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Municipiului Cluj-Napoca i-a fost 
conferit ordinul „Steaua Republicii 

Socialiste România" clasa I
Dînd o înaltă apreciere contribu

ției aduse de cetățenii municipiului 
Cluj de-a lungul veacurilor la lupta 
întregului popor pentru libertate și 
progres social și participării active 
la înfăptuirea politicii partidului și 
statului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate in patria

noastră, cu prilejul împlinirii a 1 850 
de ani de la ridicarea așezării Na
poca la rangul de municipiu și de 
capitală a provinciei Dacia Porolis- 
sensis, prin Decret prezidențial a fost 
conferit ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa I munici
piului Cluj-Napoca.

Municipiul Ciuj a primit denumirea
Cluj-Napoca

Cu prilejul aniversării a 1 850 de 
ani de la ridicarea așezării Napoca 
la rangul de municipiu și de capi
tală a Daciei Porolissensis, pentru 
a eterniza denumirea acestei stră
vechi așezări — mărturie a vechimii 
Ci continuității poporului român pe

aceste meleaguri — prin decret al 
Consiliului de Stat, Începînd cu data 
de 16 octombrie 1974, la denumirea 
municipiului Cluj se va adăuga stră
vechea denumire Napoca, urmînd ■ 
se numi municipiul Cluj-Napoca.

în prezența secretarului general al partidului, a altor conducători de partid și de stat, 
a fost sărbătorit într-o atmosferă de puternic entuziasm popular jubileul orașului Cluj-Napoca

Exploaiarea minieră Cavnic - 
decorată cu „OrdM Muncii" clasa I

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
Manea Mănescu, Emil Bobu, Cornel Burtică, Ion lonitâ, 
losjf Uglar, au luat parte, miercuri 16 octombrie, la festi
vitățile prilejuite de aniversarea a 18 veacuri și jumătate 
de la prima atestare documentară a existenței Clujului ca 
municipiu.

Sărbătorirea celui mai mare centru urban al Transil
vaniei i-a reunit, într-o vibrantă atmosferă de patriotism, 
de mîndrie pentru trecutul glorios al acestei milenare așe
zări românești, de bucurie pentru strălucirea izbînziior 
socialiste de azi și a viitorului comunist al patriei, pe toți 
locuitorii Clujului ■<— români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — cărora li s-au adaugat zeci de mii de cetă
țeni din alte orașe și din unele sate ale județului.

Va rămîne neuitată în memoria tuturor clujenilor 
această zi deosebită, în care președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a semnat, în 
timpul grandioasei adunări populare jubiliare, în fața 
locuitorilor Clujului, Decretul prin care orașului i se 
adaugă, începînd de la 16 octombrie 1974, străvechea 
denumire municipală, Napoca.

La această clipă de înaltă prețuire q trecutului măreț 
ăl poporului nostru, a acelor mari tradiții de luptă pentru 
libertate și independență, pentru demnitate națională și 
socială care au jalonat întreaga istorie a României, a asis
tat — prin intermediul posturilor de radio și televiziune — 
practic, întreaga țară, împărtășind bucuria cetățenilor mu
nicipiului Cluj-Napoca.

Reportajul vizitei, în paginile II și IV

Momentul inaugural al expoziției: „Napoca-Cluj pe treptele istoriei"

Pentru contribuția deosebită adusă 
la dezvoltarea extracției de minereuri 
neferoase și participarea activă a co
lectivului de oameni ai muncii de 
la Exploatarea minieră Cavnic la 
opera de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate în patria

noastră, cu prilejul aniversării a 600 
de ani de existență, atestată docu
mentar, a mineritului în orașul Cav
nic, a fost conferit prin Decret pre
zidențial „Ordinul Muncii" clasa I 
Exploatării miniere Cavnic din ju
dețul Maramureș.

Marea întrecere 

socialista 
în cinstea 

Congresului

ÎN INDUSTRIA JUDEȚULUI SATU-MARE

114 zile avans 
în realizarea cincinalului

Cuvintarea tovarășului fficolae Ceaușescu
la marea adunare populara din municipali Chsj-hlapoca

SATU-MARE (Corespondentul 
„Scînteii", Octav Grumeza). — Oa
menii muncii din întreprinderile ju
dețului Satu-Mare au obținut pînă 
în prezent un avans de 114 zile in 
însuflețitoarea bătălie pentru reali
zarea cincinalului înainte de ter
men. Avansul se materializează în- 
tr-o producție suplimentară de 1,7 
miliarde lei, reprezentînd însemna
te cantități de mobilă, confecții, 
țesături, tricotaje, materiale de 
construcție, utilaje tehnologice, 
produse de uz casnic, minereu ș.a. 
Numărul unităților care au rapor
tat îndeplinirea sarcinilor de plan

pe 4 ani din cincinal se ridica, pînă 
in prezent,. la 20, dintre care, cu 
cele mai frumoase realizări, se evi
dențiază întreprinderea „23 August", 
„Mondiala", industria textilă arde
leană, „Tricotex", „Solidaritatea", 
I.F.E.T., întreprinderea de produse 
industriale, „Drum nou“-Satu-Mare, 
Exploatarea minieră Turț. Remar
cabilul bilanț s-a obținut în con
dițiile ridicării eficienței activității 
economice, marcată printr-un spor 
de 70 milioane lei la beneficii și 
reducerea cheltuielilor materiale la 
1 000 lei producție marfă cu 8,40 lei.

Pe platforma petrochimică de la Pitești:

Rafinăria nr. 2 produce
Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc să încep prin a vă adresa 

dumneavoastră, locuitorilor muni
cipiului Cluj, tuturor locuitorilor 
județului un salut călduros din 
partea Comitetului Central al 
partidului, a Consiliului de Stat și 
a guvernului, precum și din par
tea mea. (Aplauze puternice; se 
scandează : „Ceaușescu-P.C.R.").

Această mare adunare populară 
este consacrată unui eveniment 
măreț din istoria străveche, mile
nară a Clujului. Cu 1 850 de ani 
în urmă, vechea așezare a dacilor 
Napoca a fost declarată munici
piu. Aceasta atestă că pe aceste 
meleaguri exista în acele timpuri 
o civilizație dezvoltată, că locui
torii acestor pămînturi jucau un 
rol important în viața dacilor și 
apoi a romanilor. Numai astfel se

explică faptul că Napoca a fost 
cinstită cu titlul de municipiu. 
(Vii aplauze).

Cu prilejul sărbătoririi acestui 
eveniment important din istoria 
străvechii dumneavoastră așezări, 
Comitetul Central al partidului 
a hoțărît să acorde Clujului ordi
nul ,,'Steatia' Republicii Socialiste 
România" clasa I — distincție în- 
mînată astăzi. (Aplauze puternice ; 
se scandează : „Ceaușescu-P.C.R.").

Decernarea acestui ordin consti
tuie o înaltă cinstire adusă trecu
tului glorios al acestui municipiu ; 
totodată, ea exprimă o înaltă apre
ciere a: activității desfășurate de 
oamenii muncii din Cluj în pe
rioada construcției noii orînduiri 
sociale, a contribuției pe care cei 
ce trăiesc pe aceste meleaguri, 
fără deosebire de naționalitate, au 
adus-o și o aduc la înflorirea so

cialismului în scumpa noastră pa
trie. (Aplauze puternice; urale).

■Adresez cu acest prilej cele mai 
calde felicitări tuturor clujenilor 
și le urez noi și noi succese în ac
tivitatea viitoare'pentru ridicarea 
străvechiului lor municipiu — la 
fel ca a întregii noastr.e națiuni — 
pe noi culmi de civilizație și pro
gres. (Aplauze puternice, prelungi
te ; urale).

