționează cu puternic en
tuziasm pentru Partidul Comunist 
Român, pentru Comitetul Central, 
pentru secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

nului la efectivele de animale, ame
liorării raselor și creșterii produc
ției animaliere. In acest scop ne-am 
orientat atenția spre dezvoltarea aso
ciațiilor intercooperatiste de creștere 
a animalelor.

Rezultatele obținute în agricultură 
nu ne mulțumesc nici pe departe. 
Vom acționa cu mai multă energie și 
fermitate pentru îmbunătățirea orga
nizării muncii, pentru efectuarea tu
turor lucrărilor la timp și pe baza 
celor mai noi date ale științei.

Pentru a îmbunătăți activitatea e- 
conomică, acordăm o atenție sporită 
creșterii competenței organizațiilor 
de partid din industrie, agricultură, 
legării muncii de partid de îndeplini
rea sarcinilor de producție.

Primul secretar al comitetului ju
dețean de partid s-a referit apoi la 
progresele înregistrate și pe linia 
dezvoUării lnvățămîntului, asigurării 
bazei .materiale, a legării sale tot mai: 
organice de producție și cercetare. 
In continuare a arătat că in bilan
țul cercetării. științifice clujene s-au 
înscris realizări remarcabile. Cu 
toate acestea, sprijinul dat de cer
cetarea științifică producției mate
riale, vieții noastre sociale este sub 
nivelul' posibilităților de care dis
punem.

O latură esențială a muncii orga
nizațiilor noastre de partid o con
stituie desfășurarea unei tot mai 
bogate activități politico-ideologice 
și de educație socialistă a maselor 
de oameni ai muncii pe baza Pro
gramului ideologic al partidului. 
Pornind de la adevărul că formarea 
multilaterală a personalității oame
nilor reprezintă o parte componentă 
dintre cele mai importante ale pro
gramului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, recu
noaștem că in domeniul educației 
socialiste a maselor există încă nea
junsuri, resurse nevalorificate la ni
velul exigențelor actuale.

Desigur, aceste neajunsuri reflectă 
și defecțiuni in organizarea muncii, 
dar, cel puțin în egală măsură, oglin
desc și lipsa spiritului de răspun
dere al unor cadre investite cu con
ducerea activității economice și so
ciale, exprimă modul defectuos în 
care unele organe și organizații de 
partid au orientat și condus activi
tatea comitetelor oamenilor muncii 
și a organizațiilor de masă și ob
ștești.

In numele întregului activ al or
ganizației județene de partid, vă asi
gurăm că, urmind permanent în
demnul conducerii partidului nostru, 
strălucitul dumneavoastră exemplu, 
iubite tovarășe secretar general, 
vom depune toată priceperea și e- 
nergia în slujba înfăptuirii politicii 
partidului nostru, pentru a spori și 
mai mult contribuția județului Cluj 
la creșterea avuției naționale, la în
florirea și prosperitatea ' scumpei 
noastre patrii — Republica Socialistă 
România.

A luat apoi cuvîntul MIHAI BLAG, 
maistru la „Industria sirmei" Cimpia 
Turzii, Erou al Muncii Socialiste, 
care a raportat că, față parametrii 
constructivi, oțelăria actuală și-a 
dublat capacitatea pe aceeași supra
față de producție prin folosirea la 
maximum a capacității cuptoarelor. 
Prin organizarea mai bună a pro
ducției și prin aplicarea numeroase
lor măsuri tehnico-organiza>torice, in 
anul acesta, sub conducerea organi
zațiilor de partid, a fost dată peste 
plan, pină in prezent, o cantitate de 
1 300 tope oțel aliat și oțel carbon 
superior, s-a înregistrat o economie 
de 1 600 000 lei și s-a redus consu
mul specific de metal al fiecărei 
șarje.

Dubla noastră calitate de proprie
tari și producători, conștiința munci
torească a îndatoririlor ce le avem 
față de partid și de țară ne fac să 
tindem permanent spre mai mult și 
mai bine. Cu atit mai mult cu cit 
in activitatea noastră mai sînt ne
ajunsuri. Spiritul gospodăresc mai 
lasă in unele locuri de dorit, disci
plina tehnologică nu este riguros res
pectată peste tot.

Melalurgiștii din Cimpia Turzii, în 
frunte cu comuniștii, își reînnoiesc 
cuvîntul dat de a îndeplini cincina
lul înainte de termen, de a înfăptui 
neabătut, cu responsabilitate și fer
mitate muncitorească, hotărîrile Con
gresului al X-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, indicațiile pe 
care ni le-ați dat cu ocazia vizitelor 
de lucru in uzina noastră.

în cuvîntul său. GHEORGHE 
MARINCEANU, director al combina
tului de pielărie și încălțăminte „Clu
jeana". a spus :

De la ultima dumneavoastră vizi
tă în întreprinderea noastră, salaria- 
ții combinatului — români, maghiari 
și de alte naționalități — s-au stră
duit să traducă in fapt indicațiile

Din zona industrială a orașului, co
loana de mașini se îndreaptă spre 
Casa de cultură a studenților, con
strucție ridicată in ultimii ani, care 
se integrează armonios in peisajul 
arhitectonic al Clujului zilelor noas
tre. Aici are loc întilnirea cu activul 
de partid, care prilejuiește, in fapt, 
reluarea analizei incepute pe teren, 
in întreprinderi și pe șantiere.

In sală se află membri ai comite
tului județean și ai comitetelor oră
șenești de partid, secretari ai comi
tetelor de partid din întreprinderi și 
ai comitetelor comunale de partid, 
reprezentanți ai organizațiilor de 
masă și obștești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
întimpinat de participanți cu înde
lungi aclamații.

Adunarea este deschisă de tovarășul 
ȘTEFAN MOCUȚA, prim-secretar al 

. > comitetului județean de partid.' Dind ' 1 
glas bucuriei comuniștilor, - , pameni-:;r, 

■ lor muncii din județul Cluj’1— ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități — bucurie prilejuită de 
vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
vorbitorul a spus :

Prezența dumneavoastră în mijlo
cul oamenilor muncii, devenită prin
cipiu de conducere, are pentru noi 
semnificația perseverenței cu care 
militați pentru îmbunătățirea activi
tății politice, economice și sociale, 
pentru creșterea continuă a rolului 
organizațiilor de partid. Indicațiile 
date de dumneavoastră cu prilejul 
vizitelor făcute in județul nostru au 
constituit și constituie pentru în
treaga organizație județeană de 
pattid un prețios îndreptar in 
muncă.

Organizația' județeană de partid 
Cluj, care cuprinde în rîndurile sale 
peste 80 000 de comuniști, desfășoară 
o tot mai intensă și stăruitoare 
muncă politică' pentru mobilizarea 
tuturor celor ce muncesc la înfăptui
rea sarcinilor care ne revin din pro
gramul elaborat de Congresul al 
X-lea și Conferința Națională ale 
partidului.

Relevind in continuare aportul ju
dețului la dezvoltarea economică și 
socială a țării, vorbitorul a arătat 
că organizațiile de partid din unele 
unități, valorificind mai bine resur
sele umane și materiale, descope
rind noi rezerve, s-au angajat, in 
numele colectivelor de muncă, să 
înfăptuiască prevederile actualului 
cincinal în mai puțin de 4 ani, altele 
în 4 ani sau in mai puțin de 4 ani 
și jumătate. Pină în prezent, 16 în
treprinderi industriale și-au îndepli
nit prevederile planului cincinal pe 
primii 3 ani. iar prevederile planului 
de export pe anii 1971—1973 au fost 
realizate încă la începutul acestei 
luni.

După ce a arătat că planul pro
ducției industriale pe primele 9 luni 
ale anului în curs a fost depășit cu 
peste 75 milioane lei, primul secretar 
al comitetului județean de partid a 
semnalat o serie de lipsuri și defi
ciențe, ca, de pildă, depășirea nejus
tificată a unor cheltuieli de produc
ție, neindeplinirea sporului de pro
ducție suplimentară la nivelul jude
țului, neindeplinirea integrală a unor 
obligații contractuale, defecțiuni in 
organizarea unor procese de fabri
cație, in proiectarea și execuția unor 
obiective industriale.

In vederea inlăturării acestor nea
junsuri, pentru întărirea disciplinei 
colective și individuale, pentru mai 
buna organizare a fiecărui loc de 
muncă, aprovizionarea ritmică cu 
materiale, scule, dispozitive și veri
ficatoare, îmbunătățirea procesului 
de recrutare și pregătire a cadrelor 
de muncitori cu înaltă calificare, a 
spus vorbitorul, organele și organi
zațiile de partid, comitetele oameni
lor muncii acționează tot mai ferm.

In spiritul indicațiilor cuprinse in 
scrisoarea dumneavoastră adresată 
primilor secretari ai comitetelor ju
dețene, adunările oamenilor muncii 
din întreprinderile constructoare de 
mașini au întreprins analize concre
te, au stabilit măsuri menite să asi
gure ridicarea calității produselor, 
modernizarea și diversificarea pro
ducției, respectarea disciplinei teh
nologice prin efectuarea unui tot mai 
riguros și competent control tehnic 
la toate fazele procesului de fabri
cație și a legislației In vigoare.

Referindu-se la realizările in do
meniul agriculturii, vorbitorul a ară
tat că, in urma măsurilor întreprin
se, principalele lucrări agricole din 
județ s-au încadrat în perioadele op
time. Acest fapt constituie premisa 
obținerii unor recolte mai bune în 
viitor.

Una din ramurile cele mai impor
tante ale agriculturii județului nos
tru este zootehnia. Sub îndrumarea 
organizațiilor de partid, organele și 
unitățile agricole acordă o atenție 
deosebită asigurării îndeplinirii pla

privind diversificarea producției și 
mărirea volumului exportului, âsigu- 
rind, in același timp, o eficiență spo
rită a acestuia. Pină la sfirșitul anu
lui vom avea un avans față de pre
vederile perioadei 1971—1973 de 3 
luni și 9 zile la producția globală și 
de 9 luni și 12 zile la export.

Prin aceasta demonstrăm faptic și 
răspundem concret chemării partidu
lui de a realiza cincinalul înainte de 
termen.

Referindu-se la acțiunile de autou- 
tilare și la introducerea de tehnologii 
noi, vorbitorul a arătat că se vor ob
ține importante reduceri ale ciclului 
de fabricație, ale consumului de apă, 
de abur, energie electrică și forță de 
muncă. Toate acestea se încadrează 
în indicațiile date de dumneavoastră 
la 17 august, la Mangalia, cînd ați 
făcut o aspră dar justificată critică 
industriei ușoare, dîndu-ne astfel un 
neprețuit ajutor pentru îmbunătăți
rea activității in această ramură a 
industriei.

Pe baza concluziilor desprinse, noi 
ne-am întocmit propriile noastre 
programe de activitate, care să ducă 
la ridicarea calității, la diversificarea 
sortimentelor, folosirea judicioasă și 
calitativ superioară a materiei prime, 
îmbunătățirea generală a finisajelor.

Cu toate realizările obținute, ne 
dăm seama și știm că în activitatea 
noastră mai avem lipsuri. Calitatea 
produselor nu a fost întotdeauna 
constantă, spiritul gospodăresc mai 
lasă de dorit în unele locuri de mun
că, nu întotdeauna am respectat ter
menele de livrare, disciplina tehno
logică nu este respectată mai ales in 
schimbul doi. Vom face totul pentru 
a înlătura neîntîrziat și aceste lip
suri.

Am pregătit în bune condiții în
ceperea producției anului viitor șl 
Vom lupta neabătut pentru realizarea 
și depășirea planului la toți indica
torii.
KLARA BUTIKA, muncitoare la în

treprinderea de prelucrare a lemnului 
„Libertatea", a arătat : Colectivul în
treprinderii pe care o reprezint mun
cește cu rivnă și stăruință pentru 
realizarea cincinalului în 4 ani și 4 
luni. Avansul de peste 70 de zile 
lucrătoare pe care l-am înregistrat ne 
dă certitudinea înfăptuirii și chiar 
devansării acestui obiectiv.

Ne mindrim că mobila pe care o 
producem se bucură de aprecieri 
deosebite în peste 20 de țări. Sintem 
desemnați ca unitate etalon pentru 
calitate și întreprindere model pe 
țară in domeniul fabricării mobilei.

Avem in construcție o fabrică de 
mobilă „stil" care va produce efec
tiv la sfirșitul anului viitor. Posibi
litățile noastre de dezvoltare nu se o- 
presc aici. Cerințele viitorului ne 
obligă să muncim și mai bine.

în cuvîntul său, DUMITRU RADU 
POPESCU, secretarul Asociației scrii
torilor din Cluj, a spus: Aici, la Cluj, 
unde au trăit mari cărturari români 
și maghiari, scriitorii de azi, avînd 
permanent în față cuvintele adresate 
de dumneavoastră creatorilor — să 
înfățișeze in mod veridic lupta po
porului, să vadă limpede forțele nou
lui, să surprindă energia impetuoasă- 
cu care el se afirmă in viață, să redea 
tendința dezvoltării ireversibile a 
societății spre culmile înalte ale 
socialismului și comunismului — 
participă alături de întregul popor 
la înălțarea noii orinduiri sociale și 
la îmbogățirea ei spirituală. în
demnul spre cunoașterea vieții, spre 
descoperirea celor mai semnificative 
fapte din existența și conștiința con
temporanilor noștri a determinat un 
real avint al creației inspirate dir^ 
realitatea vie și bogată a societății 
noastre.

Reflectarea mai profundă și mai 
convingătoare a problemelor eticii 
socialiste, a prefacerilor din viața 
oamenilor, afirmarea valorilor uma
nismului socialist sînt mai amplu 
materializate in creații însuflețite 
de patriotismul oamenilor muncii, 
sursă pentru o permanentă confrun
tare cu istoria, cu faptele cotidiene 
ale timpului nostru.

Expunerea dumneavoastră cu pri
vire la Programul ideologic al parti
dului. document fundamental pentru 
munca fiecărui creator — a spus 
vorbitorul — ne îndeamnă să pri
vim cu exigență și autoexigență 
îndatoriri neîmplinite încă, să pri
vim cu un spor de răspundere 
neajunsurile noastre, acționind mai 
ferm pentru a lichida automulțu- 
mirea. înfățișarea palidă uneori a 
pulsului vieții, pentru crearea unei 
literaturi militante, revoluționare, 
scriitorul avind o nobilă datorie de 
educare, de factor activ in for
marea conștiințelor, în descoperirea 
celor mai profunde trăsături ale o- 
mulul de azi, patriot înflăcărat care 

se afirmă în cele mai cuprinzătoare 
aspecte al.e realității.

Vă încredințăm, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că ne vom în
deplini cu cinste această nobilă res
ponsabilitate.

Luînd cuvîntul, IOAN GIURGEA, 
director al întreprinderii „Unirea", a 
spus :

In cursul vizitei de lucru de as
tăzi, la întreprinderea noastră, dum
neavoastră, tovarășe secretar gene
ral, ne-ați dat indicații și îndrumări 
esențiale pentru dezvoltarea poten
țialului tehnic și tehnologic, pentru 
diversificarea producției și ridicarea 
calității produselor.

Confruntarea colectivului între
prinderii noastre cu cerințele mereu 
crescinde ale economiei naționale, 
iar, Âneepînd. dip. acest an, și cu exir

» gențele cumpărătorilor externi imnoie 
• pune lichidarea- grabnică a tuturor i« > 

neajunsurilor existente în activitatea ■ 
noastră, pentru realizarea unor ma
șini și utilaje cu performanțe tehni- 
co-economice ridicate, competitive pe 
piața mondială.