Dragi tovarăși și prieteni,
Istoria municipiului Cluj, ca de 

altfel istoria întregii noastre țări, 
atestă trecutul glorios de muncă și 
luptă al poporului care a trăit pe 
aceste meleaguri de-a lungul mile
niilor. Ea este dovada unui trecut 
de muncă și luptă pentru făurirea 
unei vieți mai bune și mai drepte, 
a luptei împotriva claselor exploa
tatoare și a politicii acestora de

asuprire și învrăjbire națională, 
pentru colaborare între toți oame
nii. muncii, fără'.deosebire de națio
nalitate, pentru deplină egalitate în 
drepturi și lichidarea oricărei ex
ploatări, pentru1 făurirea noii orîn
duiri sociale, a societății socialiste. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Rară îndoială că, de-a lungul ce
lor. aproape două milenii de cînd 
vechea localitate dacă Napoca a de
venit municipiu, pe aceste melea
guri s-au purtat multe lupte, au 
avut Ioc multe frămîntări sociale. 
Locuitorii au îndurat multe, dar au 
avut și numeroase victorii și sa
tisfacții. Esențial este că, în ciuda 
tuturor greutăților, întotdeauna 
populația de pe aceste meleaguri — 
ca de altfel din întreaga noastră 
țară — a știut să facă față greută
ților, a luptat cu bărbăție și hotă- 
rîre pentru a-și apăra ființă, pen

tru a fi liberă și stăpînă în țara sa, 
pe destinele sale. (Aplauze, urale; 
se scandează: „Ceaușescu și po
porul").

• în decursul secolelor, pe aceste 
meleaguri, alături de vechea popu
lație daco-romană, transformată în 
poporul român, s-au așezat și oa
meni de naționalitate maghiară, 
germană și de alte națiqnalităț.i. 
în. decursul conviețuirii, al muncii 
și luptei comune au făurit împreu
nă tot ceea ce există pe aceste me
leaguri. Au muncit împreună, au 
luptat împreună împotriva asupri
rii. Stă martoră marea răscoală din 
1437 de la Bobîlna a iobagilor ro
mâni și maghiari care au realizat 
libertatea Clujului timp de aproape 
două luni, demonstrînd încă de a-
(Continuare în pag, a III-a)

PITEȘTI (Corespondentul „Scîn
teii", Gheorghe Cîrstea). — Pe 
platforma petrochimică de la 
Pitești, edificată de constructorii 
de la T.C.I. Pitești și T.M.U.C.H. 
București, numeroase obiective in
dustriale se află acum in prag de 
producție. Dintre acestea, cea care 
a deschis o serie nouă de premiere 
industriale este rafinăria nr. 2, in
trată ieri, 16 octombrie, în produc
ție cu toate cele 5 instalații : insta
lația de distilație în vacuum și cea 
de rupere a vîscozității, complexul 
de cracare catalitică, instalația de 
fabricare a bitumului și cea de de- 
sulfurare a gazelor și recuperarea 
sulfului.

Noua unitate, care face corp co
mun cu rafinăria nr. 1, are meni
rea să adîncească procesul de pre
lucrare și valorificare a țițeiului. 
Concret, ea va prelucra păcura, de 
fapt, reziduurile rafinăriei nr. 1, 
din care va realiza o gamă largă 
de produse, cum sînt : benzina, 

<__________ _____________

motorina, bitumul, butanul, propa- 
nul, propilena. „Păcura este acum 
materia primă a noii rafinării — ne 
spunea ing. Ion Necula, șef coordo
nator al celor cinci instalații. Va
loarea ei pe tonă, ca urmare a u- 
nor prelucrări cu grad foarte ridi
cat de complexitate chimică, va 
spori de'4 ori". Procesul de fabri
cație în rafinărie este automatizat, 
operatorilor chimiști revenindu-le' 
rolul, de a dirija fluxul tehnologic 
de la pupitrul de comandă. Utila
jele, echipamentul industrial de o 
tehnicitate ridicată — este vorba 
de .coloane înalte de 30 m, de cup
toare, pompe, compresoare, elemen
te de automatizare- — au fost con
struite in mari unități industriale 
din .țară. Din reziduurile rămase în 
urma prelucrării se obține bitum 
industrial și rutier. Alte reziduuri 
sînț preluate de complexul de 
cracare catalitică și transformate în 
propan, propilenă, butan, etile- 
nă ș.a.
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN CLUJ-NAPOCA SI CAIA MARE
...Ora 9,45, pe aeroportul orașului. 
La soșirea avionului- prezidențial, 

în uralele și ovațiile însufle
țite ale mulțimii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
și Ceilalți oaspeți au fost salutați cu 
deosebită căldură de Ștefan Mocuța, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Cluj al P.C.R., președintele 
consiliului popular județean, de alți 
reprezentanți ai organelor județene 
și municipale de' partid și de stat.

După solemnitatea primirii, coloa-

Expoziția jubiliară: „Napoca-Cluj pe treptele istoriei"
■ ' ■ '

Amplă frescă a muncii înfrățite 

și puterii de creație 
a locuitorilor orașului

Primul moment festiv al zilei l-a 
constituit inaugurarea expoziției ju
biliare „Napoca-Cluj pe treptele is
toriei". Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a tăiat panglica tradițională, în timp 
ce. corurile reunite ale teatrelor de 
operă și filarmonicii, dînd acestei 
clipe un caracter solemn și emoțio
nant, intonau cintecul „Trei nume : 
Partidul-Ceaușescu-Romgnia". S-a 
vizitat apoi expoziția care prezintă 
istoria de aproape două milenii a 
municipiului, realizări reprezentati
ve ale oamenilor muncii clujeni — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități. în prima sală se află 
inscripția romană care atestă împli
nirea a 1 850 de ani de existență ca 
municipiu a Clujului,, străvechea Na
poca, . ajunsă, în vremea lui Hadrîa- 
nus, pe o treaptă, avansată de urba
nizare. In numeroase vitrine sint 
expuse documente privind continui
tatea populației autohtone, pe ace
eași vatră, de-a lungul secolelor ur
mătoare, stampe, hărți, tipărituri și 
manuscrise ilustrind neîntrerupta 
luptă a oamenilor acestor meleaguri 
românești pentru libertate, dreptate 
socială și națională. Partea cea mai 
însemnată a expoziției e rezervată 
Clujului contemporan, anilor lumi
noși ai socialismului care au trans
format orașul din temelii, ridicîn- 
du-1 în rindurile primelor centre e- 
conomice, culturale și științifice ale 
țării. Au fost reconstruite și moder
nizate fabricile, s-au construit 15 în
treprinderi noi. Aici se realizează 50 
la sută din producția națională de 
utilaje pentru industria ușoară și 
peste 80 la sută din cea de utilaje 
pentru industria alimentară. Clujul 
deține locul îritil pe țară în produc
ția de abrazive și cea ă porțelanului, 
locul trei în ramura pielăriei și în
călțămintei, locul patru în indus
tria cosmeticelor. Produsele cluje
ne se exportă in peste 50 de țări.

Standurile industriei, care includ 
creația tehnico-științifică a cadrelor 
didactice și studenților, a celor peste 
800 de cercetători .care lucrează in 
unitățile orașului' bferă îhâlților oas
peți o imagine cuprinzătoare a suc
ceselor economiei clujene. Se remar
că utilajele, aparatele și instalații
le, preparatele chimico-farmaceutic.e 
care. au la bază brevete originale, 
unele medaliate cu aur la expoziții 
internaționale, realizări remarcabile 
obținute de cercetătorii clujeni în co
laborare cu ICECHIM și alte insti
tute de cercetare. Trezesc interesul 
dispozitivele de comandă prin impul
suri a motoarelor asincrone, dis- 
play-ul de conversații cibernetice, 
aparatajul nuclear, agregatele frigo
rifice și compresoarele tipizate, mași
nile textile cu. performanțe ridicate, 
în timpul vizitării expoziției, tova
rășul Nicolae Ceaușescu s-a oprit

în noua și moderna zonă

industrială
Coloană dă mașini se îndreaptă 

apoi spre noua zonă industrială a 
orașului de pe Someș, platformă 
care, potrivit indicațiilor date de se
cretarul general al partidului, cu pri
lejul uneia din vizitele sale ante
rioare, a fost profilată pe construcția 
de mașini.