Exprimînd voința comuniștilor, ■ 
întregului colectiv de muncă de la 
„Unirea", permiteți-mi ca, odată cu 
sincerele și caldele noastre mulțumiri 
pentru ajutorul nemijlocit pe care 
ni l-ați acordat, să vă asigurăm că 
vom urma în mod neabătut indica
țiile și îndrumările date, că vom face 
totul pentru realizarea sarcinilor ce 
ne revin.

Luînd apoi cuvîntul, ‘ prof. univ. 
EMIL NEGRUȚIU, rector al Institu
tului agronomic „Dr. Petru Groza", a 
spus : Lucrătorii cu mintea și brațele 
din institutul agronomic, ca de alt
fel întreaga intelectualitate a Cluju
lui, încearcă un puternic sentiment 
de emoție și în același timp de alea
să bucurie la acest fericit prilej al 
reîntîlnirii cu dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe secretar general.

Ținem să vă raportăm că. sporind 
ponderea lucrărilor practice și a 
practicii in planurile de învătămînt, 
am făcut progrese in ultimul timp 
în instruirea studenților. în integra
rea învățămîntului, cercetării și pro
ducției. Fuzionarea stațiunii noastre 
didactice-experimentale cu Stațiunea 
experimentală zootehnică Jucu-Bon- 
țida, in jurul căreia există o puter
nică platformă de unități agricole, 
va crea premise reale pentru înfăp
tuirea, în condiții mai bune, a impe
rativului integrării. Informăm, de a- 
semenea, că pentru dezvoltarea 
cercetărilor științifice din zona 
transilvană s-a constituit un con
siliu tehnico-științific zonal, format 
din cercetători, cadre din producție 
și învățămînt.

Dacă în anul 1971 aveam încheiate 
contracte de cercetare în valoare de 
250 000 lei, în acest an avem 21 de 
contracte în valoare de 2,5 milioane 
lei, iar pentru perioada care urmea
ză pînă în anul 1975 valoarea totală 
va fi de aproape 9 milioane. Sintem 
însă conștienți că nu ne putem opri 
aici. Agricultura noastră are nevoie 
de un sprijin și mai mare din partea 
științei și slujitorilor ei.

Ne angajăm să ne dăruim cu en
tuziasm și fermitate intereselor ma
jore ale poporului, să slujim cu cre
dință nestrămutată Partidul Comu
nist Român.

întimpinat cu puternice ovații șl 
urale de toți cei prezenți, ia cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarea secretarului general 
al P.C.R., urmărită cu viu interes, 
a fost subliniată în repetate rinduri 
cu îndelungate aplauze.

Aducînd tovarășului Nicolae 
Ceaușescu mulțumirile cele mai 
adinei și recunoștința fierbinte a or
ganizației județene dc partid pentru 
ajutorul permanent acordat, tovarășul 
Ștefan Mocuța a spus în încheierea 
întilnirii : Ne angajăm, stimate to
varășe secretar general, să nu pre
cupețim nici un efort în munca ce 
o vom depune, să ne dăruim toată 
capacitatea și energia creatoare pen
tru înfăptuirea exemplară a sarcini
lor ce ne revin, pentru ca întreaga 
viață economică și social-politică a 
județului să progreseze tot mai mult, 
corespunzător înaltelor exigențe pe , 
care le-ați formulat.

întilnirea cu activul de partid a 
luat sfirșit Intr-o atmosferă entu
ziastă, expresie a sentimentelor de 
nețărmurită dragoste a comuniștilor, 
a oamenilor muncii clujeni față de 
partid, a angajamentului lor de a-și 
consacra capacitatea și energiile 
creatoare realizării cincinalului înain
te de termen, îndeplinirii mărețului 
program trasat de Congresul al 
X-lea și de Conferința Națională ale 
partidului nostru.
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ȘTIINȚA PENTRU TOȚI

Anunțam Intr-un articol anterior (vezi „Sdntcia" nr. 
9 658, din 12 octombrie a.c.) intenția de a urmări într-o 
«uită de articole și anchete modul in care iși găsesc 
aplicare In viață orientările Plenarei C.C. al P.C.R. din 
3—5 noiembrie 1971, consacrată activității ideologice, de 
ridicare a nivelului general al cunoașterii și de educație 
soc.alistă a maselor. Astăzi, ne oprim atenția asupra ac
țiunii de răsplndire a cunoștințelor științifice.

O strălucită tradiție gu
vernează un domeniu de 
activitate In care, dtntot- 
deauna, generozitatea ma
rilor personalități culturale 
și-a găsit un rodnic teren de ...
publicului 
instrui, ' 
lucruri 
tradiție 
Nicolae 
fruntea 
sionante de cărturari 
trioți, care au făcut 
răspindirea cunoștințelor 
in mase crezul unei întregi 
vieți.

Grefată pe precedente 
atit de ilustre, acțiunea 
de difuzare a cunoștințe
lor cultural-științifice in 
tara noastră și-a găsit as
tăzi posibilități sporite de 
realizare. îndeosebi după 
Plenara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1971, unde a fost 
subliniat rolul covirșitor 
ce revine activității cultu
ral-educative In formarea 
omului nou. constructor de 
miine al comunismului, s-a 
Înregistrat un adevărat re
viriment în acest domeniu. 
In mai 1972 au luat ființă 
comisiile pentru răspindi
rea cunoștințelor științifice 
pe baza hotăriril Secreta
riatului Comitetului Cen
tral al partidului și a Con
siliului Național F.U.S., 
comisii ce funcționează sub 
directa îndrumare a consi
liilor F.U.S. De atunci s-au 
organizat mii de manifes
tări care au purtat torța 
științei pînă în cele mal 
Îndepărtate colțuri ale țării.

In județul Alba, de pil
dă, cele 124 de brigăzi ști
ințifice -au avut, in acest 
an. peste 1 400 întil- 
niri cu cetățeni de la 
orașe și șale. In Suceava 
funcționează 102 lectorate 
de educație materialist-ști- 
ințifică. frecventate de cir
ca 6 000 oameni ai mun
cii ; 120 brigăzi științifi
ce : secții de profil știin
țific la toate cele 10 uni
versități populare etc. An
cheta noastră ne-a purtat 
pașii și prin comuna Bo- 
roaia — Suceava. Aici, crf 
urmare a grijii consiliului 
local F.U.S., a comisiei 
pentru răspindirea cuno
ștințelor. există un lectorat 
„Știința despre om, natură 
și societate" cu secții in 
toate cele patru sate apar
ținătoare. un cerc lunar 
de ateism pentru tineret, 
cercuri de lectură orientate 
spre educația materialistă 
a cooperatorilor.

In primăvara acestui an, 
Comisia centrală pentru 
răspindirea cunoștințelor 
științifice din cadrul Con
siliului Național al Fron
tului Unității Socialiste a 
elaborat o serie de reco
mandări in vederea re vita
lizării acestei activități. 
Acolo unde recomandările 
au prins nelntirziat viață, 
rezultatele au fost precum 
cele citate anterior.

Zeci de mii de partici
pant! au asistat la confe
rințe și simpozioane, la in- 
tilniri cu oameni de artă și 
știință. au luat parte la 
atit de interesantele expu- 

V _____________

afirmare in interesul 
larg de a se 

de a afla mereu 
noi, interesante. O 
in care numele Iul 

Iorga se află in 
unei liste impre-

neri alo brigăzilor 
fice, imbogățlndu-și 
cunoștințele despre 
și viață, afllnd lucruri noi, 
interesante din cele mai 
variate domenii ale știin
ței și tehnicii, artei și cul
turii. Toate aceste mani
festări au contribuit nemij
locit la fundamentarea con
cepției materialist-dialcc- 
tice despre lume și viață 
a maselor largi de oameni 
ai muncii, așa cum se sub
linia in documentele ple
narei din noiembrie.

In același timp, există 
încă unele acțiuni de a- 
ceastă natură întreprinse 
In județe, care mai poartă 
Încă pecetea rutinei și a

știlnți- 
astfel 
lume

Comisiei centrale așa pre
tindeau...

— Da. Noi Insă nu am 
știut concret cum să acțio
năm. Am cerut lămuriri la 
București, am așteptat or
ganizarea unor instructaje 
și pină atunci...

Pină atunci, acțiunea de 
răsplndire a cunoștințelor 
a continuat după vechi ti
pare. fără ca noutățile de 
substanță Impuse de exi
gențele educative stabi
lite la Plenara C.C. al 
P.C.R, să se facă simțite. 
Dintre aceste noutăți, am 
ales spre exemplificare trei 
importante direcții de ac
țiune, confruntlndu-le cu 
realizările din județele vi
zitate.

★
Comisiile — se spune In 

Instrucțiunile in vigoare — 
coordonează și Indrumcază 
unitar acțiunea de propa
gare a științei desfășurată 
de organizațiile și de insti
tuțiile specializate.

vicepreședintele Comitetu
lui județean pentru cultură 
șl educație socialistă. Mlhal 
Boros :

— intr-o zi ne pomenim 
In oraș cu zeci dc afișe 
care anunțau o conferință 
despre „Plantele medici
nale". Nu știam nimic nici 
despre tematică, nici despre 
lectori. Era organizată de 
Direcția sanitară județea
nă. Desigur, normal ar fi 
fost ca să ne fie intil nouă 
cunoscută.

Șl astfel, sub semnul ha
zardului și al inspirației de 
moment, activitatea de răs- 
plndlre a cunoștințelor își 
continuă in unele locuri 
traiectoria întîmplătoare. 
Eforturi susținute — dar 
paralelisme, lipsa unei ac
țiuni convergente, irosirea 
forțelor — iată tabloul ce 
se Ivește în urma absenței 
unor eficiente măsuri de 
coordonare.

★
Comisiile vor organiza

„Va trebui să no gîndim la organizarea unei acțiuni de masă în 
vederea răspîndirii cunoștințelor științifice ; formarea unei concepții îna
intate despre viață nu se poate realiza fără cunoașterea cuceririlor știin
ței, începind cu apariția vieții pe pămînt, întregul proces de formare a 
omului, de dezvoltare a societății și a diferitelor concepții filozofice și 
terminînd cu noile descoperiri ale științei moderne".

NICOLAE CEAUȘESCU 
(Din Expunerea la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971)

locurilor comune, ilustrând 
o anumită neglijare a aces
tui sector important al 
muncii de propagandă, de 
educare și formare a pro
filului nou. înaintat al o- 
mului societății socialiste. 
Iată de ce ne-am oprit cu 
precădere asupra aspectelor 
negative ale acestei activi
tăți pentru a putea fi înlă
turate oriunde ' 
rea.

...Vulturești, 
teni. Rișca, 
lată cîteva comune 
vene unde comisiile locale 
pentru răspindirea cuno
ștințelor există numai pe 
hlrtie. De la constituirea 
lor nu au organizat nici 
o activitate, nu au nici un 
program. Intr-o situație nu 
mult diferită se află și co
misia pentru răspindirea 
cunoștințelor științifice din 
municipiul Suceava. Și 
aici lipsește un Dlan de 
muncă, cu obiective, sar
cini și acțiuni precise, cu

- responsabilități și termene 
ferme, deși municipiul dis
pune de suficiente posibi
lități. atlt pe linia 
materiale, cit și în 
vința specialiștilor, 
de pildă, cum se reflectă 
aceasta in activitatea casei 
de cultură. Dacă în luna 
iulie aici au avut loc un 
număr de 5 acțiuni de acest 
profil, in august numărul 
lor a scăzut la trei, pentru 
ca, pină la 15 septembrie, 
să fie organizată doar o 
singură acțiune.

La comisia județeană 
Satu-Mare pentru răspin
direa cunoștințelor științi
fice înregistrăm un dialog 
semnificativ cu secretarul 
ei, prof. Iosif Bretan (care, 
de altfel, se pregătea să pă
răsească acest post) :

— Nu avem un plan de 
muncă anual. Și nici co
misiile orășenești șl comu
nale.

— Totuși recomandările

e!e ar apă-

Panacl, Ll- 
Bogdănești. 

suce-

bazei 
pri- 
Iată,

— Aceasta este condiția 
fundamentală a existenței 
noastre reale — apreciază 
prof. Octavian Savonea, 
președintele comisiei oră
șenești de răspindire a 
cunoștințelor științifice 
Aiud. Iată de ce, lunar, noi 
analizăm felul cum acțio
nează in această direcție 
diversele organisme locale : 
muzeele orășenești, biblio
tecile etc.

Aceste modalități de co
ordonare a activității, fără 
a epuiza întreaga gamă de 
mijloace ce s-ar putea uti
liza, se realizează însă 
uneori formal. La Satu 
Mare, de pildă, ni s-a vor
bit despre existenta unor 
secții permanente, pe spe
cialități, prin intermediul 
cărora se pot coordona va
riatele manifestări locale. 
Ce fac aceste secții ? Iată 
ce ne răspunde inginerul 
Ion Avram de la întreprin
derea „23 August", șeful 
secției „științe tehnico-in- 
dustriale"

— In toamna anului tre
cut ne-am întrunit o dată 
la comisia județeană pen
tru a stabili tematica ex
punerilor. De atunci, noi 
între noi, inginerii din 
municipiu, ne... coordonăm 
reciproc și avem 
nu se suprapună 
mările.

Un asemenea 
lucru poate conduce la or
ganizarea impecabilă a di
feritelor expuneri și con
ferințe de către organis
mul ales, dar, în nici un 
caz, nu permite asigurarea 
veritabilei coordonări, a 
unei tematici unitare, a 
unui punct de vedere co
mun intr-un anumit sector, 
la nivelul unei localități 
(aceasta fiind, de fapt, 
rostul comisiilor analizate).

Și iată consecința ; ale
gem un scurt exemplu, 
dintre numeroase alte po
sibile, relatat chiar de

grijă să 
progra-

stll de

sistematic, cu sprijinul spe
cialiștilor, dezbateri ale 
problemelor de metodolo
gie generală a acestei ac
tivități — așa sună o altă 
recomandare, cunoscută de 
acum in județe. Dar nu 
întotdeauna aplicată.

La Alba, dezbaterea pro
blemelor de metodologie 
se organizează cu precă
dere de comisia județeană. 
Ceea ce este foarte bine. 
Dar la nivelul comisiilor 
orășenești și comunale, ac
tivitatea metodologică este 
aproape inexistentă.

Nu mult diferită este si
tuația și la Satu-Mare. 
„Periodic — ni se spune — 
au loc instruiri metodice 
cu președinții comisiilor 
comunale și orășenești".

— Cir.d a avut loc ul
tima ?

— In decembrie *72.
Nici măcar după recen

tele recomandări, care pre
vedeau expres acest lucru, 
nu s-a organizat-vreo-ase-----
menea „instruire". Tot din 
Iarna lui 1972 datează și o 
altă inițiativă valoroasă, 
abandonată odată cu „gon
gul inaugural" : schimbul 
de experiență pe centre 
de comune. Comisiile cu 
o activitate notabilă și-o 
prezentau în fata oaspeți
lor din vecinătate. Simplu, 
ușor de organizat, eficient. 
Dar în nici un fel conti
nuat (in primele nouă luni 
ale acestui an).

★
Comisiile se ocupă de 

asigurarea documentării și 
a materialelor necesare ac
tivității, vor folosi cabine
tele de științe sociale de 
la casele de cultură drept 
centre de documentare, vor 
face cu ajutorul biblioteci
lor sinteze documentare și 
bibliografii, grupate pe te
me care fac obiectul acti
vității dc popularizare a 
științei. Am citat cîteva 
din recomandările cu o 
influență dintre cele mai

directe asupra eficacității 
acestor acțiuni. Recoman
dări șl ele adesea neglijate, 
tot din cauza unei inerții 
păgubitoare.

— Există Încă destule 
cazuri — afirmă Lucrețla 
Manolache, secretara comi
siei județene Suceava de 
răsplndire a cunoștințelor 
științifice — cînd expune
rile, dezbaterile, conferin
țele nu sînt însoțite de 
demonstrații și experiențe, 
de filme științifice, diafil- 
me etc.

La Alba, comisia jude
țeană dispune de o mică 
bibliotecă documentară, cu 
diverse lucrări, filme șl 
diapozitive. In orașe și co
mune insă ne întimpină 
din nou răspunsurile nega
tive :

— Completarea materia
lului documentar o fac cu 
cînd pot sau cînd dau pes
te vreun articol sau carte 
ce interesează — spunea 
președintele comisiei din 
Aiud.

Tot aici, la casa de cul
tură. se prevedea organiza
rea unei expoziții cu ma
terial documentar. Intenția 
a rămas pe hîrtie. Biblio
teca a întocmit diver
se bibliografii tematice 
pentru lectori, dar nu au 
fost realizate deloc sin
tezele documentare aștep
tate de conferențiari, nu 
s-au elaborat tematicile 
orientative în domeniul 
educației patriotice. pre
văzute în planul de mun
că pe semestrul II.

★
Am reținut în toate 

trei județe vizitate, pe 
gă asemenea secvențe 
tice, un element comun : 
acum, odată cu inaugurarea 
noului an de invâțămînf la 
universitățile populare, de
ficiențele semnalate de noi 
in activitatea de răspîn- 
dire a cunoștințelor știin
țifice erau cunoscute și se 
aflau în atenția organelor 
locale. Nu avem nici o În
doială că ele vor putea fi 
depășite. Cu condiția . , 
pe ansamblu, să se acti
vizeze toate comisiile 
munale și orășenești (care 
au un contact nemij
locit cu masele de ascul
tători), toți factorii chemați 
să-și aducă o contribuție 
în acest domeniu de acti
vitate, sub controlul și în
drumarea sistematică din 
partea consiliilor locale ale 

.. Frontului Unității Socia
liste. Valorificarea cuprin
zătoare a forțelor locale, a 
cadrelor -didactice, cercetă
torilor, oamenilor de știin
ță, a celor mai înaintați 
membri al fiecărei colec
tivități (țărani, muncitori), 
îmbinarea expunerilor cu 
expoziții documentare, cu 
proiecția unor filme de 
acest profil pot determina 
o participare și mai activă 
a publicului la manifestă
rile de răsplndire a cunoș
tințelor științifice. Astfel se 
vor putea traduce in viață 
hotărîrile plenarei din no
iembrie 1971, se va contu
ra cu claritate chipul nou, 
înaintat al viitorului con
structor al comunismului, 
înarmat cu o concepție su
perioară, materialist-dla- 
lectică despre lume și 
viață.

cele 
lîn- 
cri-

ca,

co-

Radu
CONSTANTINESCU 
Ștefan D1NICĂ 
Gh. PARASCAN J

Hotel „Sarmis" din Deva
Foto : M. Andrecscu

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală
10,00 Telex.
10,05 Revista literar-arllsticâ TV 

— Condiția publicisticii azL
10.45 Muzică ușoară cu formația 

„Savoy".
11,00 Film serial „în umbra lupi

lor".
12,00 Telejurnal.
16,30—17,00 Lumea copiilor
17.30 Curs de limbă germană. Lec

ția 65.
13,00 Telex. 
18,05 Cum vorbim.
18.20 Univers beethovenian : So

nata pentru pian nr. 32, opus 
111 (partea a Il-a).

1.1.45 Publicitate.
18.55 Timp și anotimp In agricul

tură.
19.10 Tragerea de amortizare 

ADAS.
19.20 1001 de seri : „Curiosul".
19.30 Telejurnal.
20,00 Clntecul săptămtnil : „Har

nice" de Adalbert Winkler. 
Text : Angel Grlgorlu șl Ro
meo Iorgulescu. Interpretează 
Ion Ulmeanu.

20,05 Reflector.
20.20 Publicitate.
20,25 Teatru TV : „Descoperirea 

familiei". Dramatizare de 
Virgil Stoenescu după roma
nul cu același nume de Ion 
Brad.

22.10 24 de ore • România In 
lume.

PROGRAMUL IX

20.00 Film serial : Daktari.
20.25 Municipalitatea răspunde 

bucureșteanulul.
20.45 Pagini din operete contem

porane.
21,05 Reporterii noștri peste hota

re : „Pe malurile Nevel".
21.25 Telex.
21.30 Tineri interpret!. Cvartetul 

Conservatorului „Clprian Po- 
rumbescuț" din București,

21.55 ..Fîntîna turmelor". Ecrani
zare dună piesa lui Lope de 
Vega. Episodul n.

• Paradisul : GLORIA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 10 ; 18,15 ; 20,30. TO
MIS — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18.15 ; 20,30.
• Valter apără Sarajevo : LUMI
NA — 9 ; 12.30 l 16 ; 19,30.
• Stare de asediu : EXCELSIOR
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 10,30 ; 21, 
FLOREASCA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Efectul razelor gamma asupra
crăițelor : BUZEȘTI — 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, AURORA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20,15.
• Dragostea începe vineri : UNI
REA — 16 : 18 : 20.
Urletul lupilor : — 10 ; 12 ; 14 ; 

16,30, Romanul unul trișor — 18.30, 
Fcdra urcă la El Pao — 20,30 :
CINEMATECA (sala Union), 
e Conspirația : PACEA — 16 ;
18 ; ?0.
A Albă ca zăpada și cel șapte pi
tici : DOINA — 9,45 ; 11,45 ; 14 ; 
16 ; 18 ; 20, DACIA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Copernic : COSMOS — 15,30 ;
19.
• Cartea junglei : TIMPURI NOI
— 9,15 — 20,30 In continuare.
• Parașutiștil : MUNCA — 16 ;
18 : 20.
• Urmărire la Amsterdam ; ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE —
15.30 ; 18 ; 20,15.
• Tu șl .eu : RAHOVA — 15,30 ; 
18 : 20,15.
o Legenda negrului Charley : 
CIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
ARTA — 15,30 ; 18 ; 20.15.
o Cu toate acestea : VITAN — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
• Pisica junglei : DRUMUL SĂ
RII — 15,30 ; 18 ; 20.
a Fantoma lui Barbă Neagră : 
FERENTARI — 15,30 : 17,45 ; 20.
A Pe aripile vîntulul : COTRO- 
CENI — 9 : 14 ; 18.30.
• Infailibilul Raffles : CRINGAȘI
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
• O floare și doi grădinari : 
VOLGA — 9 ; 12.30 ; 16 ; 19,30
• Aventura Iul Poseidon : VIITO
RUL — 15,30 : 18 ; 20.15.
• Rond; da noapte : MOȘILOR — 
15,30 ; 18 : 20,15.
• Dreptul de a Iubi : POPULAR
— 15,30 ; 18 ; 20,15,
• Cel șase urși șl clovnul Clbul- 
ka : PROGRESUL — 16 ; 18 ; 20.

teatre
cinema

• Monolog : CAPITOL — 9,30 ;
11.15 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Mult zgomot pentru nimic î 
PATRIA — 10 ; 12,30 ; 15,30 ; 10 : 
20,30.
• Doi pe un balansoar : SCALA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21, 
FESTIVAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
13,30 ; 21.
o Mafia albă : LUCEAFĂRUL :
— 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 : 18,30 ;
20,45, BUCUREȘTI — 8,30 ; 11 ;
13,30 : 16 ; 18.30 ; 21, FAVORIT — 
9 : 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 10 ; 20,30.
• Y — 17 acționează : FLACĂRA
— 16 ; IR ; 20.
• Cu cărțile pe față s VICTORIA
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
16.15 ; 20.30, FLAMURA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 16,15 ; 20,30.
o Despre o anume fericire ! ME
LODIA — 9 : 11.15 ; 13,30 ; 16 ;
13,30 ; 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 — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
15,45 ; 18 ; 20,45.
• Șapte zile : LIRA — 15,30 ; 18 ;
20.15.

• A.R'.I.A. prezintă (la Sala Pă
tatului) : Concert simfonic extra
ordinar susținut de „New Philar- 
monia Orchestra" (Londra) — 20. 
a Opera Română : Aida — 19.
a Teatrul de operetă : „La calul 
bălan" — 19,30.
a Teatrul Național „I. L. Caragia- 
Ie“ (sala Comedia) : Cui i-e frică 
de Virginia Woolf ? — 20.
a Teatrul de comedie : Preșul — 
20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bel. Schitu Mă- 
gureanu) : Casa de mode — 20,
(sala din str. Alex. Sahia) : Va
lentin și Valentina — 20.
a Teatrul Mic : Dragostea noas
tră — 19,30.
a Teatrul „C. I. Notlara" (sala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — 19,30.
• Teatrul Ciulești : Llola — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Iancu 
Jlanu — 9.
a Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema ! — 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" : Reflectorul re
vistei — 19,30.
• Circul „București" : Al treilea 
gong la... circ — 19,30.

ZILE DE TIMP SENIN - ZILE BlME PENTRU STRÎNSUL FURAJELOR
’ ARAD

Gospodărește: nimic pe cîmp,

totul bine
în unitățile agricole de stat și 

cooperatiste din județul Arad pre
gătirile pentru iernarea animalelor 
aint avansate. Datele furnizate de 
du-ecția agricolă, aspecteîe constata
te pe teren cu prilejul unui raid e- 
fectuat prin ci leva din aceste uni
tăți sînt. credem, in măsură să con
tureze o imagine asupra preocupă
rilor oamenilor muncii din agricul
tura județului îndreptate in aceas
ta direcție. Notăm, pentru început, 
că in unitățile agricole de stat,față de 
109 000 tone furaje, cit sint prevăzute 
In plan au fost însilozate 132 600 tone. 
Rezerva creată constituie, fără în
doială. o garanție că animalele vor 
avea la iarnă hrană din abundență. 
De asemenea, numeroase cooperati
ve agricole din județ și-au asigu
rat cantități Îndestulătoare de fu
raje pentru animale. Așa. bunăoa
ră. la cooperativa -Steagul roșu" 
din comuna Pecica. pe lingă cele 980 
tone fin. au fost insllozate 4 354 tone 
furaje. Aci există o experiență foar
te bună care merită generalizată. 
Deși porumbul boabe a fost recol
tat cu combina „Gloria", Întreaga 
cantitate de coceni a fost strinsă și 
depozitată. în acest scop, ducă com
bină au urmat presele de balotat, 
iar baloții au fost transportați și de
pozitați in imediata apropiere a bu
cătăriei furajere, unde cocenii sint 
preparați cu melasă. Cu un frumos 
bilanț se prezintă și cooperativa a- 
gricolă ..Podgoria" din Siria, unde 
au fost Însilozate 4 100 tone furaje, 
în special porumb. col ele de 
sfeclă. borhot Aici. ca de
altfel il in alte cooperative agrico-

depozitat
le, se acordă atenție valorificării su
perioare a ciocălăilor de porumb 
care sint măcinați. iar făina rezul
tată este amestecată cu melasă, 
rezultind astfel un furaj de 
foarte bună calitate. Exemple de 
bună gospodărire a furajelor am in- 
tilnit și la ingrășătoria de taurine 
Pccica, la cooperativele agricole 
Sintana. Vinga. Timova și altele.

După ultima situație întocmită la 
direcția agricolă, rezultă că in coope
rativele agricole din județ au fost 
însilozate 125 000 tone furaje, repre-

zentînd 54 la sută din cantita
tea prevăzută, ceea ce. evident, este 
puțin față de timpul înaintat. „Pen
tru ca să se realizeze întreaga can
titate de furaje prevăzută de uni
tățile agricole cooperatiste a fi în- 
silozată — ne informa ing. Petru 
Moru. director adjunct la direcția a- 
gricolă — in județul nostru s-au 
luat măsuri ca. in această pe
rioadă. utilajele de tocat și insilo- 
zat cocenii de porumb să fie folo
site din plin. Mijloacele de 
transport și in special remorci
le sint prevăzute cu suprainâl- 
țâtoare la obloane pentru a se pu
tea încărca și transporta cantități 
mal mari de coceni. De asemenea, 
conducerile cooperativelor au stabi
lit echipe permanente de coopera
tori care lucrează numai la insilo- 
zat". Sint măsuri bune. Dar ele tre
buie să se concretizeze In cantitățile 
de furaje însilozate.

Constantin SIM1ON
corespondentul „Scînfeii*

IAȘI

Sacul pe jumătate plin nu stă

singur în
Anul acesta. In majoritatea uni

tăților agricole din județul Iași s-a 
reușit să se adune Însemnate can
tități de furaje necesare iernării a- 
nimalelor. Totuși, balanța nu a fost 
echilibrată : pe total județ există un 
deficit de furaje. Iată cifrele. Din 
102 000 tone finuri s-au adunat abia 
54 200 tone, iar din 252 000 tone nu
trețuri suculente s-au asigurat 
180 000 tone. Pentru completarea 
stocurilor de furaje se string 
cocenii, paiele, ooletele de sfeclă etc. 
Totodată, au fost luate măsuri In

picioare...
vederea economisirii nutrețurilor 
prin prelungirea pășunatului. Meri
tă evidențiată metoda inlilnită la 
cele 4 ferme zootehnice ale asocia
ției Intercooperatiste din Țigănași. 
A ici, întregul efectiv de vaci se 
afla in cîmp. la pășunat. Inginerul 
Petre Dascălu. președintele asocia
ției. care ne însoțea, a precizat 
că s-a luat măsura împărțirii ani
malelor In loturi mai mici, sepa- 
rindu-se cele care nu se mulg pen
tru a fi dirijate pe tinetele din locu
rile mai joase. In lunca Jljiel, unde

mal e încă suficientă verdea
ță. „îngrijitorii au primit In
dicații să observe bine dacă anima
lele se satură din pășunat și, numai 
in caz că nu, să li se mai adminis
treze seara și dimineața un supli
ment de furaje. Se urmărește ca 
producția de lapte să nu scadă. Un 
calcul făcut ne arată că procedind 
astfel vom putea economisi cel pu
țin 120 tone finuri și 500 tone siloz". 
La fel se procedează și la asocia
ția de creștere a taurinelor de la 
Movileni, la complexele Bivolari și 
Belccști, la cooperativele agricole 
Miroslăvești, Verșeni, Moțca. Cris- 
tești și in alte părți.

Sint insă destule unități agri
cole unde sacul furajelor nu se 
slringe la gură. Este adevărat că 
pășunatul a fost prelungit peste tot, 
dar intr-o serie de cooperative, ca 
cele din Tibănești, Țibana. Girbești, 
Voinești. Horlești și In alte locuri, 
animalele sint scoase in turme mari 
pe finețe și porumbiști, incit iarba 
mai mult se calcă in picioare in loc 
să fie păscută. Din această cauză, 
seara și dimineața animalele trebuie 
hrănite mat substanțial și prea de
vreme se ia doldora din grămadă. 
Mai mult, la Tibănești ca și la Voi
nești. risipa Iși spune cuvintul, pen
tru că se dau animalelor coceni ne- 
tocați. La Voinești, două tocători me
canice stau stricate fără ca cineva 
să se îngrijească să le pună la punct.