Obiectivul aceste! vizite de lucru 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
Clujul industrial îl constituie două 
din noile capacități de producție ri
dicate aici în ultimii ani : întreprin
derea „Sinterom" și fabrica de ma
șini de rectificat a uzinei „Unirea".

întreprinderea „Sinterom", una din
tre cele mai moderne unități indus
triale clujene, reprezintă de fapt o 
premieră pe țară intr-o nouă subra- 
mură, cea mai avansată, a metalur
giei : aceea a pulberilor sinterizate. 
Prin înființarea ei a fost materiali
zată una dintre sarcinile trasate de 
secretarul general al partidului Mi
nisterului Industriei Construcțiilor de 
Mașini Grele. Ministrul loan Avram, 
reprezentanții conducerii Întreprin
derii' arată că, deși unitatea a intrat 
In funcțiune numaț cu patru ani în 
urmă, ea a asimilat peste 230 de pro
duse, realizînd acum, pe baza tehno
logiei de sinterizare a pulberilor me
talice, o producție de 680 t piese 
pentru industria de automobile, și 
tractoare ca și pentru alte sectoare 
ale construcțiilor de mașini -și satis
face aproape integral necesarul in
tern. 1 .

Avantajele noului procedeu -r pre
cizia deosebită a reperelor executa
te,. eliminarea prelucrărilor mecanice 
ulterioare, reducerea considerabilă ă 
consumului de metal — sint eloc
vent ilustrate într-o microexpoziție 
organizată in holul întreprinderii.

Apreciind aceste rezultate, secre
tarul general al partidului recoman
dă să se intensifice procesul de di
versificare a producției, să se gră
bească asimilarea in fabricație a 
pieselor și reperelor solicitate de in
dustria noastră constructoare de ma
șini.

La laboratorul de produse sinteri
zate sint prezentate modernele uti
laje cu ajutorul cărora se verifică 
performanțele produselor realizate 
in întreprindere și care servesc, 
totodată, la efectuarea unor cerce
tări. La aceste lucrări participă, ală
turi de specialiștii întreprinderii, și 

na oficială da mașini s-a îndreptat 
spre oraș', trecind printre nesfirșite 
șiruri de oameni entuziaști, care 
ovaționau cu înflăcărare pentru par
tid, pentru secretarul general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Iși găseau 
astfel o vibrantă expresie sentimen
tele unanime ale oamenilor muncii 
de pe meleagurile clujene : atașa
mentul neclintit față de partidul co
munist, adeziunea deplină la politica 
sa internă și externă, marxist-leni- 
nistă.

deseori în fața standurilor întreprin
derilor, unităților de cercetare și in- 
vățămint, s-a întreținut cu cadrele de 
conducere ale acestora, solicitînd pre
cizări in legătură cu îndeplinirea sar
cinilor de plan, a indicațiilor date cu 
prilejul ultimelor vizite de lucru în 
municipiu privind ridicarea activității 
economice, sporirea aportului Cluju
lui la edificarea întregii economii na
ționale, la creșterea exportului, la 
legarea mai stririsă a învățămintului 
și cercetării de nevoile producției.

Apreciind noile cazane Gama și 
Caiac, secretarul general al partidu
lui a subliniat necesitatea orientării 
spre o producție de serie a cazanelor 
alimentate cu combustibil solid, eco
nomicoase, spre sporirea puterii lor 
calorice, Sint apreciate, de asemenea, 
realizările întreprinderilor pe linia 
înnoirii produselor, economiilor, a 
autoutilărilor. Fac o bună impresie 
standurile cu produse ale industriei 
lemnului, industriei ușoare, a mate
rialelor de construcții. în sectoarele 
expoziției destinate agriculturii tova
rășul Nicolae. Ceaușescu se interesea
ză de preocupările specialiștilor clu
jeni în domeniul producției de as- 
persoare și dă indicații pentru diver
sificarea acestora în funcție de spe
cificul culturilor agricole și legumi
cole, pentru găsirea unor principii 
tehnice noi care să permită realiza
rea unor elemente de aspersiune 
calitativ superioare, cu rază de ac
țiune de peste 50 de metri, capabile 
să ude uniform suprafețele, in ve
derea reducerii manoperei, de trans
port și a spațiului ocupat de insta
lațiile respective.

Un sector aparte îl ocupă practica 
productivă a elevilor și studenților 
ale căror creații pline de inventivi
tate completează imaginea hărniciei 
și talentului tehnic -al locuitorilor a- 
cestui municipiu. .Panouri, fotogra
fii,, cărți, medalii șj distincții fac do
vada unei ample și vii activități di
dactice, cultural-artistice și sportive.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
dresat reprezentanților industriei, 
științei, tehnicii și culturii clujene 
calde felicitări pentru remarcabilele 
realizări obținute, urindu-le succese 
noi, și mai însemnate, în activitatea 
lor închinată propășirii multilaterale 
a patriei.

La ieșirea din expoziție — din nou 
un moment emoționant :. formația 
corală „Capella Transilvanica" a 
conservatorului de muzică interpre
tează, într-o atmosferă care degajă 
nețărmurită dragoste și atașament 
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cintecul „întiiul președinte al Româ- 
niei“.

a Clujului
cadrele didactice de Ia catedra de 
tehnologie a metalelor din cadrul 
Institutului politehnic clujean.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu' re
comandă să se intensifice acest pro
ces de integrare, care dă rezultate 
foarte bune, să se treacă la elabora
rea unor studii in comun, axate pe 
temele impuse de însăși practica 
productivă. Totodată, secretarul ge
neral al partidului cere ca' extinde
rea producției să se realizeze aici pe 
baza unor cercetări și proiecte de 
concepție proprie și să se treacă la 
o reamplasare mai rațională a uti
lajelor.

Fabrica de mașini de rectificat 
plan a întreprinderii „Unirea",- ur
mătoarea etapă a vizitei, a intrat în 
funcțiune ‘cu 'un an și cev'a în urmă.

La precedenta vizită, din oc
tombrie 1973, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu Cerea ministrului nde re
sort și conducerii întreprinderii să 
adopte de urgență măsuri eficace 
pentru completarea dotării tehnice.

Ministrul industriei construcțiilor 
de mașini-unelte și electrotehnicii, 
Virgil Actarian, și conducerea între
prinderii raportează acum că indica
țiile au fost traduse în viață, că a 
fost accelerată realizarea investiției 
proiectate, s-a reorganizat ■ amplasa
rea liniilor de fabricație. Ca atare, 
în prezent, unitatea realizează o 
producție dublă față de cea a anu
lui trecut. în nomenclatorul ei au 
fost înscrise mașini de rectificat de 
mare precizie, printre care și noul 
tip de utilaj denumit RPO-200, com
plet automatizat, dotat cu 16 dispozi
tive.

Secretarul general al partidului 
apreciază aceste realizări, remăr- 
cînd în mod deosebit reperele execu
tate din masă plastică armată cu fi
bre de sticlă, și cere să se extindă 
folosirea acestui material și la reali
zarea altor piese. în același timp, re
comandă să se grăbească montarea 
ultimelor utilaje, astfel incit unita
tea să poată produce cit mai curînd 
la nivelul capacității ei maxime.

Mulțumind secretarului general al 
partidului pentru atenția cu care ur
mărește evoluția unității lor, gazdele 
îl asigură că vor urma ferm, ca și 
pînă acum, recomandările sale și se 
angajează ca, în cursul anului viitor, 
să dubleze producția fabricii.

Marea adunare populară A municipiul Cluj-Napoca
Piața Mihai Viteazu din centrul 

municipiului a cunoscut, în această 
zi, momente înălțătoare, istorice 
pentru străvechea așezare. Aici s-au 
adunat pește 100 000 de oameni ai 
muncii — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — pentru a lua 
parte la adunarea populară consa
crată împlinirii a 1 850[ de. ani de la 
proclamarea ca municipiu a acestei 
localități.

Declarind deschisă adunarea popu
lară închinată sărbătoririi municipiu
lui Cluj, tovarășul Ștefan Mocuța, 
prim-secretar al comitetului județean 
de partid, a reliefat sentimentele de 
înălțător patriotism și legitimă min- 
drie ale tuturor locuitorilor orașului 
pentru faptul că această sărbătorire 
este onorată de prezența secretarului 
general al P.C.R., președintele țării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Oamenii munci? din județul Cluj — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — însuflețiți de înaltul 
exemplu de abnegație, demnitate și 
fermitate revoluționară pe. care ni-1 
oferiți, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, hotărîți de a vă urma în 
tot ceea ce gîndiți și faceți, nu pre
cupețesc nici un efort pentru a-și în-

Miercuri după-amiază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu au vizitat 
orașul Baia Mare. în această vizită, 
secretarul general al partidului a 
fost însoțit de tovarășii Manea Mă- 
nescu, Cornel Burtică, Emil Bobu, 
Ion Ioniță, Iosif Uglar.

Băimărenii au trăit cu intensă 
bucurie reîntîlnirea cu' secretarul ge
neral al partidului. Ei l-au întîmpi- 
nat pretutindeni cu multă ospitali
tate, cu profunde simțăminte de dra
goste și prețuire, urîndu-i din inimă 
multă .sănătate, fericire și putere de 
muncă, spre binele și prosperitatea 
României socialiste, a poporului nos
tru.

Primirea entuziastă, vibrantă s-a 
făcut puternic simțită încă de la so
sirea la Baia Mare, cînd tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu le-au fost adresate calde 
cuvinte de bun sosit de primul secre
tar al Comitetului județean Maramu
reș al P.C.R,, Gheorghe Blaj, în nu
mele tuturor locuitorilor acestui 
ținut.

Noua vizită a secretarului general 
al partidului în această străveche 
vatră a mineritului românesc a avut 
loc .intr-un moment deosebit, sărbă
toresc : împlinirea a 6 secole de exis
tență. a minei Cavnic. Sint clipe de 
rodnic bilanț. Minerilor maramure
șeni, cărora le-au fost încredințate 
sarcini de mare însemnătate în, ope
ra de industrializare, raportează cu 
mîndrie patriotică tovarășului Nicolae 
Ceaușescu că au îndeplinit prevede
rile. de plan pe primii patru ani ai 
cincinalului, angajîndu-se șă urmeze 
neabătut politica partidului, să înde
plinească exemplar obiectivele ce le 
revin din proiectele documentelor 
Congresului al XI-lea al P.C.R.

Vizita în orașul Baia Mare a în
ceput, astfel, semnificativ, la Muzeul 
mineralogic, ' care reunește, într-o 
imagine cuprinzătoare, cele mai re
prezentative mostre ale mineralelor 
specifice bazinului maramureșean. 
Ministrul minelor, petrolului și geo-. 
logiei, Bujor Âlmășan, directorul ge
neral . al Centralei minereurilor și 
metalurgiei neferoase, dr. ing. Vaier 
Gabriarif subliniază' că, prin valoa
rea lor economică și științifică, prin 
■forma lor deosebită, multe dintre ex
ponate constituie unicate de faimă 
mondială. 

deplini cu spirit de răspundere Sar
cinile economice și social-politice, 
pentru a realiza prevederile actualu
lui cincinal înainte de termen, pen
tru a contribui, împreună cu întregul 
popor, la accelerarea dezvoltării 
scumpei noastre patrii.

Muncitorii, tehnicienii și inginerii 
din industria județului, organizindu-și 
mai bine munca, au realizat planul 
pe primele nouă- luni ale acestui an 
în proporție de 102,5 Ia Sută. 21 de 
întreprinderi industriale și-au înde
plinit prevederile cincinalului pentru 
4 ani pină la 1 octombrie a.c.

La rîndul lor, lucrătorii de pe o- 
goare muncesc cu sîrg pentru înfăp
tuirea Programului, care să asigure 
o schimbare radicală a agriculturii 
județului în decurs de 2—3 ani.

Oamenii de știință, cadrele didac
tice iși îndreaptă statornic eforturile 
spre integrarea cercetării, învățămîn- 
tului și producției, pentru a spori 
aportul științei și școlii la accelera
rea dezvoltării economico-sociale a 
județului și patriei noastre.

Dezbaterea documentelor celui 
de-al XI-lea Congres al partidului, 
adunările generale și conferințele de 
dări de seamă și alegeri — a conti-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu se opresc cu 
interes în dreptul pieselor prezen
tate, admiră adevărate flori de mină, 
din zăcămintele de la Cavnic, Baia 
Sprie, Herja, Săsar și altele.

Se vizitează apoi, în vechea zonă 
industrială a orașului, Flotația cen
trală.

Creșterea continuă a volumului ex
tracției de minereuri neferoase a fost 
însoțită de o sporire a capacităților 
de prelucrare, de o valorificare tot 
mai complexă a acestor bogății ale 
Maramureșului. Un exemplu elocvent 
în acest sens îl prezintă Flotația cen
trală. .

Secretarul general al partidului a 
mai vizitat această unitate în urmă cu 
cițiva ani, cin'd flotația avea. o capa
citate de prelucrare de 3 500 tone pe 
zi. Indicațiile date atunci de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în sensul folosirii 
intensive a spațiilor de producție, al 
modernizării permanente a utilajelor, 
prin efort creator propriu, au prins 
viață. Astăzi, colectivul flotației a ra
portat cu mîndrie că pe aceeași su
prafață s-a ajuns la o capacitate de 
6 000 tone pe zi, acest spor realizin- 
du-se pe seama utilizării intensive a 
suprafețelor de producție, prin înlo
cuirea unor utilaje de gabarit mare 
cu altele avînd productivități sporite, 
prin reutilarea liniilor tehnologice, 
precum și prin introducerea unor teh
nologii de mare productivitate.

Secretarul general al partidului, 
ceilalți.oaspeți sint invitați să viziteze 
cîteva din secțiile unității pentru a 
cunoaște direct strădaniile colectivu
lui în vederea modernizării uzinei și 
creșterea continuă a eficienței econo
mice. în hala morilor de măcinare a 
minereurilor sint prezentate noile in
stalații de măcinare autogenă, cea 
mai modernă tehnologie industrială 
în acest domeniu. Aplicarea acestui 
nou procedeu a determinat, concomi
tent cu creșterea capacităților de pro
ducție, o reducere a consumului de 
metal cu circa 2C00 tone pe an, a 
consumului de energie electrică cu 12 
milioane k\Vh/an, precum și sporirea 
productivității muncii. Da altfel, efi
ciența economică a acestei activități 
s-a materializat in reducerea costu
rilor de fabricație cu 15 milioane lei 
pe an.

Sint prezentate apoi liniile de flo- 
tare ale căror celule de capacitate 
mică au fost regrupate in aparate de 
Hotare de 1 200 tone pe zi, precum 

nuat vorbitorul — au reliefat că ac
tivitatea noastră nu a fost și nu este 
încă lipsită de neajunsuri și defi
ciențe. Stă însă în puterea noastră 
să înlăturăm neajunsurile existente 
și vă încredințăm că le vom înlătura, 

însuflețirea generată de minunate
le perspective înfățișate în proiec
tele Programului partidului și Direc
tivelor Congresului, îndrumările pe 
care ni le-ați dat și astăzi, hotărîrea 
noastră neclintită de a pune toată 
priceperea și energia în slujba în
făptuirii politicii interne și externe 
a partidului ne dau întreaga garan
ție că vom spori aportul județului 
la dezvoltarea economico-socială a 
scumpei noastre patrii.

Secretarul Consiliului de Stat, 
Constantin Stătescu, a dat apoi citi
re Decretului prezidențial prin care 
municipiului Cluj-Napoca i se decer- 
nează ordinul „Steaua Republicii So
cialiste România" clasa I.

în uralele mulțimii, președintele 
republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, înmînează primarului o- 
rașului înalta distincție.