In sfirșit. o problemă de mare im
portanță este aceea privind păstra
rea și conservarea furajelor, apăra
rea lor contra incendiilor. In raidul 
nostru am fost însoțiți de maiorul 
Vasile Popa, de la grupul de pom
pieri Iași, care ne-a precizat că In 
multe locuri, la amplasarea și for
marea parcurilor de furaje, nu s-au 
respectat prevederile ordinului 38 
din 5 februarie 1973, emis de Minis
terul Agriculturii. Astfel, la Boho- 
tin. Intre depozitul de furaje și sai
vane nu s-a lăsat nici un spațiu de 
siguranță. La Mogoșești-Iașl. Cor- 
nești. Uricani. Lunca-Pașcanl. Sco- 
bințl, Todirești și in alte părți, de
pozitele de furaje nu sînt Împrej
muite si pot Intra oriclnd persoane

străine. Ca urmare a unei aseme
nea neglijențe. In ziua de 29 sep
tembrie, la depozitul de furaje al co
operativei agricole Mogoșești-Iași s-a 
iscat un incendiu provocat de copii, 
încă un amănunt : la depozitele fu
rajere ale cooperativelor agricole 
Dolhești. Grozești. Bohotin. Uricani, 
Lunca și altele nu sint asigurate 
mijloace de alarmare și stingere a 
Incendiilor, existînd multe resturi de

pale șl alte furaje risipite peste tot. 
Se impune deci ca, paralel cu gri
ja pentru asigurarea, in continuare, 
a furajelor și economisirea lor, prin 
prelungirea pășunatului. să se ia 
toate măsurile și pentru înlăturarea 
oricărui pericol de incendiu la de
pozitele de furaje.

Manole CORCACI 
corespondentul „Scînfeii*

Nutrețurile sînt însilozate 

fără întrerupere
Tn multe cooperative agricole bu- 

zoiene, forțele sint concentrate a- 
cum la insilozarea cocenilor și a co- 
letelor de sfeclă. Din cele 300 000 
tone nutrețuri suculente planificate 
a se realiza în cooperativele agri
cole — pină la 29 octombrie au fost 
însilozate 260 000 tone. Cooperatorii 
și-au intensificat eforturile pentru 
a stringe și depozita toate resurse
le ce le au la indemlnă. Multe coo
perative. organizindu-și bine munca, 
au reușit să depășească cantitățile de 
siloz planificate. Spre exemplu, coo
perativele agricole Smeeni șl Vilce- 
lele au lnsllozat peste prevederi cite 
1 500 tone furaje fiecare. Iar asocia
ția intercooperattelă Săhătenl a de
pășit planul de lnsilozare cu 700 
tone. De asemenea, cantitățile mari 
de tescovină (circa 6 000 tone) sint 
utilizate In combinație cu cocenii de 
porumb și borhotul de sfeclă de 
zahăr. în vederea preparării unei 
hrane corespunzătoare pentru ani
male, In unitățile cooperatiste sînt 
In curs de montare și punere In 
funcțiune 44 instalații de tip „Arad". 
La ferma .Amara a asociației da

creștere a taurinelor Balta Albă se 
lucrează neîntrerupt la transportul 
furajelor pentru siloz. Mijloacele 
mecanice și de transport au fost 
concentrate la această importantă 
acțiune și în alte unități coopera
tiste, cum sînt Padina, Ziduri și Pu- 
ieți.

Concomitent cu insilozarea tuturor 
resurselor existente. In fiecare coo
perativă agricolă se acordă o aten
ție sporită pășunatului pe suprafe
țele unde a fost recoltat • porumbul 
și pe finețe. „Animalele sint scoa
se pe tarlalele recoltate. In grupuri 
mici — ne spunea Ifrim Leaua, pre
ședintele cooperativei agricole Pu- 
ieștl. In acest fel se economisesc 
cantități apreciabile de furaje ce vor 
ii utilizate In perioada de iarnă".

Activitatea intensă ce se desfășoa
ră in această privință in cooperati
vele agricole semnifică grija gospo
darilor pentru asigurarea hranei de 
Iarnă a animalelor. în vederea ob
ținerii unor producții sporite de 
came și lapte.

Mlhal BÂZU
corespondentul „Scînfeii*

FAPTUL
DIVERS
Megieșii lui 
moș Ignat

Cu cltva timp In urmă, moț 
Mihal Ignat, din comuna Bdl- 
țați (Iași) a suferit un grav ac
cident de circulație. Caz deose
bit de greu, avind in vedere nu 
numai accidentul, ci și virsta 
victimei — 63 de ani. Trans
portat de urgență la spitalul de 
neurochirurgie din Iași, salva
rea sa depindea de o masivă 
transfuzie de singe. Și atunci, 
la apelul comisiei comunale de 
Cruce Roșie, 38 de consăteni 
au bătut drumul de la Bălțați 
la Iași, oferindu-șl singele pen
tru salvarea megieșului lor. 
Reîntors de curlnd in sat, moț 
Mihal Ignat avea să declare că 
in toți cel 63 de ani nu intll- 
nise un mai convingător semn 
de prietenie. Totodată — con
chidem noi — In Bălțați, ome
nia locuitorilor a rămas „de 
ocină și de ohabă".

După faptă , 
și... răsplata

IAcum cîteva luni, Mihal Ni
colae, Neîu Iordache. Mihal 
Bonciog și Aurelian Bărbules- 
cu, toți din Craiova, descinse

seră în stațiunea Saturn șl, ve
seli foarte, se distrau aruneînd 
in stingă și în dreapta enorme 
sume de bani. Din buzunarele 
cui proveneau aceste sume ? 
Din ale părinților ? In nici un 
caz ! Cum cercetările au dove
dit. toți cei in cauza își înce
puseră „vilegiatura" cu sparge
rea bufetului „Stadion" din 
Craiova, de unde furaseră 
13 000 lei. Dar ce contau 13 000 
lei la niște băieți veseli ca ei ? 
Isprăvindu-i in citeva zile, s-au 
gindit la altă „lovitură". Esca- 
ladînd două magazine din Sa
turn, și-au însușit diverse o- 
biecte in valoare de 123 000 lei 
pe care le-au scos imediat in 
vinzare. Mult mai curînd decit 
se așteptau, „băieții veseli" au 
dat faliment. Zilele trecute, în 
Craiova a avut loc epilogul 
faptelor lor. Prin sentința pro
nunțată In sala clubului „1 Mai" 
din Craiova, ei au fost condam
nați la pedepse cuprinse între 
un an și jumătate și opt ani 
închisoare. Trist, dar necesar.

Nuntă 
tragică

Tiberiu Oprea, șofer Ia Com
binatul siderurgic Hunedoara, 
pornise, cu autocamionul 
21—HD—1414, în rodaj pină la 
Petroșani. Dar odată ajuns aici, 
s-a hotărit să dea o fugă și 
pînă în comuna Celaru (Dolj). 
Seara, tîrziu, pe cînd trecea 
prin comuna Brădești, s-a in- 
tilnit cu o-altă mașină care i-a 
aprins brusc farurile în față. In 
aceste condiții, aflat in plină 
viteză, T. O. a intrat cu auto
camionul într-un grup de 50— 
60 de nuntași, care nu-și găsi
seră alt loc de petrecere decit 
pe șosea ! Accidentul s-a soldat 
cu moartea a două persoane și 
rănirea gravă a altor 14. O în- 
tîmplare tragică, din care re
zultă o concluzie valabilă in 
aceeași măsură și pentru șoferi 
și pentru pietoni : drumurile 
publice au astăzi reguli rigu
roase și orice nesocotire sau 
•încălcare a lor se poate solda 
cu pierderi ireparabile.

De unde
sare 
iepurele ?

...Dintr-o frumoasă și renta
bilă ocupație — spun numeroși 
locuitori din comuna Galbenu, 
județul Brăila. Iar aceasta nu 
este alta decît... creșterea iepu
rilor. Argumente ? Consemnăm 
doar pe cele aduse de țăranii 
cooperatori Neagu Andrei, Du
mitru V. Jercan, Ion M. Istrate. 
Numai ei trei au livrat în acest 
an iepuri valorînd peste 13 000 
lei. în prezent, in comună sint 
crescuți peste 3 000 de iepuri al 
căror număr va spori conside
rabil în anul următor. In acest 
scop s-a constituit, recent, aso
ciația locală a crescătorilor de 
animale mici, care cuprinde 46 
membri. însuși consiliul popu
lar comunal se constituie ca un 
exemplu, pregătind condițiile 
pentru o crescătorie din care va 
livra peste 1 000 iepuri.

Cisterna 
fără o roată

Acum citeva zile, autocisterna 
31-VN-853, aparținînd întreprin
derii export vin din Focșani, a 
pornit intr-o cursă, încărcată cu 
5 tone de vin. Dar pe raza co
munei Golești, dintr-odată, a 
rămas fără o roată care a luat-o 
razna pe timp. După cițiva 
metri,, cisterna a înțepenit in
tr-o rină la marginea drumului. 
Deși sesizați de cele intimpla- 
te, cei ce au permis plecarea ei 
in cursă intr-o stare tehnică ne
corespunzătoare nu se grăbesc 
cu depanarea. Intre timp, vinul 
se deteriorează și volumul pa
gubelor crește. In ce-l privește, 
șoferul Radu Moraru face haz 
de necaz : „Dacă poartă atita 
vin, s-a îmbătat și ea". N-avem 
deloc intenția să-l contrazicem, 
vrem numai să știm : răspun
derea pentru paguba produsă 
cine o poartă ?

Rubrică redactafă de
Dumitru T1RCOB 
Gheorghe DAVID 
?î corespondenții Scînfeii"
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Vizita președintelui Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, In Iran 
DINEU OFICIAL

Delegația română la ședința Comitetului
C.A.E.R. pentru colaborare în domeniul 

planificării a plecat la Moscova

TEHERAN 29. — Trimisul special 
Agerpres. Mircea Ionescu. transmite: 
Luni seara, primul ministru al Ira
nului. Amir Abbas Hovcyda, a ofe
rit un dineu in onoarea președinte
lui Consiliului de Miniștri al Româ
niei. Ion Gheorghe Maurer.

Au participat persoanele oficiale 
care 11 Însoțesc pe primul ministru 
român In vizita sa In Iran. Din par
tea țârii gazdă au fost prezenți Ja* 
Afar Sharif Emami. preșcdinte'e Se
natului. Abdullah Riazi. președintele 
Majtisului, Abbas Aii Khalatbary. 
ministrul afacerilor externe, si alți 
membri ai guvernului. senatori, 
derutați, precum si alte persoane 
oficiale.

Au luat parte șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la Teheran.

In toastul său. primul ministru al 
Iranului a subliniat legăturile sirin
ga de prietenie si cooperare in dife
rite domenii dintre nonorul iranian 
si cel român, pe baza înțelegerii si 
respectului mutual. In prezent — se 
poate constata cu satisfacț'e — 
relațiile iraniano-romftne sint ex
celente. atit in domeniul politic, cit 
si in ccl al schimburilor culturale si 
comerciale, constituind un exemplu 
de cooperare intre țări cu sisteme 
politice si sociale diferite. Trebuie 
subliniat că Iranul si România au 
putut^ă stabilească între ele cele 
mai bune relații de înțelegere si de 
prietenie, gratie conducerii luminate 
si in sensul realismului conducăto
rilor celor două târî, care le permit 
să obțină rezultate si succese atît 
de strălucite.

In continuare, vorbitorul a relevat 
că extinderea din ce în ce mal pu
ternică a relațiilor dintre cele două 
părți a fost favorizată de existenta

Manifestări consacrate tricentenarului
nașterii lui Dimitrie Canlemir

Aniversarea a trei sute de ani de 
la nașterea marelui cărturar și dom
nitor român Dimitrie Canlemir pri
lejuiește organizarea in continuare 
in numeroase instituții și localități 
din țara a unei largi suite de ma
nifestări cultural-științifice.

Astfel, specialiștii Muzeului arhi
velor din București au omagiat, in 
cadrul unui simpozion, care a avut 
loc luni, figura eminentului savant, 
evidențiind, in același timp, aspecte 
semnificative cu privire la activita
tea sa politică, istorică, literară etc., 
așa cum rezultă ea din documente 
aflate in arhivele din țară și străi
nătate.

Participant ii la un alt simpozion, 
organizat de Facultatea de economia 
agriculturii a Institutului agronomic 
,.N. Bălcescu", au audiat mai multe 
comunicări care s-au referit la lo
cul lui Dimitrie Cantemir in cultura 
mondială și la modul de reflectare 
a economicului in opera sa.

Expuneri, simpozioane, seri lite
rare consacrate vieții și activității 
eruditului domnitor, au mai avut loc 
la casele de cultură, liceele, cămi
nele cultural? din județul Suceava 
și din alte județe.

(Agerpres)
PESTE HOTARE

HANOI 29 (Agerpres). — Comi
tetul pentru relații culturale cu străi
nătatea — C.R.C.S. — și Institutul 
de stiinte istorice din Vietnam au

I

Construcții ale cooperației j
_ / . ț

meșteșugărești in Capitală }

forțe

efortul general de dezvoltare 
i a sectorului serviciilor publice. 
) cooperația meșteșugărească iși rpo- 
i reste de Ia an la an zestrea unită- 
’ tilor de profil. Printre acestea se 
J numără si actualele obiective în 
i curs de execuție de către coopera- 
’ tiva „Constructorul" din Capitală, 
ț Este vorba de noua statie auto- 
i service de pe Eulevardul Leontin 
‘ Sălăian din cartierul Balta Albă, 
l de complexul de servire din Baba 
’ Novac. In plus, cooperativa „Con- 
\ structorul" realizează, cu forte 
I proprii, un mare obiectiv de in- 
' vestit ii pentru cooperativa „Mun- 
i ca invalizilor" (spatii de producție 

pentru bunuri de uz casnic si go*- 
) podâresc). iar pe platforma coope- 
J rației meșteșugărești din Militari 
) se înaltă un grup de trei blocuri 
L de locuințe pentru cooperatorii din 
( această zonă (un bloc este deja 
J gata).
I _ Pentru nivelul nostru de do- 
i tare și dezvoltare, realizarea acestor 
1 obiective de zeci de milioane lei 
I este destul de dificilă — ne-a de- 
!clarat tovarășul Mitică Trandafir, 

președintele cooperativei. Totuși, 
cu sprijinul pe care l-am primit 

L si pe care sintem siguri că-1 vom 
i primi, in continuare, de la uniunea 
) noastră municipală, de la condu- 
) cerea UCECOM care s-au preocu- 
!pat Îndeaproape de realizarea a- 

cestor lucrări, indrumindu-ne in 
nermanenli vom reuși să dăm In 

t funcțiune toate obiectivele cu mult 
1 înainte de termen. In ce ne pri- 
1 veste am luat Încă de pe acum o 
i serie de măsuri organizatorice, e- 
l fectele lor fiind deosebit de vizibl- 
’ le. Astfel, avem prevăzută devan- 

sarea lucrării din Bd. Leontin Sâ- 
( lăian. cu circa 9 luni, a obiectivului 
’ de pe Baba Novac — cu 2 luni, a

l - - - - - -

fectele lor fiind deosebit de vizibl-

vremea
Timpul probabil pentru 31 octom

brie si 1 ri 2 noiembrie. In țară: 
Vremea se menține relativ frumoa
să. dar rece noaptea 51 dimineața. 
Cerul va fi variabil, mai mult se

unor puncte de vedere apropiate 
sau identice asupra marilor linii 
ale politicii lor externe, politică care 
se inspiră din principiile coexisten
tei si cooperării constructive, res
pectului mutual si al suveranității 
naționale.

Premierul iranian a relevat, apoi, 
locul important pe care îl ocupă 
România in rindul partenerilor Ira
nului in domeniul schimburilor co
merciale. Vaste proiecte industriale 
Si de dezvoltare — a adăugat el — 
smt In curs de realizare in Iran in 
colaborare cu experți si tehnicieni 
români.

El s-a referit, totodată, la poziția 
celor două țări In problemele inter
naționale. la eforturile depuse de ță- 
rJe europene pentru diminuarea ton. 
s unii internaționale și la căile de 
soluționare politică a crizei din O- 
rientul Mijlociu.

In încheiere, premierul Iranului a 
toastat in sănătatea președintelui 
Consiliului do Stat al Republicii So- 
c aliste România. Nicolae Ceausescu, 
și a președintelui Consiliului de Mi
niștri al țârii noastre, pentru priete
nia dintre Iran și România.

RAspunzind, tovarășul ION GHEOR
GHE MAURER a spus : Dineul 
din această seară no oferă po
sibilitatea de a evoca din nou 
semnificația deosebită pe care o 
an, pentru țara noastră, relațiile 
de prietenie și colaborare cu Ira
nul. cu poporul său. Pe fondul 
ur.or vechi tradiții, legăturile româ- 
no-iraniene au căpătat în zilele noas
tre noi dimensiuni, corespunzător 
tendințelor, legităților care guvernea
ză dezvoltarea lumii contemporane.

Realitățile acestei lumi — a spus 
în continuare premierul român — a- 
testă că procesul treptat al dezvol

organizat la Hanoi o seară culturală 
dedicată aniversării lui Dimitrie 
Cantemir. Au participat Vu Quoc 
Uy. vicepreședinte al C.R.C.S.. oa
meni de știință si cultură, reprezen
tanți ai ur.or instituții centrale din 
Hanoi.

Despre personalitatea, activitatea 
și ooera marelui cărturar român a 
vorbit Phan Gia Bon. secretar gene
ral adjunct al Institutului de științe 
istorice din Vietnam. In încheierea 
serii culturale a fost prezentat un 
film artistic românesc.

FRAGA 29 (Agerpres). — Comisia 
națională cehoslovacă pentru colabo
rarea cu UNESCO si Ministerul Cul
turii al R.S. Cehe au organizat, luni 
dimineața. Ia Praga. un simpozion 
consacrat marelui istoric, filozof și 
om de stat rontân. Dimitrie Cante
mir. Conf. univ. Radu Manolescu și 
dr. M. Teichman au înfățișat com
plexa activitate desfășurată de dom
nitorul moldovean, contribuția sa de 
orct Ia îmbogățirea tezaurului cul
turii românești si mondiale.

CARACAS 29 (Agerpres). — Pos
tul de radio national din Venezuela 
a transmis o emisiune specială de
dicată marelui cărturar si om de 
stat român Dimitrie Cantemir. In 
cadrul programului . a fost făcută o 
prezentare a vieții și operei istorice, 
literare si muzicale a lui Dimitrie 
Cantemir. dună care a fost transmis 
un program de muzică populară ro
mânească.

investitiilor pentru cooperativa 
..Munca invalizilor" — cu 3 luni, 
iar blocurile de locuințe vor fi gata 
in termenul planificat, adică la 
31 decembrie a c.

E dificil de prezentat în cîteva 
rinduri toate experiențele si măsu
rile preconizate de cooperativa 
..Constructorul- pentru respecta
rea angajamentului la care s-a 
referit interlocutorul nostru. Ne 
vom opri totuși la una din acestea, 
semnificația ei fiind cu totul a- 
parte. Despre ce este vorba ? La 
realizarea investiției din Bd. L. 
Sălăian s-a renunțat la vechea 
formulă organizatorică, de partici
pare a unor echipe eterogene de 
meseriași. întreaga construcție 
fiind încredințată unei brigăzi de 
tineret, formată din 20 de tineri 
cooperatori (calificați recent prin 
ucenicie la locul de muncă) si 7 
ucenici în curs de calificare. Bri
gada este condusă de Nae Nicolae. 
iar coordonarea lucrării este în
credințată tot unui tinăr: ingine
rul stagiar Mija Nicolae. Iar pen
tru ca randamentul in muncă a 
..celor 27" să fie cit mai înalt, 
s-a avut în vedere solutionarea 
unor probleme sociale : asigurarea 
dormitoarelor, servirea mesei cal
de la locul de producție. înființa
rea unei biblioteci volante, a unui 
punct sanitar si chiar a unul te
ren de volei. Tinerii de aici mun
cesc împreună, trăiesc împreună. 
Iar după terminarea obiectivului 
de investiții, conducerea coopera
tivei speră ca ei să devină nu 
numai niște meseriași bine pregă
tiți, policalificati. dar si niște oa
meni cinstiți, corecțl. care să răs
pundă exigentelor ce se pun as
tăzi in fata cooperatorilor din sec
torul serviciilor publice.

nin la începutul intervalului. In 
nordul tării se vor semnala ploi izo
late. Vint slab pină la potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
intre minus 5 si plus 5 grade, iar 
maximele intre 7 și 17 grade. Local, 
in primele zile, se va semnala în
gheț si ceață. In București : Vre
mea se menține relativ frumoasă, 
mal ales in primele zile. Vlnt slab 
pină la potrivit Temperatura ușor 
variabilă. & 

tării unității, a solidarității umane nu 
exclude posibilitatea formării unor 
grupări de stRte și popoare. In virtu
tea unor afinități — fie ele de ordin 
politic, economic, cultural, etnic. în 
același timp, apare evident câ unita
te i nu poate fi concepută In afara 
diversității, a afirmării realităților 
naționale specifice și a respectării 
independenței fiecărei națiuni.

Intr-o asemenea perspectivă, apa
re clar Însemnătatea covirșitoarc pe 
care o are In epoca noastră așezarea 
relațiilor dintre state pe principiile 
independenței și suveranității națlo- 

• nale, egalității în drepturi, neames- 
I tecului în treburile interne, avantaju- 
; lui reciproc, ca temelie a unei con- 
j lucrări rodnice. Recunoașterea si 
(promovarea lor tot mai largă în via

ța internațională sint rezultatul fap
tului că ele corespund necesităților 
stringente ale dezvoltării fiecărei na
țiuni și a Întregii umanități.

Relațiile româno-lraniene se înscriu 
fericit și de timp îndelungat pe 
aceste coordonate, reprezentind un 
exemplu grăitor al felului in care 
state cu orinduiri sociale diferite pot 
colabora fructuos atunci ci nd ele iși 
întemeiază relațiile pe respectul și 
avantajul reciproc.

O contribuție deosebită la dezvol
tarea relațiilor dintre cele două țări 
au avut-o întâlnirile din ultimii ani 
dintre președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu. și Maiestatea 
Sa Imperială, Șahinșahul Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr. 
Nutrim speranța că actuala vizită, 
convorbirile pe care le vom purta vor 
marca pași înainte in direcția pro
movării tot mal largi a prieteniei și 
colaborării româno-lraniene.

La Uzina de sodă nr. 3 
Govora

Prima linie de fabricație 
a intrat in probe 

tehnologice
RM. VÎLCEA Corespondentul 

„Scînteii", I. Stanciu). — La Rm. Vil- 
cea, pe marea platformă industrială, 
a intrat in probe tehnologice prima 
linie de fabricație a Uzinei de sodă 
nr. 3. Avi nd loc cu 67 de zile mai 
devreme față de termenul stabilit 
prin planul de stat, noua premieră 
industrială se înscrie in seria de suc
cese repurtate de constructorii din 
cadrul Grupului de șantiere Govora 
in scopul realizării înainte de. termen 
a planului de investiții pe anul 1973 
si, Implicit. b*e" întreg cincinalul. 
Odată “ cu punerea în funcțiune a 
acestui obiectiv industrial, actuala 
capacitate de fabricare a sodei caus
tice și calcinate se va dubla.

NOI SPAȚII 
COMERCIALE 
ÎN ORAȘUL 

ARAD
Sporirea numărului de unități 

destinate desfacerii către popu
lație a produselor alimentare și 
nealimentare se află, in acest 
en. în centrul preocupărilor 

» organelor comerciale din muni- 
i cipiul și județul Arad. Este de 
’ remarcat faptul că atenția di- 
| recției comerciale a județu- 
i lui s-a îndreptat, îndeosebi, 
I spre cartierele de locuințe 
L nou create în municipiul A- 
J rad, unde au fost constru- 
J ite si date în folosință noi si 
L moderne Spații comerciale. 
’ Astfel, s-au încheiat lucrările de 
l construcție la două importante 
I centre comerciale, tnsumind 
1 2 492 mp spații utile, situate în 
) zona Spitalului de pediatrie 
L Arad și in noul cvartal de locu- 
’ into din calea Aurel Vlaicu. In 
\ cadrul acestor complexe au fost 
t puse la dispoziția populației 
! două magazine alimentare cu 
1 autoservire, două unități pen- 
i tru legume și fructe, două ma- 
’ gazine pentru desfacerea măr- 
\ furilor nealimentare, trei unități 
i de alimentație publică, șase 
1 unități ale cooperației meșteșu- 
l gârești și altele. De asemenea, 

in cartierul Gai a fost dat in 
ț folosință un magazin alimentar 
• cu autoservire, iar un altul de 
ț același tip se află in curs de 
i mobilare in vederea deschiderii 
J în cartierul Aradul Nou.
l — Pină la 15 noiembrie — ne 
’ spune tovarășul Achim Mihu- 
ț Iețiu, directorul Direcției comer- 
4 claie a județului Arad — vom 
’ deschide pe Bulevardul Repu- 
l Micii din municipiul Arad un 

magazin de tip „non-stop", prin 
) intermediul căruia populația va 
i putea fi servită la orice oră din 
’ zi și din noapte cu produse a- 
ț limentare, precum și cu produ- 

se nealimentare de uz curent

\ C. SIMION
i _____

PRONOEXPRES
CIȘTIGURILE TRAGERII 

DIN 24 OCTOMBRIE 1973 :
Extragerea I : Cat I : 1,80 va

riante a 100 000 lei : Cat 2 : 2 va
riante (25V») a 36 792 lei ; Cat 3 : 
13.85 a 4 643 lei ; Cat. 4 : 39,65 a
1 856 lei ; Cat. 5 : 68,65 a 1 072 lei; 
Cat. 6 : 3 332,80 a 40 lei.

REPORT. CATEG. 1 : 626 933 lei.
Extragerea a Il-a : Cat A : 1 va

riantă 10®/» a 90 138 Iei ; Cat B : 7,80 
a 9 993 Iei ; Cat C : 57,30 a 1 360 lei ; 
Cat. D : 2 070,15 a 60 lei ; Cat. E : 
112,65 a 200 lei; Cat F : 2 511,35 a 
40 leL

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele ConslHuhil de Stat al Republicii Socialiste Romdnla

BUCUREȘTI

Exprim vii mulțumiri Excelenței Voastre pentru amabilele urări pe care 
nti binevoit să mi le adresați, atit In numele dumneavoastră personal, cit 
si In numele Consiliului de Stat, al guvernului și al poporului român cu 
ocazia anlversâril zilei mele do naștere.

îmi este foarte plăcut să vă adresez. Excelență, cele mai bune urări 
de sănătate, de fericire personală și de prosperitate pentru poporul român 
PF împărăteasa «1 eu însumi păstrăm o excelentă amintire a primirii atit 
de cordiale pe care Excelența Voastră si doamna Ceaușescu ne-ati rezer
vat-o în cursul ultimei vizite In România. . . j

îmi exprim, de asemenea, convingerea că relațiile de prietenie 51 de co
operare dintre Iran și România vor continua să se dezvolte din ce în ce 
mal mult și in viitor, spre binele popoarelor noastre si' in interesul păcii 
mondiale.

MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR

CONVORBIRI ECONOMICI ROMANO-MAIIENE
Ion Pățan, vicepreședinte al Con

siliului de Miniștri, ministrul comer
țului exterior, a primit delegația 
economică guvernamentală din Re
publica Mali, condusă de Assim Dia-

Vizita secretarului de stat pentru comerț 
si industrie din Marea Britanie

Luni dimineața, la Ministerul Co
merțului Exterior au Început con
vorbiri între Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, și Pe
ter Walker, secretar de stat pentru 
comerț și industrie din Marea Brita
nie. Au fost abordate probleme pri
vind colaborarea șl cooperarea eco
nomică dintre cele două țări, per
spectivele relațiilor economice bila
terale.

Au participat Vasile Voloșeniuc, 
președintele Consiliului de admi
nistrație al Băncii române de co
merț exterior. Constantin Stanciu, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior, alte persoane oficiale.

O delegație militară din R.P. Bulgaria 
a sosit în Capitală

Luni dimineața a sosit în Capitală 
o delegație militară bulgară, condusă 
de general-colonel Kiril Kosev, șeful 
Direcției superioare politice a arma
tei populare bulgare, care va face o 
vizită pentru schimb de experiență in 
domeniul muncii politice de partid la 
Consiliul politic superior al arma teu

La sosire, pe aeroportul Otopcni, 
erau prezenți general-maior Constan
tin Opriți, adjunct al ministrului 

.apărării naționale și .secretar, al Con-
L . ■
I

SOSIREA ÎN CAPITALĂ A UNEI DELEGAȚII 

ECONOMICE VEST-GERMANE
Luni după-amiază a sosit in Ca

pitală o delegație economică vest- 
germană, condusă de Martin Griiner, 
secretar de stat parlamentar in Mi
nisterul Federal al Economici, care 
ia parte la lucrările primei sesiuni 
a Comisiei mixte guvernamentale 
româno—veșt-germane de colaborare 
economică, industrială și tehnică.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Constan
tin Stanciu, adjunct al ministrului

Vizita secretarului de stat Ia Ministerul
Afacerilor Externe al Franței

La Ministerul Afacerilor Externe 
au , avut loc, luni, oonvorbiri cu 
Jean de Lipkowski, secretar de stat 
la Ministerul Afacerilor Externe al 
Franței. Cu această ocazie s-a făcut 
un schimb de vederi privind evolu
ția relațiilor bilaterale, precum și in 
legătură cu unele probleme interna
ționale de interes comun.

Cu prilejul vizitei sale la Bucu

y SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

La rind, F. C. Constanța
Nici Universitatea Craiova. nici 

Dinamo n-au trecut probele privind 
capacitățile tehnico-tactice de rea
daptare rapidă de la un meci de un 
anume fel, la altele de tip diferit. 
După derbiul de la Craiova.* ambele 
echipe au jucat cite două partide, 
înregistrind eșecuri in toate cazuri
le. Dacă pentru Universitatea există 
oarecari circumstanțe atenuante — 
meciurile ei s-au disputat in depla
sare — in schimb. Dinamo n-are 
scuze evidente pentru modul in care 
a jucat aceste ultime două pârtide 
pe stadionul propriu din București. 
La urma-urmel, aici e nodul pro
blemei : nu e atit de important 
faptul că bucureștenii n-au profitat 
de infringerea craiovenilor La Tir- 
gu-Mureș, spre a-șl îmbunătăți pozi
ția în clasament, cit e de grav si de 
îngrijorător locul sub orice critică 
al unei echipe considerată a fi prin
tre fruntașele fotbalului nostru. 
Chiar acceptînd drept explicație 
concentrarea atenției, a pregătirii 
si a eforturilor pentru derbiul de la 
Craiova, din precedenta etapă — 
atunci cind. Intr-adevăr. Dinamo s-a 
prezentat bine — tot nu putem ad
mite, nici înțelege, cum de e posi
bil ca o formație cu pretenții să 
dispună de atit de puține resurse 
incit să nu mai facă fată meciuri
lor imediat următoare.