Adresînd cele mai profunde mul
țumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru înalta distincție acordată Clu- 

și instalațiile de filtrare ce asigură 
astăzi, în urma sistematizării, condi
ții de prelucrare pentru mai multe 
sorturi și o valorificare superioară a 
produselor miniere.

în timpul vizitei sint înfățișate, de 
asemenea, preocupările specialiștilor 
uzinei și rezultatele obținute în di- 

La întreprinderea „Sinterom', una din cele mai moderne unitâți industriale clujene

jului, tovarășul Remus Bucșa, prim- 
secretar al Comitetului municipal 
Cluj al P.C.R., primarul orașului, a 
spus : în aceste momente de solem
nă rememorare jubiliară, înnobilată 
de prezența dumneavoastră, ne anga
jăm să facem totul pentru continua 
ridicare și înflorire a municipiului 
nostru, să acționăm astfel îneît idei
le mărețe ale Programului partidului 
să prindă viață, spre binele și feri
cirea locuitorilor de pe aceste me
leaguri și prosperitatea întregii țări.

Luind cuvîntul în numele colecti
vului întreprinderii mecanice de ma
terial rulant-Cluj, muncitorul loan 
Almașan, Erou al Muncii Socialiste, 
a arătat că oamenii muncii din aceas
tă unitate au reușit pînă la acest 
moment jubiliar al municipiului să 
înregistreze în marea întrecere un 
avans de 334 zile față de sarcinile 
actualului cincinal.

Referindu-se la proiectele Progra
mului partidului și Directivelor celui 
de-al XI-lea Congres al P.C.R., vor
bitorul a spus : Ne-am însușit pe de
plin și aprobăm aceste documente, 
cu hotărîrea de a milita necontenit 
pentru realizarea în viața de fiecare 
zi a minunatelor idei și obiective pe 
care le cuprind, înfăptuind în între
gime sarcinile ce revin întreprinde
rii noastre. Găsim în aceste documen
te expresia grijii și preocupării 
neobosite a partidului, a secretarului 
său general, pentru destinele patriei 
și poporului nostru.

întregul nostru corp didactic, toți 
slujitorii învățămintului, științei și 
culturii, împreună cu ceilalți oameni 
ai muncii — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — de 
pe meleagurile Clujului — a spus 
acad. Ștefan Peterfi, prorector al 
Universității „Babeș-Bolyai", expri
mă și cu acest prilej sentimentele 
de gratitudine pe care le nutresc 
față de partid, față de dumneavoas
tră, iubite tovarășe secretar general, 
pentru grija pe care o purtați dez
voltării continue a învățămintului, 
înfloririi științei și culturii din scum
pa noastră patrie.

Festivitatea de astăzi este o împre
jurare deosebită care, adăugată at
mosferei generale de avînt în mun
că a întregului popor pentru a în- 
timpina cu rezultate sporite Congre
sul al XI-lea al Partidului Comunist 
Român, ne însuflețește pe noi, uni
versitarii, clujeni, în îndeplinirea sar
cinilor didactice, științifice și educa
tive, în spiritul valoroaselor indicații 
date de dumneavoastră la Conferin
ța pe țară a activului de bază din 
învățămîntul superior.

Vorbitorul a arătat că unele acti
vități didactice' au fost deplasate în 
unități economice și institute de cer
cetări, iar cercetarea științifică a fost 
orientată spre probleme majore ale 
economiei naționale. Valoarea con
tractelor încheiate de institutele de 
învățămînt superior în 1974 este de 
19 milioane lei. Prin munca studen
ților în atelierele-școală și în atelie
rele didactice s-au realizat aparate, 
modele, colecții și alte materiale 
vandabile în valoare de peste1 
1 700 000 lei.., .....

Nbi, tinerii de pe' aceste melea
guri — a spus Liliana Mihuf, secre
tar al Comitetului județean Cluj al 
U.T.C. — ne exprimăm, împreună cu 
toți locuitorii Clujului, marea satis
facție de a vă avea în mijlocul nos
tru pe dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, pe ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului, la 
împlinirea a 1 850 de ani de la ates
tarea documentară a municipiului 
Napoca.

însuflețiți de minunatele perspec
tive ale patriei noastre străbune, ja
lonate cu clarviziune în proiectele 
documentelor Congresului al XI-lea 
al P.C.R., ne angajăm să desfășurăm 
o susținută muncă politico-ideologică 
și organizatorică în vederea mobili
zării întregului tineret la realizarea 
angajamentelor asumate în întrece
rea socialistă, să dăm putere de fapt 
împlinit sarcinilor stabilite de partid, 
să facem din tinerețea noastră o 
școală a cultului muncii, o școală a 
educației comuniste.

Acad. prof. Ștefan Pascu, rectorul 

recția înlocuirii pieselor metalice 
supuse uzurii cu piese cauciucate 
realizate în atelierul propriu. S-a 
subliniat că, prin substituirea cu pie
se de cauciuc, consumul anual de o- 
țel s-a redus cu 200 tone, economi- 
sindu-se 2 milioane lei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fe- 

Universității, a spus : Cei ce cunosc 
prețuirea secretarului general al 
P.C.R. pentru tradiții, pentru istorie, 
pentru trecutul de luptă al poporu
lui vor înțelege și mai bine însem
nătatea prezenței șale la Cluj în a- 
ceastă zi jubiliară.

Legătura prezentului cu trecutul, 
puntea trainică peste veacurile în
depărtate și prezentul tumultuos, 
deschizător al viitorului luminos, 
este prețuită de orice patriot ade
vărat.

înfățișind apoi o retrospectivă « 
istoriei acestei așezări, încă dinain
tea civilizației dacice, vorbitorul a 
subliniat : De atunci și pină astăzi, 
oamenii locului, dacii mai întîi, da- 
co-romanii după aceea și românii 
mai tîrziu, nu și-au. părăsit nici un 
moment, in nici o împrejurare, cit de 
vitregă ar fi fost, așezarea îndrăgi
tă, durată cu osteneală și dezvoltată 
prin muncă. Pecetea Romei n-a pu
tut fi ștearsă de vicisitudinile vre
mii.

Românii au răzbit la lumina isto
riei și pe aceste meleaguri, după 
vremuri acoperite de ceață. Alături 
de români s-au așezat, mai tîrziu, 
maghiari și germani, conviețuind 
împreună de atunci și pină azi. Con
viețuind și muncind, suferind și lup- 
tind împreună, au înălțat Clujul me
reu pe treptele istoriei.

Pe măsura înaintării în timp și In 
viață, orașul nostru a urcat mereu 
treptele istoriei pentru a ajunge 
ceea ce este astăzi, unul din marile 
orașe ale României socialiste, împo
dobit de numeroase fabrici și uzine 
moderne, instituții de învățămînt de 
toate gradele, de știință și cultură, 
cartiere noi, mari cit niște orașe fie
care ; oraș locuit de oameni harnici 
și talentați, care, alături de locuito
rii altor orașe, comune și sate, mun
cesc cu dăruire pentru înflorirea o- 
rașului lor și a țării întregi, string 
uniți în jurul partidului și al .secre
tarului său general.

Grandioasa întrunire s-a înscris, 
prin momentele sale pline de semni
ficație, în șirul numeroaselor întîl- 
niri pe care secretarul general al 
P.C.R. le are cu oamenii muncii în 
aceste zile de intensă activitate po
litică din preajma Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist Ro
mân.

Uralele, ovațiile nesfirșite ale 
imensei mulțimi de oameni ai mun
cii, inflăcăratul entuziasm cu care a 
fost primită cuvintarea rostită de 
tovarășul ^jC0|ae CeQUȘGSCU 
au evidențiat, odată mai mult, comu
nitatea de gînduri și năzuințe dintre 
partid și popor. într-o impresio
nantă unitate, participanții la adu
nare și-au demonstrat hotărîrea de a 
merge neabătut pe drumul luminat 
de partid, drumul socialismului și 
comunismului, al fericirii întregului 
nostru popor.

Pentru întreaga suflare a acestui 
județ, a municipiului Cluj-Napoca, 
pentru tineri și vîrstnici, bărbați și 
femei, muncitori și .țărani, intelec
tuali, fără debsețiife de.maționalitate, 
așa cu'fn Spunea primul secretar al 
comitetului județean de partid în în
cheierea adunării, nu există un legă- 
mînt mai de onoare decît acela de a 
face tot ce stă în puterile și price
perea lor pentru a înfăptui neabătut 
Programul partidului, aducindu-și 
astfel contribuția la propășirea eco
nomică și înflorirea spirituală a țării, 
la înălțarea ei pe culmile luminoase 
ale civilizației socialiste și comuniste.

Pe stadionul municipal, răspunzînd 
aclamațiilor zecilor de mii de oameni; 
ai muncii care au venit să-și ia rămas 
bun de la secretarul general al par
tidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a spus : Și acum, cînd plec din mu
nicipiul Cluj-Napoca, mulțumesc tu
turor locuitorilor pentru primirea 
deosebit de călduroasă făcută, în care, 
vedem încrederea în partid, în con
ducerea sa. încă o dată, tovarăși, vă 
doresc multă sănătate și multă feri
cire.

în ovațiile și uralele entuziaste al» 
mulțimii, elicopterul prezidențial de
colează, îndreptîndu-se spre Baia 
Mare.

licitat călduros colectivul întreprin
derii pentru bunele rezultate obți
nute și i-a recomandat să se preocu
pe în continuare de utilizarea depli
nă ă Capacităților de producție, de 
creșterea eficienței lor economice.
(Continuare în pag. a XV-a)
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marea adunare din municipiul Cluj-Napoca
(Urmare din pag. I) 

tunci că iobagii pot să conducă mai 
bine fără stăpînitori. (Aplauze pu
ternice). Stau, de asemenea, mar
tore alte lupte — războiul țără
nesc condus de Gheorghe Doja în 
1514, marea răscoală condusă de 
Horia, Cloșca și Crișan, care a avut, 
de asemenea, un mare răsunet și 
în Cluj, precum și numeroase alte 
bătălii sociale consemnate de isto
rie.

Toate acestea demonstrează că 
cei asupriți au înțeles de mult că 
trebuie să se. unească și să lupte 
împreună pentru ă-și pute'a făuri o 
viață liberă, pentru a fi. pe deplin 
stăpîni pe destinele lor. (Aplauze 
puternice ; urale). Clujul nu a ră
mas în afara revoluției burghezo- 
democratice din 1848, așa cum nu 
a rămas nici în afara altor eveni
mente revoluționare ale epocii mo
derne. Aici mișcarea revoluționară 
a cunoscut o puternică amploare. 
După realizarea statului națio
nal unitar, odată cu unirea Ar
dealului cu România, Clujul a ju
cat un rol tot mai important în 
mișcarea revoluționară-, apoi în 
crearea partidului comunist, în 
toate luptele de clasă care s-au 
desfășurat în anii regimului bur- 
ghezo-moșieresc. Cunoaștem cu to
ții aceste evenimente, lupta revo
luționarilor clujeni. * Cunoaștem 
faptul că oamenii muncii din Cluj
— români, maghiari, germani — 
în 1940 s-au ridicat într-o strînsă 
solidaritate împotriva Dictatului 
de la Viena, pentru apărarea in
tegrității naționale a României. 
(Aplauze puternice, urale ; se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R.").

Printr-o coincidență, în această 
lună se împlinesc și 30 de ani de 
cînd Clujul a fost eliberat,, prin 
lupta armatelor române, împreună 
cu cele sovietice, de sub domina
ția hitleristă și hortistă, de cînd 
oamenii muncii din Cluj s-au ală
turat luptei pentru zdrobirea defi
nitivă a fascismului, aducîndu-și 
contribuția prețioasă la victoria a- 
supra Germaniei hitleriste. (Aplau
ze puternice, prelungite, urale).

Desigur, față de vechea așezare 
de acum 1 850 de ani, Clujul de 
aștăzi — al doilea oraș că mărime 
al României — s-a transformat ra
dical. în anii socialismului, Clujul 
a devenit un puternic centru in
dustrial, științific, cultural, în care 
toți oamenii muncii, fără deosebi
re de naționalitate, se bucură „din 
plin — la fel ca întregul nostru 
popor — de ‘bu'Cerii'fle.'irrtărețe'.ală' 
orînduirii socialiste'! (Aplauze pu
ternice ; se' scandează : „Ceaușescu
— P.C.R.").

Privind trecutul Clujului se 
poate spune că orașul — ca de alt
fel în general țara noastră, care, 
de-a lungul istoriei, a avut multe 
de îndurat — a reușit de. fiecare 
dată să se refacă, să devină mai 
frumos, mai mîndru, la fel ca le
gendara pasăre Phoenix, care 
renăștea din propria-i cenușă. In
tr-adevăr, poporul nostru a reușit 
întotdeauna să renască, să se dez
volte și să pășească mai ferm înain
te, dovedind vigoare și hotărîrea 
de a-și asigura un loc demn în 
lume. (Aplauze puternice, urale, 
se scandează; „Ceaușescu — 
P.C.R.").

Iată de ce pentru a sublinia și
— aș putea spune — pentru a e- 
terniza trecutul glorios și măreț al 
municipiului dumneavoastră, Co
mitetul Executiv al Comitetului 
Central al partidului a hotărît să 
aprobe propunerea Comitetului ju
dețean de partid Cluj de a se a- 
dăuga la numele municipiului Cluj 
șl străvechea denumire Napoca ; 
astfel, municipiul Cluj va căpăta 
numele de municipiul Cluj-Napo
ca. (Aplauze puternice, urale pre
lungite ; se scandează : „Ceaușescu
— P.C.R."). Am ținut ca Decretul 
pentru acordarea acestui nume să 
îl semnez chiar la această adunare 

populară. (Aplauze puternice, nra- 
le ; se scandează: „Ceaușescu și 
poporul**).

Dragi tovarăși și prieteni,
Acest eveniment istoric in viața 

municipiului dumneavoastră are 
loc în anul cînd am sărbătorit cea 

' de-a XXX-a aniversare a răstur
nării dictaturii fasciste și eliberă
rii țării de sub dominația Germa
niei hitleriste. Sînt cunoscute ma
rile realizări din anii construcției 
socialiste. Clujul a cunoscut și el 
în acești ani o puternică dezvol
tare. Am vizitat astăzi — în trea
căt, desigur — expoziția realizări
lor din Cluj și am putut constata 
mărețele succese obținute în toate 

' domeniile de activitate, începînd 
cu industria. Aceste realizări sînt 
parte componentă a marilor suc
cese dobîndite în făurirea noii 
orînduiri, socialiste, de întregul 
nostru popor, care demonstrează 
prin munca sa creatoare că poate 
conduce destinele' țării friai bine, 
cu, ^uitate strălucite, . cu mult 
mai bune decît odinioară clasele 
asupritoare. Ele arată că,- .devenit 
stăpîn pe destinele sale, poporul 
își poate făuri o viață liberă, așa 
cum dorește. (Aplauze puternice, 
urale ; se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R.").

Âm constatat cu multă satisfacție 
succesele realizate în municipiul și 
județul Cluj, în transpunerea în 
viață a hotărîrilor Congresului al 
X-lea și ale Conferinței Naționale, 
în înfăptuirea planului cincinal. 
M-a bucurat mult că o serie de în
treprinderi au realizat cincinalul 
în -patru ani, că altele îl vor rea
liza în mai puțin de patru ani și 
jumătate și că — pe total — ju
dețul dumneavoastră va realiza 
cincinalul înainte de termen. Se 
cunoaște, de altfel, că un număr 
mare de județe au de acum un 
avans de trei-patru, chiar de cinci 
luni față de prevederile cincinalu
lui; Aceasta demonstrează că an
gajamentele luate de oamenii 
muncii cu prilejul Conferinței Na
ționale de a realiza cincinalul îna
inte de termen se înfăptuiesc cu 
succes, că stă' în puterea noastră1 
de a munci mai bine, de a obține 
rezultate superioare în toate do
meniile, de a face astfel ca socie
tatea: noastră socialistă să se dez
volte mai rapid, să asigure crește
rea continuă a bunăstării și ferici
rii întregului nostru popor ! (A- 
plauze puternice ; se scandează: 
„Geaușescu-P.C.R.").