Situația necoresDunzătoare a fot
balului ce se practică astăzi In ca
tegoria A e ilustrată și prin com
portarea altei echipe de primă mă
rime — Steaua. Am mai avut oca- 

I zia să scriem despre aceasta* dar

v.’ara, ministrul comerțului, care face 
o vizită in țara noastră. Au fost ana
lizate probleme privind dezvoltarea 
colaborării si cooperării economice 
dintre cele două țări. (Agerpres)

A fost do față Derick Rosslyn 
Ashe, ambasadorul Marii Britanii la 
București.

★
în aceeași zi, secretarul de stat 

pentru comerț șl industrie din Ma
rea Britanie a avut întrevederi cu 
prof. Ioan Ursu, președintele Consi
liului național pentru știință și teh
nologie, Mihail Florescu, ministrul 
industriei chimice, și Gheorghe Bol- 
dur, adjunct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini-unelte și e- 
lectrotehnicil. S-au abordat diferite 
aspecte ale dezvoltării relațiilor eco
nomice și tehnico-științifice româno- 
britanice.

(Agerpres)

siliului politic superior, generali șl o- 
fițeri superiori.

Au fost de față Spas Gospodov, 
ambasadorul Republicii Populare Bul
garia la București, și colonelul Nedko 
Dimitrov, atașat militar, aero și na
val.

In cursul aceleiași zile, oaspeții au 
depus coroane de flori, la Monumen
tul eroilor patriei și la Monumentul 
eroilor sovietici din Capitală și au a- 
vut o întilnlre de lucru la Consiliul 
politic superior.

fjT'.'.x j . .

comerțului exteriori de alte persoa
ne oficiale.

★
In aceeași zi. șeful delegației 

vest-germane a fost primit de Ion 
Pățan. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul comerțului ex
terior. Cu această ocazie au fost 
abordate probleme privind extinde
rea colaborării și cooperării econo
mice dintre cele două țări.

(Agerpres)

rești, secretarul de stat la M.A.E. 
francez, Jean de Lipkowski, a ofe
rit, luni, un dejun în saloanele Am
basadei Franței, la care au parti
cipat George MacovescU, ministrul 
afacerilor externe, Vasile Gliga. ad
junct al ministrului. Valentin Li- 
patti, ambasador, funcționari supe
riori din M.A.E.

sintem nevoiti să revenim ne mar
ginea întilnirii Steaua—F. C. Argeș. 
Nu contestăm caracterul organizat 
al activității echipei piteștene ; de 
asemenea, știm prea bine ce înseam
nă pentru adversari un Dobrin cind 
adaugă și ambiție jocului său ; to
tuși. elementele acestea nu explică 
pentru ce o formație cu numeroși

FOTBAL 
Adnotări 

la etapa a Xl-a

fotbaliști talentat! se mișcă, vreme 
de 90 de minute, complet „debuso- 
lată". Ziarul „Sportul". In numărul 
său de duminică, publică ne prima 
pagină o fotografie semnificativă 
pentru felul dezorientat în care ac
ționează jucătorii stelistl. Patru 
dintre ei sint surprins! de către un 
singur adversar, fug grupați cu 
ochii la acesta si fără să se sinchi
sească de ceilalți argeșeni ; !n plus, 
toți patru sint Îndreptat! cu fața 
spre poarta proprie, in Ioc să se 
afle, cum ar fi fost firesc. în pozi
ții de înfruntare a adversarilor (? !).

In condițiile in care Universitatea 
Craiova. Dinamo si Steaua n-au a- 
vansat in clasament, iată că. teore
tic. «e profilează perspectiva unul 

Luni a părăsit Capitala, plecind la 
Moscova, delegația Republicii Socia
liste România condusă de tovarășul 
Manea Măncscu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
pentru a participa la ședința Comi
tetului C.A.E.R. pentru colaborare in 
domeniul activității de planificare.

Din delegație fac parte Radu 
Constantinescu. vicepreședinte al Co
misiei guvernamentale de colaborare 
și cooperare economică și tehnică, 
Vasile Răuță, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării.

Deschiderea „Zilelor filmului sovietic"
Luni seara s-au deschis in Capi

tală „Zilele filmului sovietic", ma
nifestare care se Înscrie in con
textul relațiilor de colaborare cultu
rală dintre România si Uniunea So
vietică. Cu această ocazie, la cine
matograful „Capitol" a avut loc un 
suerlacol de gală cu filmul „Monolo
gul" — o dezbatere etică de actuali
tate. în regia lui Ilia Avcrbah.

Au asistat Dumitru Ghișe. vice
președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, membri ai Con
siliului General A.R.L.U.S.. funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe, cineaști, critici de 
film, alti oameni de cultură si artă, 
un numeros public.

Au fost prezenți V.I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la

RECEPȚIE CU PRILEJUL ZILEI 
NAȚIONALE A TURCIEI

Cu orilejul sărbătorii naționale a 
Republicii Turcia, luni seara, amba
sadorul acestei țări la București, Os
man Derinsu, a oferit o recepție in 
saloanele ambasadei.

Au participat Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior. Ion 
Cosma, ministrul turismului. Mihail 
Florescu, ministrul industriei chi

întoarcerea ministrului muncii de la Moscova
Luni dimineața s-a înapoiat in Ca

pitală Petre Lupu, ministrul muncii, 
care, la invitația lui A. P. Volkov, 
președintele Comitetului de Stat pen
tru Problemele de Muncă și Salarii al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a 
făcut. împreună cu un grup de spe
cialiști, o vizită in schimb de expe
riență.

-• ‘ ' .Hanuu. fiC.jjiCaano. ttt

Cronica zilei
Noul ambasador al Republicii Afri

ca Centrală în țara noastră, Jean 
Claude Mandaba, a depus luni dimi
neață o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului șl a patriei, pentru 
socialism.

La solemnitate au luat parte repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor

Lucrările Comisiei mixte 
româno-elene de colaborare 

in domeniul turismului
Luni la amiază a fost semnat pro

tocolul privind lucrările Comisiei 
mixte româno-elene de colaborare In 
domeniul turismului de către Ion 
Cosma, ministrul turismului, șl Crys- 
santos Dimitriadis, președintele Ofi
ciului național de turism al Repu
blicii Elene.

în timpul șederii în țara noastră, 
oaspetele a vizitat obiective turistice 
din București, de pe Valea Prahovei 
și de la Brașov.

(Agerpres) I

nou lider. F. C. Constanța. Spun 
teoretic, fiindcă, la modul real pri
vind lucrurile, șansele de durată 
ale echipei de pe litoral nu Dar atit 
de sigure cum cred unii comenta
tori. Amatorii de fotbal cunosc din 
campionatele precedente starea lo
tului si nivelul de joc al echipei 
F. C. Constanța, apreciază efortu
rile clubului de a redresa situația, 
ca si unele realizări comnetitionale 
din această toamnă. Totuși, să nu 
ne facem iluzii, chiar și numai 
pentru a nu suferi noi decepții : o 
formație de fotbal bună nu se naș
te peste noapte, nici la București, 
nici la Craiova și nici la Constan
ța, cum n-a apărut nici la Arad, 
deși U.T.A. Învinsese La rind în 
două campionate. E preferabil, deci, 
să cerem constăntenilor si craiove
nilor. bucurcsteniior si tuturor ce
lorlalți candidați la gloria sportivă 
adevărată, muncă, modestie si mult 
mal multă ambiție pe cimpul de 
fotbal...

In situația concretă a echiDCi de 
pe litoral, iată că împrejurările o 
obligă si pe ea să se prezinte chiar 
în zilele acestei săptămini la o pro
bă severă a capacităților de care 
dispune. După ce a jucat simbătâ 
la Tirana cu reprezentativa Albani
ei (in fața căreia a cedat cu 2—1), 
F. C. Constanta va disputa mline 
la Bacău partida restanță, urmînd 
ca numai peste trei zile să se În
treacă, tot „în deplasare", cu Spor
tul studențesc I Greu e drumul pină 
la virful clasamentului 1

Valeriu MIRONESCU

La plecare, pe aeroportul Otopcni, 
delegația a fost condusă de tovarășii 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte 
al ConsLliului de Miniștri, Emillan 
Dobrescu, Nicolae Mihai, miniștri se
cretari de stat, prim-vicepreședinți ai 
Comitetului de Stat al Planificării, 
Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, de alte per
soane oficiale.

A fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

(Agerpres)

București, șefi al unor misiuni diplo
matice acreditat! In tara noastră, 
alti membri ai corpului diplomatic.

Au participat, de asemenea, mem
brii delegației de cineaști sovietici 
care se află în tara noastră cu acest 
prilel.

înainte de spectacol, Stanciu Ma
rin, director general al Centralei 
România-film, a vorbit despre suc
cesele Înregistrate de cinematogra
fia sovietică și a prezentat filmul 
galei și pe principalii săi Interpret!. 
V.N. Iakovlev, conducătorul dele
gației. director adjunct în Comitetul 
pentru cinematografie de De lingă 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S.. a 
adresat un cald cuvint de salut pu
blicului românesc.

(Agerpres) 

mice, Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, oameni 
de artă și cultură, generali și ofițeri 
superiori, ziariști.

Erau prezenți șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
atașați militari, aiți membri ai corpu
lui diplomatic.

(Agerpres)

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
ministrul român a fost salutat de 
Mircea Voinescu, prim-adjunct al mi
nistrului muncii, de alți membri ai 
conducerii ministerului.

A fost prezent V. S. Tikunov, în
sărcinat cu afaceri a, i. al U.R.S.S. la 
BucureștL

Externe, ai Consiliului popular al 
municipiului București, generali și 
ofițeri superiori.

★

Sub auspiciile filialei Banat a Aso
ciației artiștilor fotografi din Româ
nia. luni la Timișoara a fost deschisă 
o expoziție de artă fotografică din 
R. F. Germania. Sint expuse peste 
100 de lucrări în alb-negru și color — 
peisaje, instantanee, compoziții, atu- 
dli portretistice — semnate de un 
grup de artiști din mai multe orașe 
vest-germane.

★

Luni dimineața a plecat spre Mos
cova o delegație militară condusă dc 
general-colonel Sterian Țîrcă, adjunct 
al ministrului apărării naționale, 
pentru a participa la funeraliile ma
reșalului Uniunii Sovietice Semion 
Budionnii.

★

în 'cadrul decadei „Cărții sovie
tice", la Cluj a fost organizată o ex
poziție de literatură sovietică tipă
rită în U.R.S.S. și în România. In ca
drul expoziției sint prezentate cărți 
de literatură social-politică, beletris
tică, tehnico-științifică și albume de 
artă. La vernisaj au participat repre
zentanți ai organelor locale de par
tid și de stat, oameni de cultură.

(Agerpres)

în cîteva lînduii
• BASCHET. O VICTORIE DE 

PRESTIGIU A ECHIPEI DINAMO 
BUCUREȘTL Cea de-a 12-a ediție a 
„Dinamovladei" de baschet, desfășu
rată la Tbilisi, a prilejuit un frumos 
succes echipei Dinamo București, 
care a terminat pe primul loc, urma
tă de formațiile Dinamo Tbilisi, 
Ruda Hvezda Praga, Spartak LevsU 
Sofia, Gwardla Varșovia.

In partida decisivă, disputată !n 
ultima zi a competiției, baschetbaliș- 
tii de la Dinamo București au între
cut cu scorul de 74—73 (39—40) pe 
Dinamo Tbilisi !

Coșgeterul turneului a fost bas
chetbalistul polonez Eduard Jurkie
wicz. care a înscris 169 puncte.

• BOX. SUCCESE ALE SPORTIVI
LOR ROMANI. în Sala sporturilor 
din Varșovia s-a desfășurat gala fi
lială a turneului internațional dc 
box, la care au participat pugilișt 
din orașele București, Hamburg. 
Skoplio șl Varșovia.

In limitele categoriei cocoș, boxe
rul român Vasile Ivan l-a învins 
prin ko tehnic in rundul trei pe po
lonezul Ballaun. A. doua victorie a 
reprezentanților orașului București a 
fost obținută de Nicolae Tudor (ca
tegoria mijlocie mică), declarat în
vingător la puncte in meciul susținut 
cu pugllistul vest-german Siegst. 
Meciul de la categoria semigrea, 
dintre Marin Constantinescu $1 var- 
șovianul Gortat nu s-a putut dispu
ta din cauza accidentări! boxerului 
polonez. Astfel, locul prim a fost 
atribuit sportivului român.



viața internațională
Dezbaterile din Adunarea Generală a O. N. U.

COOPERAREA INTERNATIONAlA - CONDIȚIE 
ESENȚIALA A SOLUȚIONĂRII PROBLEMELOR 

MAJORE ALE CONTEMPORANEITĂȚII
NEW YORK 2. — Trimisul special Agerpres. V. Martaloțu, trans

mite : Cea de-a doua s&ptâmîni a dezbaterilor de politică generală din 
plenul Adunării Generale a O.N.U. a început luni in aceeași atmosferă 
favorabilă înțelegerii internaționale care a caracterizat pină acum acti
vitatea forumului Internațional. Vorbitorii au exprimat atitudinea gu
vernelor lor față de o serie de chestiuni cu caracter Internațional, pen
tru soluționarea cărora cooperarea internațională constituia o condiție 
esențială și indispensabila.

La reluarea dezbaterilor, minis
trul afacerilor externe al R. D. Ger
mane, Otto Winzer. a afirmat că 
raporturile interstatale pot servi la 
instaurarea unei atmosfere de des
tindere; și a unei cooperări pașnice, 
dacă ele au la bază principiile cu 
caracter obligatoriu ale Cartei 
O.N.U.

Relevând condițiile istorice deose
bite ale continentului european, mi
nistrul de externe al R.D.G. a afir
mat că este în interesul întregii lumi 
ca in Europa să domnească pacea 
și securitatea, situație de care vor 
beneficia, fără îndoială, toate conti
nentele.

..Pentru a fî durabilă, destinderea 
politică trebuie completată prin acor
duri corespunzătoare asupra unor 
măsuri de dezarmare. Cursa înar
mărilor nu este numai o permanentă 
amenințare pentru pace, ci și o 
imensă povară materială care apasă 
asupra popoarelor", a spus vorbite-- 
rul.

Ministrul de externe al Islandcl, 
Einar Agustsson, a declarat că ..o 
națiune mică nu are un interes mai 
mic decit marile puteri în soluțio
narea problemelor politice și de 
securitate ale timpului nostru și în 
menținerea unei organizații interna
ționale eficiente, care să facă față 
dificultăților ce se ivesc în lume. 
Pentru a fi instrumentul cel mai 
eficace în vederea promovării coope
rării.' O.N.U. trebuie să beneficieze 
de sprijinul deplin al întregii comu
nități internaționale", a subliniat mi
nistrul islandez.

După ce a exprimat poziția țării 
sale asupra unor probleme interna
ționale, inclusiv situația din sud- 
estul Asiei, ministrul de externe ad

junct al Tailandei. Chatichai Choon- 
havan, a apreciat că o semnifica
ție deosebită pentru țările in curs de 
dezvoltare o va avea Congresul mon
dial pentru populație, care se va 
Line în august 1974 la București, la 
invitația guvernului României. Pro
blema populației — a spus el — este 
de o importanță fundamentală pen
tru viitorul umanității, iar pentru 
abordarea și rezolvarea coerentă a 
acestei probleme foarte complete 
trebuie să utilizăm cele mai bune 
cunoștințe și resurse ale noastre .