Toate succesele obținutd'• în ' ârjij 
construcției socialismului, mărețele 
realizări din acest cincinal de
monstrează o dată mai mult juste
țea politicii marxist-leniniste a 
partidului nostru care aplică- în- 
mod creator legitățile generale ale 
socialismului la condițiile con
crete ale țării noastre, ținînd sea
ma de dorința și voința celor ce 
muncesc în patria noastră. (A- 
plauze prelungite ; se scandează : 
„Ceaușescu-P.C.R.").

Realizarea cu succes a prevede
rilor stabilite de Congresul al X- 
lea și Conferința Națională de
monstrează realismul acestor sar
cini și, totodată, forța creatoare a 
cl'asei noastre muncitoare, a țără
nimii, a intelectualității, a tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, a întregului po
por care înfăptuiește neabătut po
litica internă și externă a partidu
lui nostru — politică ce corespun
de pe deplin năzuințelor vita
le ale întregii noastre națiuni. 
(Aplauze puternice ; se scandează: 
„Ceaușescu-P.C.R.").

Dragi tovarăși și prieteni, -
Ne mai desparte de Congresul 

al XI-lea al partidului mai puțin 
de o lună și jumătate. întregul 
partid și popor întîmpină Congre
sul cu rezultate tot mai importan
te în toate domeniile de activita

te, cu hotărîrea fermă de a înfăp
tui neabătut programul de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră. ’

După cum cunoașteți, Progra
mul partidului și Directivele Con
gresului al XI-lea prefigurează 
mărețul viitor al patriei noastre 
socialiste. Aceste documente dau o 
perspectivă clară mersului tot mai 
ferm înainte al patriei noastre pe 
calea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, a înaintă
rii spre comunism, spre asigurarea 
unei civilizații tot ■ mai avansate, 
a -unui loc tot mai demn pentru 
națiunea noastră socialistă în rîn- 
dui națiunilor socialiste, al tuturor 
națiunilor planetei noastre. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Cunoașteți prevederile Progra
mului și Directivelor, nu mă voi 
referi acum la ele. Voi menționa 
doar faptul că și municipiul Cluj- 
Napoca și județul Cluj vor cu
noaște o puternică dezvoltare în 
cincinalul viitor. Aceasta va cere 
desigur, în continuare, eforturi se
rioase din partea organizațiilor, de 
partid, a comitetului municipal;, a 
comitetului județean, a tuturor .oa
menilor muncii pentru înfăptuirea 
în cele mai bune condiții a preve
derilor : Programului și Directive
lor, pentru a aduce în continuare 
o contribuție tot mai importantă 
la mersul înainte al patriei noas
tre, la ridicarea ei pe noi culmi de 
progres și civilizație. (Aplauze pre
lungite ; se scandează : „Ceaușescu- 
P.C.R.").

Și în cincinalul următor, ca de 
altfel în întreaga perioadă a înfăp
tuirii Programului partidului, vom 
acorda o atenție deosebită dezvol
tării raționale a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul patriei, 
în toate județele și zonele țării, 
considerînd că aceasta constituie o 
cerință obligatorie pentru făurirea 
societății comuniste în patria 
noastră, pentru asigurarea unei 
reale egalități în drepturi între 
toți cetățenii, fără deosebire de 
naționalitate. Considerăm că nu 
se poate'vorbi de egalitate în drep
turi atunci cînd nu este garantată 
principala egalitate, dreptul la 
muncă, cînd nu sînt asigurate con
diții egale de învățătură,' posibi
litatea fiecăruia de a participa în 
toate domeniile de activitate la 
viața statului nostru socialist. (A- 
plauze puternice, urale ; se scan
dează : ,,Ceaușescu-P.C.R.“).

Printre realizările de mare în
semnătate ale politicii partidului 
nostru se numără rezolvarea; în ' 
spiritul, concepției marxist-leninis- 
te, a problemei. naționale, asigu- . 
rarea deplinei egalități în drepturi 
între toți cetățenii patriei noastre. 
Această politică, înscrisă în Pro
gramul partidului, este chemată 
să întărească și mai mult unita
tea de granit a tuturor oamenilor 
muncii, a întregului popor în lupta 
pentru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, pentru co
munism, pentru bunăstarea și fe
ricirea întregii noastre națiuni. 
(Aplauze îndelungate).

Am acordat și acordăm o atenție 
deosebită perfecționării conducerii 
și planificării unitare a întregii 
activități economico-sociale, acțio
năm > pentru a crea și îmbunătăți 
formele organizatorice care asi
gură participarea activă, plenară a 
maselor ' largi populare la condu
cerea tuturor sectoarelor de acti
vitate, a întregii țări, la elaborarea 
și înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului nostru. Por
nim în mod consecvent de la prin
cipiul, socialist că orînduirea nouă 
se poate realiza numai . împreună 
cu poporul și pentru popor ! In a- 
ceasta constă esența democra
ției noastre socialiste ! (Aplauze, 
urale ; se scandează ; „Ceaușescu- 
P.C.R").

Vom acționa și în viitor — așa 
cum se subliniază în Programul 
partidului — pentru lărgirea con

tinuă a democrației socialiste. Sîn
tem ferm hotărîți să asigurăm 
ca practica ces-a încetățenit în ul
timii ani, de a ne consfătui cu par
tidul și cu poporul asupra tuturor 
domeniilor, să devină o regulă ge
nerală a activității partidului și sta
tului nostru socialist. Numai așa 
vom avea garanția că politica par
tidului corespunde pe deplin inte
reselor vitale ale întregii noastre 
națiuni. (Aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează : „Ceaușescu 
și poporul").

Acordăm o mare atenție dezvol
tării învățământului, științei, cultu
rii, pornind de la faptul că făurirea 
orînduirii celei mai avansate din 
lume nu se poate face decît pe 
baza celor mai înaintate cuceriri 
ale științei și tehnicii din fiecare 
epocă. Vom pune, deci, la baza ac
tivității viitoare cele mai înaintate 
cuceriri ale revoluției tehnico-știin- 
țifice contemporane, .acționînd cu 
toată fermitatea pentru ca știința 
românească — care a dat în trecut 
mult pentru dezvoltarea țării-noas- 

’ tre și pentru știința și. cultura uni
versală —.să joace un.rol tot. mai

■ important în dezvoltarea socialistă 
. și'comunistă a poporului'nostru', să

aducă un aport tot mai însemnat 
la patrimoniul mondial al culturii 
și civilizației. (Aplauze și urale în
delungate).

Tot ceea ce realizăm,, tot ceea ce 
ne propunem să înfăptuim în vii-

■ tor are drept scop fundamental ri
dicarea continuă a bunăstării ma
teriale și’ spirituale a întregului

. nostru popor. Cunoașteți cum se 
înfăptuiesc Și in acest domeniu pre
vederile actualului cincinal. Pe 
baza măsurilor luate în această 
vară privind creșterea retribuției 
generale și,. în acest cadru, spori
rea mai substanțială a retribuțiilor 
mici, veniturile reale ale oamenilor 
muncii vor fi în, 1975 cu 3 sau 4 la 
sută mai mari decît am avut în ve
dere în planul cincinal, asigurîn- 

. du-se un spor de circa 23—24 la 
sută, față de circa 20 la sută cît se 
prevede, după cum cunoașteți în 

' cincinal. Aceste realizări demon
strează cu toată claritatea consec- 

. vența și fermitatea cu care partidul 
nostru înfăptuiește ..principiile de 
echitate socialistă, asigurînd con
diții tot mai bune de via
ță pentru întregul nostru po-

' por. După cum cunoașteți, Progra- ’ 
mul și Directivele pun în centrul 
activității Viitoare bunăstarea omu
lui, .a întregului popor. Pornim de 
la faptul că bunăstarea fiecăruia 
nu șe .poate.reaJiza.decît'.pe; baza. . 
ridicării gradului general de' dez
voltare, a bunăstării -tuturor oame
nilor muncii, a întregului popor. 
(Aplauze puternice ; se scandează: 
„Ceaușescu — P.C.R.").