Ministrul de externe al Irakului, 
Murtada Said Abdel Baky. a evi
dențiat măsurile întreprinse în di
recția stabilirii unei mai strinse coo
perări internaționale și a funda
mentului unor relații noi, care vor 
determina, în continuare, reducerea 
tensiunii internaționale și vor înde
părta pericolul unui război nuclear. 
El a subliniat importanța lucrărilor 
conferinței de la Alger a statelor 
care fac parte din grupul nealinia- 
ților in acțiunile pentru menținerea 
securității internaționale, precum și 
pentru garantarea drepturilor legi
time ale țărilor în curs de dezvol
tare.

în cuvintul său. ministrul afaceri
lor externe al Indoneziei, Adam Ma
lik. și-a exprimat speranța că ac
tuala destindere internațională va 
influența soluționarea conflictelor 
din Orientul Apropiat și din Indo
china. va accelera eforturile pen
tru a se pune capăt regimurilor mi
noritare ilegale din Africa, elimi
narea rămășițelor colonialismului, 
eradicarea politicii rasiste și de 
apartheid și va contribui la succe
sul celui de-al doilea deceniu pen
tru dezvoltare.

Cuvîntarea reprezentantului României 
în Comitetul pentru probleme 

economice și financiare
NAȚIUNILE UNITE 2 — Trimisul 

special Agerpres transmite : Luind 
cuvintul, marți. în dezbaterile gene
rale din cadrul Comitetului pentru 
probleme economice ’și financiare al 
Adunării Generale, reprezentantul 
României, ambasadorul Ion Datcu, 
a arătat că mutațiile rapide interve
nite in cele mai variate domenii ale 
activității umane au făcut ca astăzi 
cooperarea să nu mai fie o opțiune, 
ci o necesitate pentru toate statele, 
indiferent de gradul lor de dezvol
tare.

„Considerăm, a afirmat ambasado
rul român, că raporturile economice 
internaționale trebuie să fie așezate 
pe principii noi. care să asigure par
ticiparea liber consimțită a unor par
teneri egali în drepturi, să tină sea
ma de interesele fiecărui stat, să ga
ranteze fiecărui popor dreptul inalie
nabil de exercitare a suveranității 
asupra resurselor sale naționale și 
de a-și elabora in mod independent 
politica generală de dezvoltare".

în continuare, reprezentantul ro
mân a arătat că țara noastră consi
deră că este necesar să se acorde o 
atenție sporită problemelor țărilor 
in curs de dezvoltare, si se intensi
fice sprijinul acordat statelor respec
tive, ceea ce constituie un impera
tiv fundamental al vieții internațio
nale. in fapt, unul dintre principiile 
relațiilor economice contemporane.

în continuare, vorbitorul a spus că 
România acordă o importanță deose

bită viitoarei carte a drepturilor și 
obligațiilor economice ale statelor — 
la a cărei elaborare țara noastră par
ticipă nemijlocit. Vedem in aceasta 
posibilitatea de a consacra voința 
comunității internaționale de a ac
ționa in vederea creării unui sistem 
de relații economice mai juste și 
mai echitabile.

De asemenea, definirea conceptu
lui de securitate economică colectivă 
reprezintă o acțiune pozitivă tinzi nd 
să abordeze problemele dezvoltării 
lumii contemporane într-o viziune 
de ansamblu, punind accent pe res
ponsabilitatea comună față de ga
ranția dezvoltării economice și so
ciale a tuturor popoarelor.

Reprezentantul țării noastre a ară
tat in încheiere că România s-a aflat 
printre țările care au inițiat și spriji
nii activ preocupările organizației în 
ce privește rolul științei și tehnologiei 
modeme în dezvoltarea națiunilor, 
chestiune care a făcut obiectul dez
baterilor la cea de-a ,25-a Sesiune a 
Adunării Generale, ca urmare a că
rora a fost adoptată rezoluția nr. 
2658. La cea de-a 26-a sesiune, 
România, pornind de la. convingerea 
că abordarea directă, realistă a as
pectelor oooperării in domeniul teh
nologiei reclamă luarea in conside
rare a tehnicilor de virf, a prezen
tat, in cooperare cu alte state, re
zoluția nr. 2804 cu privire la apli
carea tehnicilor de calcul în vederea 
dezvoltării.

Lucrările Conferinței 
și cooperare

GENEVA 2 (Corespondență de la 
C. Vlad). — La Centrul internațio
nal de conferințe de la Geneva con
tinuă lucrările Comitetului do coor- , 
donare — forumul suprem al celei 
de-a doua faze a Conferinței 
pentru securitate și cooperare in Eu
ropa. Marți, discuțiile principale s-au 
purtat in legătură cu modalitățile 
prin care organele de lucru ale con
ferinței vor putea consulta Comisia 
Economică a O.N.U. pentru Europa 
(C.E.E./O.N.U.) și cu graficul pentru 
perioada următoare al ședințelor ce
lor 12 organe subsidiare și ale celor 
trei comisii.

Prin consens, s-a luat hotărîrea ca 
organele de lucru ale conferinței 
care se ocupă de domeniile econo
mic, tehnico-științific și privind me
diul înconjurător să poată consulta 
C.E.E./O.N.U. in probleme care figu
rează pe ordinea de zi ja acestor or
gane. Conform hotăririi, secretarul 
executiv al C.E.E./O.N.U. ar putea 
să prezinte contribuții scrise. în a- 
celași timp, dacă va fi necesar, ase
menea contribuții vor putea fi intro-

pentru securitate 
in Europa

duse de reprezentanții săi în dife
ritele organe de lucru ale conferin
ței. în legătură cu consultarea or
ganizațiilor internaționale competen
te de către conferință, reprezentan
tul Maltei a menționat și UNESCO, 
alături de Comisia Economică a 
O.N.U. pentru Europa. în același 
sens, s-au pronunțat reprezentanții 
României, U.R.S.S. și Poloniei.

Comitetul a stabilit totodată pro
gramul activităților din această săp- 
tămînă ale organelor subsidiare ale 
conferinței. în discuția privind data 
viitoarei reuniuni a comitetului s-a 
exprimat opinia ca acesta să se în
trunească la intervale de timp mai 
scurte.

în cursul aceleiași zile a avut loc 
ședința subcomisiei pentru cooperare 
industrială, in cadrul căreia au fost 
stabilite modalitățile de abordare a 
problemelor privind cooperarea în 
producție și vinzare, precum și alte 
aspecte ale dezvoltării legăturilor în 
domeniul industriei intre statele eu
ropene participante la conferință.

VARȘOVIA IN POFIDA PROTESTELOR OPINIEI PUBLICE INTERNATIONALE

Cancelarul Austriei propune realizarea 
unui acord de principiu privind data 

organizării celei de-a treia faze a conferinței

Vizita delegației 
de activiști ai P.C.R.

VARȘOVIA 2 (Corespondență de la 
Gh. Ciobanu). — în perioada 24 sep
tembrie—2 octombrie, o delegație de 
activiști ai P.C.R., condusă de ing. 
Ion SI. Ion. vicepreședinte al Consi
liului central de control muncitoresc 
al activității economice și sociale, a 
făcut, o vizită de lucru in R. P. Po
lonă.

Delegația a studiat experiența 
P.M.U.P. in domeniul utilizării resur
selor energetice primare și îndeosebi 
a combustibililor inferiori, a dezvol
tării sistemului energetic și ridicării 
siguranței in exploatare, a organiză
rii centralelor și stațiilor electrice, 
precum și principalele direcții de dez
voltare și organizare a industriei mi
niere.

în acest scop, delegația română a 
purtat convorbiri la secția economică 
a C.C. al P.M.U.P.. Ministerul Mine
lor și Energeticii, Comisia de plani
ficare, la alte instituții centrale, a vi
zitat întreprinderi energetice și mi
niere, s-a întilnit cu specialiști, 
cu cadre didactice și de partid din 
Varșovia, voievodatele Bydgoszcz, 
Koszalin, Poznan și Katowice.

La încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de Jan Szydlak. membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P. La primire a participat 
Aurel Duca, ambasadorul țării noastre 
în Polonia.

Secretarul general al P. C.
din Chile, Luis Corvalan,

adus în fața
DE CHILE 2 (Ager-

VIENA 2 (Agerpres). — Exprimîn- 
du-și speranța că lucrările etapei a 
doua a Conferinței pentru securitate 
și cooperare din Europa, care se des
fășoară la nivelul experților la Ge
neva. se vor încheia cu succes, can
celarul Austriei, Bruno Kreisky, a a- 
firmat că ar fi bine să se realizeze 
de pe acum un acord de principiu

între țările participante la conferin
ță in legătură cu data organizării ce
lei de-a treia etape, pentru ca in a- 
cest mod „experții să fie mobilizați 
la o activitate și mai intensă". După 
părerea cancelarului Bruno Kreisky, 
aceasta ar servi în mare măsură po
litica actuală de destindere din Eu
ropa.

★
Marți după amiază delegația s-a 

înapoiat in Capitală.
La sosirea pe aeroportul Otopeni, 

delegația a fost salutată de tovarășii 
Dumitru Turcuș. adjunct de sef de 

. secție la C.C. al P.C.R., Gheorghe 
Fulea. adjunct de șef de secție la’ 
Consiliul Central de Control Munci
toresc al Activității Economice si So
ciale. de activiști de partid.

A fost de fată Edward Rokicki, 
consilier al Ambasadei R. P. Polone 
la București.

SANTIAGO__ _________
preș). — Ignorind protestele opiniei 
publice internaționale, junta milita
ră chiliană a hotărit aducerea 
Luis Corvalan. secretar general 
Partidului Comunist din Chile, 
fața Curții Marțiale. Procesul 
desfășoară la Academia Militară 
Santiago, unde Luis Corvalan se află 
sub stare de arest.

După cum menționează autoritățile 
militare, citate de agențiile Reuter 
și United Press International, la 
Santiago de Chile au fost executate 
in cursul nopții de luni spre marți 
alte nouă persoane, acuzate de a fi 
atacat elemente militare sau de a fi 
încălcat interdicțiile de circulație.

Zece cadre de conducere de la ma
rea mină de cupru „Chuquicamata" 
au fost condamnate, de asemenea, 
pentru diverse „delicte", la pedepse 
mergînd pină la 17 ani închisoare, 
în provincia nordică Taracapa alti 
cinci adepți ai guvernului de Unitate

★
Partidului 
a dat pu- 
care iși

lui 
al 
in 
se 

din

Comitetul Central al
Muncitoresc Unit Polonez 
bllcității o declarație in __
exprimă indignarea față de aresta
rea de către junta militară chiliana 
a secretarului general 
Chile. Luis Corvalan.

al P.C. din

Comitetul Național 
Sindicatelor Oamenilor

,««■ REPUBLICII GUINEEA-BISSAU ESTE 0 
CONTRIBUȚIE IA UIPTA DE ELIBERARE NAȚIONALA 

A POPOARELOR AFRICANE*'
DECLARAȚIA SECRETARULUI GENERAL AL P.A.I.G.C.

al Centralei 
Muncii din 

Cuba (C.T.C.) a dat publicității o 
declarație în care se exprimă solida
ritatea C.T.C. cu poporul chilian. 
Este exprimată, totodată, hotărîrea 
membrilor sindicatelor cubaneze de 
a contribui la desfășurarea unei largi 
mișcări internaționale in apărarea 
secretarului general al P.C. din Chi
le. Luis Corvalan.

Curții Marțiale
Populară au 
chisoare pe 

'ani.
Pe de altă parte, militarizarea u- 

niversitătiior ----- 1—II
provoacă serioase nemulțumiri chiar 
si în rîndul unor lideri democrai- 
creștini. care văd in acest fapt o 
nouă și considerabilă accentuare a 
acaparării tuturor sectoarelor vieții 
chiliene de către forțele armate, a- 
rată agenția France Presse. Printre 
primele măsuri adoptate de autori
tățile militare în domeniul univer
sitar sc numără închiderea defini
tivă a facultăților de sociologie, d£ 
ziaristică si pedagogie pe intreg te- 
ritoriuL tării, sub motivul că aici e- 
rau predate, între altele, si cursuri 
de filozofie marxist-leninistă. Uni
versitățile tehnice sînt, de aseme
nea. închise.

în domeniul vieții economice se 
semnalează hotărîrea juntei milita
re de a devaloriza escudo-ul chilian.

★
Siria, Irak și Liban — au lansat ■- 
pelul de a se iniția o campanie pen
tru salvarea vieții secretarului gene
ral al P.C. din Chile, Luis Corvalan. /

9
fost condamnați la ln- 
termene de pină la 15

preconizată de juntă

Un grup de 6 000 de profesori uni
versitari și cercetători științifici fran
cezi au dat publicității o declarație 
in care iși exprimă protestul împo
triva acțiunilor regimului militar din 
Chile și, totodată, sprijinul față de 
lupta poporului din această tară,

★
Guvernul R.P. Mongole a hotărit 

să intrerupă relațiile diplomatice cu 
Chile, se arată intr-o declarație di
fuzată la Ulan Balor.

GUINEEA-BISSAU 2 (Agerpres). 
— Prin proclamarea statului Gui- 
neea-Bissau, rezultat a 17 ani de 
luptă politică și armată împotriva co
lonialiștilor portughezi, se pune ca
păt unei situații contradictorii. în 
sensul că in interiorul țării noastre 
aveam organe ale puterii care iși e- 
xercitau atribuțiile, in timp ce in 
exterior nu beneficiam de statutul 
juridic necesar — a deolarat Aristi
des Pereira, secretar general al 
Partidului African al Independenței 
din Guineea-Bissau și Insulele Capu
lui Verde (P.A.I.G.C.). Actul procla
mării independenței, a adăugat el. 
înlătură această contradicție și dă 
posibilitatea stabilirii de relații cu 
alte popoare ale lumii, în principal

Șeful statului afgan 
despre sarcinile politice 

și economice 
ale guvernului

KABUL 2 (Agerpres). — Proclama
rea republicii a constituit pentru noi 
primul pas pe calea exercitării de că
tre popor a drepturilor sale și a afir
mării depline a suveranității națio
nale — a declarat Mohammed Daud, 
șeful statului și prim-ministru al Re
publicii Afganistan, intr-un interviu 
acordat săptăminalului indian „Blitz". 
Ne pregătim in prezent — a adăugat 
el — să adoptăm alte măsuri, menite 
să ducă la crearea unei economii na
ționale independente, bazată pe o 
planificare științifică modernă și pe 
o tehnică înaintată. In altă ordine 
de idei, Mohammed Daud a relevat 
că Republica Afganistan va înfăptui 
reforma agrară, care va corespunde 
intereselor majorității țăranilor, că 
vor fi create cooperative și compa
nii cooperatiste in agricultură, în sis
temul de producție și consum.

Revoluția înfăptuită in Afganistan 
a fost pregătită, organizată și înfăp
tuită în exclusivitate de către for
țele patriotice afgane, susținută de 
păturile sărace ale societății și de 
tineretul din țară, a declarat Moham
med Daud.

cu popoarele africane, cu alte țări 
prietene. Pereira a arătat că încă din 
1971 P.A.I.G.C. a hotărit formarea 
Adunării Naționale in vederea pro
clamării ca stat independent a Gui- 
neei-Bissau, dar asasinarea lui A- 
milcar Cabrai a aminat evenimentul.

Aristides Pereira a menționat că 
patrioții din Guineea-Bissau sînt 
pregătiți să facă față unor reacții 
brutale ale colonialiștilor portughezi, 
inclusiv celor constînd din raiduri 
aeriene, așa cum au avut loc lunile 
trecute împotriva populației civile. 
Noi, a afirmat in continuare secre
tarul general al P.A.I.G.C., sintem 
convinși că proclamarea Republicii 
Guineea-Bissau este o contribuție la 
lupta de eliberare care deschide ori
zonturi noi mișcărilor de eliberare1 
națională.

★
După cum relevă agenția France 

Presse, secretarul. general al 
P.A.I.G.C., Aristides Pereira, a tri
mis secretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, o telegramă prin 
care îl informează despre procla
marea independentei Guineei-Bis- 
sau.

CAMBODGIA

Forțele patriotice exercită 
o puternică presiune 

asupra Pnom Penhului
CAMBODGIA 2 (Agerpres). — 

Forțele de eliberare și-au continuat 
presiunile asupra zonei sudice a 
Pnom Penhului. lupte grele desfășu- 
rindu-se de-a lungul șoselelor II și 
III, unde trupe ale regimului lonno- 
list au fost nevoite în ultimele patru 
zile să abandoneze poziții ce păreau 
sigure. Comandanții trupelor inamice 
din această zonă au declarat că au 
nevoie urgentă de întăriri, dar pină 
în prezent foarte puține unități le-au 
venit in ajutor, iar dintre militarii 
acestora mulți au dezertat. Pe șo
seaua numărul IV. la 53 km vest de 
Pnom Penh, o companie lonnolistă 
a refuzat să lupte.

agențiile de presă transmit:
Un purtător de cuvint al 

M.A.E. al G.R.P. al Republi
cii Vietnamului de Sud •d8t 
publicității o declarație. in care res
pinge categoric afirmațiile lui Ngu
yen Van Thieu privitoare la situația 
actuală din Vietnamul de sud. pre
cum $i amenințările acestuia de in
tensificare a războiului. G.R.P. —se 
spune in declarație — a respectat în
totdeauna cu seriozitate și scrupu- 
lozîtate toate prevederile Acordului 
asupra Vietnamului și ale comunica
tului comun, dar este hotărit să nu 
tolereze nici un act de sabotaj al 
Acordului și al păcii din partea ad
ministrației de la Saigon.

Tratativele S.A.L.T. 2 
octombrie, la Geneva a avut loc o 
nouă intilnire între delegațiile sovie
tică și americană in cadrul tratative
lor pe care le duc privind limitarea 
armamentelor strategice.

India a omagiat pe Ma
hatma Gandhi, de la * eărui 
naștere s-au împlinit o sută patru 
anL La Muzeul memorial „Rajghat"

din Delhi a fost inaugurată, cu acest 
prilej, de către vicepreședintele In
diei, G. S. Pathak, expoziția „Omagiu 
floral lui Mahatma". Manifestări o- 
magiale au avut loc, de asemenea, 
la muzeele și casele memoriale „Ma
hatma Gandhi" din capitală $i din 
celelalte localități ale țării.

COLUMBIA : SAPTAMÎNA 
CULTURII ROMANEȘTI
BOGOTA. — La Centrul uni

versitar Cucuta din Columbia 
s-a deschis o sâptâmină a cul
turii românești, sub auspiciile 
Ambasadei României din Bo
gota. Cu acest prilej, s-a orga
nizat o expoziție de artizanat, 
carte și discuri românești. Sînt 
prezentate, de asemenea, filme 
documentare despre țara noas
tră, iar postul de radio local 
transmite emisiuni de muzică 
populară românească. In cadrul 
manifestărilor ce se desfășoară 
cu această ocazie a avut loc 
o intilnire cu profesorii și stu
denții Universității din Cucuta.

Partidul laburist se pro
nunță pentru o politică de 
naționalizări. In 5edin’a de 
marți a Conferinței anuale a Parti
dului laburist, care se desfășoară la 
Blackpool, atenția delegaților a fost 
reținută de cuvintarea liderului par
tidului, Harold Wilson. Vorbitorul a 
evidențiat cele mai importante pre
vederi ale „Programului laburist pen
tru Anglia", al cărui punct central 
l-a constituit — după cum rezultă 
și din dezbateri — poziția partidului 
față de problema naționalizării prin
cipalelor sectoare ale economiei bri
tanice.

La Dar es Salaam au luat 
sfirșit lucrările celei de-a 16-a Con
ferințe naționale a partidului Uniu
nea Națională Africană din Tanga- 
nica (TANU), la care au partici
pat peste 1 200 de delegați. Au fost 
examinate probleme privind activita
tea partidului pe plan politic, eco
nomic și in alte domenii. La Înche
ierea lucrărilor, a luat cuvintul pre
ședintele TANU. Julius Nyerefe, 
șeful statului lanzanian.

Aderarea miliției române 
la „Interpol". Cea de-a 42 a sc- 
siune anuală a Adunării Generale a 
Organizației internaționale de poliție 
criminală, „INTERPOL" și-a des
chis lucrările la Viena. La deschide
re au participat președintele Austriei, 
Franz Jonas, membri ai guvernului, 
reprezentanți ai corpului diplomatic. 
La lucrările „INTERPOL" participă 
aproximativ 300 de delegați din peste 
100 de țări. Delegația română este 
condusă de general-maior Jean Mol- 
doveanu. adjunct al ministrului de 
interne, șef al Inspectoratului ge
neral al miliției. în prima ședință 
plenară, adunarea generală a hotărit 
primirea miliției române in „INTER
POL".

Senatul S.U.A. a aprobat 
proiectul de lege privind cheltuie
lile guvernamentale pentru achizi
ționarea de echipament militar în 
exercițiul financiar viitor. Tota
lul fondurilor alocate se ridică la 
21.4 miliarde dolari, fiind cu 600 
milioane dolari inferior celui re
clamat de administrație, dar cu 
un miliard de dolari superior ce
lui acceptat in cadrul Camerei 
Reprezentanților. Proiectul de lege a- 
probat de Senat include un amen
dament care se pronunță pentru re
ducerea in viitorii trei ani cu 110 000

DELHI 2 (Corespondență de la 
I. Puținelu). Primul ministru, Indira 
Gandhi, a inaugurat lucrările de 
construcție a rafinăriei de la Mathu
ra. Proiectată să atingă în final o 
capacitate de 7 milioane tone de 
țiței, aceasta va deveni cea mai mare 
rafinărie a Indiei.

Alte proiecte ale planului cincinal 
viitor — •1974—1979 — prevăd con
struirea unei noi rafinării la Bom- 
gaigaon cu o capacitate de 3,3 mi
lioane tone și extinderea capacități
lor la rafinăriile existente.

Organul de presă al P.C. din Ve
nezuela, „Tribuna Popular", publică 
chemarea comuniștilor venezueleni 
adresată opiniei publice mondiale In 
sprijinul salvării vieții secretarului 
general al P.C. din Chile. Luis Cor- 
valan.

La Delhi a fost publicată o decla
rație a secretarului general al Con
siliului Național al P.C. din India, 
Rajeswara Chandra Rao. care a lan
sat o chemare in vederea desfășu
rării unei ample campanii pentru 
salvarea vieții secretarului general 
al P.C. din Chile. Luis Corvalan.

Partidele comuniste din șase țări 
arabe — Iordania, Algeria, Sudan,

Muncitorii peruani sprijină măsurile 
de transformări economice inițiate

de guvern
LIMA 2 (Agerpres). — Cele trei 

principale centrale sindicale ale mun
citorilor peruani — Confederația ge
nerală a oamenilor muncii din Peru 
(C.G.T.P.), Confederația oamenilor 
n-mn/M.- revoluției peruane

Centrala națională 
muncii (C.N.T.) —
serie de organiza- 
din diverse sec

toare ale economiei peruane au dat 
publicității un document oficial co
mun, în care se exprimă sprijinul 
ferm și deplin al tuturor muncitori-

muncii ai 
(C.T.R.P.) și 
a oamenilor 
precum și o 
ții sindicale

lor peruani față de măsurile luate de 
guvernul președintelui Juan Velasco 
Alvarado, în spiritul dezvoltării și 
extinderii sectorului de stat al econo
miei naționale.

Comunicatul relevă, totodată, spri
jinul și aprobarea pe care le 
găsește în rîndul maselor populare 
peruane politica „de transformări 
fundamentale în domeniul legislației 
muncii și soluționării problemelor de 
resort in conformitate cu nevoile 
maselor populare și în interesul dez
voltării generale a țării".

NAVELE MILITARE BRITANICE VOR FI RETRASE 
DIN INTERIORUL APELOR DE PESCUIT ISLANDEZE

LONDRA 2 (Agerpres). — Guver
nul britanic și-a anunțat hotărîrea 
de a-și retrage, începind de miercuri 
după-amiază. toate navele militare 
și remorcherele care au fost trimise 
in interiorul celor cincizeci de mile 
ale apelor naționale de pescuit is
landeze pentru a sprijini traulerele 
pescărești britanice. Această hotărî- 5 - •«_ trimisă

britanic 
J ohan-

re este cuprinsă in nota 
marți de primul ministru 
Heath premierului islandez

de militari (aproximativ 20 la sută) 
a forțelor americane aflate în pre
zent in străinătate.

PRAGA: EXPOZIȚIA CĂR
ȚII ȘTIINȚIFICE ROMA

NEȘTI
PRAGA 2 (Corespondență de 

la C. Prisăcaru). — La Biblio
teca de stat a R.S. Cehe din 
Praga a fost inaugurată, marți, 
sub auspiciile Academiei de ști
ințe a R.S. Cehoslovace, expo
ziția cărții științifice românești. 
Ea reunește peste 200 de lucrări 
apărute in Editura Academiei 
Republicii Socialiste România 
din domeniul științelor socia
le, ale naturii și tehnicii.

La festivitatea deschiderii, la 
care au fost prezenți vicepre
ședintele Academiei cehoslova
ce de științe. Josef Poulik, re
prezentanți ai Ambasadei ro
mâne la Praga, ai editurilor 
pragheze, redactorul șef al E- 
diturii Academiei, dr. Dumitru 
Trlfu. a arătat că, în cei 25 de 
ani de existență, această im
portantă editură a țării noastre 
a scos de sub tipar peste 8 000 
de titluri de lucrări din toate 
domeniile, științei în 14 milioa
ne exemplare.

Semnificații

ale alegerilor

cantonale

încheiate duminică, alegerile 
cantonale continuă să rămină 
in atenția observatorilor poli
tici din cel puțin două motive ; 
procentul record de abțineri — 
aproximativ 40 la sută din ale
gători nu s-au prezentat la vot 
— și, mai ales, tendința netă 
spre stingă înregistrată conform 
rezultatelor complete date pu
blicității în cursul zilei de luni.

După unii comentatori, 
două caracteristici nu sint 
tal străine una de cealaltă. Gra
dul de absenteism s-ar explica 
printr-o anumită rezervă a 
„majorității tăcute" față de po
litica partidelor de guvernă- 
mint, rezervă care face astfel 
și mai pregnant avansul par
tidelor de opoziție din „Uniunea 
stingii".

Intr-adevăr, din cele 1988 de 
posturi de consilieri generali 
pentru care* au candidat peste

CORESPONDENTA 
DIN PARIS

cele 
to-

nesson. și marchează un nou eșec al 
„diplomației canonierelor". Hotărîrea 
guvernului britanic adoptată doar 
cu puține ore înainte de expirarea 
avertismentului guvernului islandez 
(acesta declarase in urmă cu cîteva 
zile că va rupe relațiile diplomatice 
cu Anglia în cazul în care navele 
militare britanice nu vor fi retrase 
pină miercuri) ar putea soluționa 
conflictul doar pentru un anumit 
timp, necesar găsirii unui acord în
tre cele două părți în „conflictul 
codului". Totuși. în cercurile obser
vatorilor din capitala Angliei se ex
primă și un oarecare scepticism, de
oarece în scrisoarea premierului bri
tanic se menționează că „navele mi
litare și remorcherele se vor îna
poia dacă traulerele britanice care 
vor continua să pescuiască in inte
riorul celor 50 de 'mile vor fi 
vreun fel sau altul abordate de 
nitățile de coastă islandeze".

★
REYKJAVIK 2 (Agerpres). —

în 
u-

REYKJAVIK 2 (Agerpres). — în 
legătură cu nota guvernului britanic, 
premierul islandez. Olafur Johan- 
nesson, a arătat că țara sa acceptă 
oferta, precizind, totodată, că accep
tă invitația de a se deplasa la Lon
dra, La 15 octombrie, pentru trata
tive cu primul ministru, Edward 
Heath.

Convorbirile
franco-italiene

PARIS 2 (Agerpres). — Președin
tele Georges Pompidou a avut, la 
Palatul Elysăe, o primă rundă de 
întrevederi cu președintele Italiei, /-«: înnj după-

vizită ofi-

întrevederi cu ’ p_ ___
Giovanni Leone, sosit 
amiază La Paris intr-o 
cială de patru zile.

în centrul discuțiilor ___ ___
probleme privind relațiile dintre ță
rile din Vestul și Estul Europei, evo- 
luția raporturilor dintre Piața, co
mună și Statele Unite, precum și 
perspectivele unei politici regionale 
vest-europene, a anunțat un' purtă
tor de cuvint francez.

s-au aflat

7 000 de persoane, 696 au reve
nit candidaților propuși de „U- 
niunea 1 stingii", formată din 
Partidul comunist, Partidul so
cialist și Mișcarea radicalilor 
de stingă. 457 au revenit can
didaților partidelor majoritare, 
respectiv Uniunea democraților 
republicani, Republicani inde
pendenți și Centrul democrație 
și progres, in vreme ce grupul 
reformatorilor a obținut 123 de 
mandate. Restul posturilor, in 
consiliile generale au fost ocu
pate de reprezentanți ai unor 
grupuri politice de mai mică 
importanță, precum și de per
sonalități care au candidat 
„fără etichetă".

Repartizarea voturilor la 
doilea tur de scrutin este, 
asemenea, elocventă : 24,7 
sută pentru candidații Partidu
lui socialist, 19.2 la sută pen
tru Partidul comunist. 15,7 la 
sută pentru U.D.R., 6 la sută 
pentru Republicanii indepen
denți.

Printre personalitățile poli
tice care au comentat aceste 
rezultate, Georges Marchais, 
secretar general al P.C.F., a 
declarat: „Candidații comu
niști au obținut numeroase 
mandate atit in regiuni indus
triale. cit și în sectoare rurale. 
Partidul nostru a înregistrat un 
succes clar. Acest succes ex
primă hotărîrea muncitorilor 
manuali și intelectuali de a-și 
vedea satisfăcute revendicări
le, adeziunea lor față de po
litica de progres social și de
mocratic, de_ independență șt 
pace, politică definită in pro
gramul comun al stingii". La 
rîndul său, Claude Estier, mem
bru al Secretariatului național 
al Partidului socialist, apre
ciază atit succesele importante 
inregistrate de candidații socia
liști, cit și faptul că discipli
na in sinul corpului electoral 
al stingii șl-a demonstrat efi
cacitatea.

In urma scrutinului de__
minică este așteptată cu inte
res alegerea președinților con
siliilor generale, alegere ce va 
avea loc in~ această săptămînă. 
Se consideră că ea va confirma 

. rezultatele alegerilor, consoli
dând poziția forțelor de stin
gă la nivelul colectivităților 
locale și regionale.

al 
de 
la

du-

Paul DIACONESCU
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