Dragi tovarăși și prieteni,
Preocupîndu-ne de asigurarea 

construirii în cele mai bune con
diții , a socialismului în patria 
noastră, nu uităm nici un moment 
de îndatoririle noastre internațio
nale. Pornim întotdeauna de la 
faptul că între politica internă și 
cea internațională există o strîn
să unitate dialectică,- că succesele 
pe care fiecare țară socialistă le 
obține în construirea noii orîn
duiri sînt, în același timp, o con
tribuție la. cauza generală a so
cialismului, la creșterea prestigiu
lui ,lui în lume, la asigurarea pro
gresului și păcii generale. (Aplau
ze și urale îndelungate).

Acționăm cu fermitate pentru 
dezvoltarea colaborării cu toate 
țările socialiste, considerînd că 
aceasta constituie o necesitate 
pentru dezvoltarea generală a fie
cărei țări, pentru cauza progresu
lui și păcii în lume. Desigur, ne 
preocupăm în mod ■ deosebit de a 
dezvolta relațiile' și colaborarea cu 
vecinii noștri — Uniunea Sovieti
că, Republica Populară Ungară, 
Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia, Republica Populară 

Bulgaria. Fiind vecini, trebuie să 
conlucrăm tot mai strîns, să dez
voltăm și să întărim colaborarea 
și prietenia popoarelor noastre, a- 
ducînd astfel o contribuție tot mai 
mare, fiecare în parte, la cauza 
generală a socialismului. (Aplauze 
puternice).

Promovăm largi relații cu țări
le în curs de dezvoltare, cu state
le care și-au cucerit independența 
și luptă pentru dezvoltarea lor e- 
conomică, socială de sine stătă
toare; Considerăm că extinderea 
acestei colaborări, pe principii noi, 
de egalitate, constituie un factor 
de o deosebită importanță ațît 
pentru dezvoltarea' fiecărui popor, 
cît și pentru lupta împotriva im
perialismului, colonialismului și 
neocolonialismului. (Aplauze pu
ternice).

Pornind de la realitățile lumii 
contemporane și acționînd în spi
ritul coexistenței pașnice, dezvol
tăm, de asemenea, colaborarea cu 
statele capitaliste dezvoltate, cu 
toate țările lumii, fără deosebire 
de orînduire socială, 1 considerînd 
că aceasta corespunde pe deplin 
intereselor fiecărui popor, cauzei 
generale a progrestilui și păcii.

Așezăm lâ baza relațiilor inter
naționale ale țării noastre princi
piile deplinei egalități în drepturi, 
respectul independenței și suvera
nității . nățipnale, neamestecul în 
treburile interne,. avantajul reci
proc, pronunțîndu-ne cu toată fer
mitatea pentru renunțarea la for
ță și lâ amenințarea cu forța în 
relațiile dintre state. Considerăm 
că numai pe baza acestor principii 
se pot construi relații de largă co
laborare, se poate asigura pacea 
întregii lumi. (Aplauze puternice, 
urale).
' Trăind în Europa, sîntem vital 

interesați în realizarea unor rela
ții interstatale noi pe continent, 
în succesul Conferinței general- 
europene, în . crearea condițiilor 
ca fiecare națiune să se poată dez
volta nestingherit, conform voinței 
sale, aducîndu-și, totodată, contri
buția activă la dezvoltarea gene
rală a societății umane.

Ne pronunțăm cu hotărîre pen
tru soluționarea pe cale pașnică 
a. conflictelor și stărilor de încor
dare din Orientul Mijlociu, din Ci
pru, cît șl în alte zone: ale- lumii, 
pentru o pace trainică, dreaptă, 
care să asigure fiecărui popor in
dependența și suveranitatea. In 
acest cadru ne pronunțăm și pen- 
h u soluțios-î.area problemei jpopqru-, 
lui palestinean . în conformitate leii1' 
dorința sa de a .trăi liber și inde
pendent. (Aplauze puternice).

Una din problemele cele mai 
complexe ale situației internațio
nale actuale este cea a subdezvol
tării. România se pronunță pentru 
o acțiune hotărîtă de lichidare a 
împărțirii lumii în țări dezvoltate 
și țări slab dezvoltate, în bogați și 
săraci. Ne pronunțăm pentru o po
litică care să ducă treptat la înlă
turarea acestei situații anormale, 
la dezvoltarea mai rapidă a țări
lor rămase în urmă. Numai pe . 
această cale se poate asigura cu 
adevărat o colaborare trainică și 
egală în drepturi între națiuni. In 
această ordine de idei, ne pronun
țăm cu hotărîre pentru o nouă 
ordine economică și politică inter
națională, pentru participarea ac
tivă a tuturor statelor la soluțio
narea problemelor complexe caro 
preocupă astăzi omenirea. Pornim 
de la faptul că actualele probleme 
economice, criza economică și fi
nanciară, problema materiilor pri
me, ; a energiei, problemele infla
ției nu se pot soluționa decît prin 
așezarea pe baze noi a relațiilor 
dintre state, prin realizarea unui 
raport just, echitabil între prețu
rile materiilor prime și ale produ
selor industriale, printr-o folosire 
mai rațională a resurselor natura
le care să asigure progresul fiecă
rui popor. Numai în acest con

text omenirea va putea să învingă 
greutățile și să soluționeze proble
mele complexe ale situației econo
mice de astăzi, să asigure pro
gresul general.

Ne pronunțăm cu toată hotărîrea 
împotriva politicii imperialiste de 
forță și dictat. Viața cere ca această 
politică veche să fie lichidată 
cu desăvîrșire. Istoria demon
strează zi cu zi, ceas de ceas
— am putea spune — că tot 
ce s-a clădit pe forță, dictat și 
presiune de orice fel s-a prăbușit 
pînă la urmă sub loviturile luptei 
popoarelor, a maselor largi popu
lare. Toate marile imperii care își 
prevedeau o viață veșnică s-au 
prăbușit — după cum se cunoaște
— unul după altul, pe ruinele aces
tor imperii care subjugau popoare
le s-au ridicat națiuni libere, inde
pendente.

Viața demonstrează că nu po
litica de dominație imperialistă și 
colonialistă, de asuprire și subju
gare a altor popoare, ci politica de 
independență, de respectare a drep
tului fiecărui popor de a-și clădi 
viața în mod liber corespunde ce
rințelor dezvoltării istorice, năzuin
ței fiecărui popor. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Putem spune că astăzi, mai mult 
ca oricînd, viitorul omenirii este 
legat nemijlocit de realizarea unei 
politici noi, a unei noi ordini- eco
nomice și politice, de respectare a 
dreptului fiecărui popor de a fi 
liber pe destinele sale, de a-și făuri 
viața așa cum dorește, fără nici un 
amestec 'din afară. (Vii aplauze).

Noua ordine nu se poate reali
za pe vechile principii și practici 
de dominație și inegalitate. Aceasta 
nu înseamnă nouă ordine, ci încer
carea, în forme noi, de a perpetua 
vechea ordine de dominație și asu
prire ! Noua ordine presupune 
principii noi, de egalitate, de res
pect al voinței și libertății fiecărei 
națiuni ! Pe această bază omenirea, 
în ciuda tuturor acelora care se mai 
gîndesc la vechea ordine, va înfăp
tui relații noi în viața internațio
nală. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Trebuie să ținem seama perma
nent de cerințele obiective; de le
gile dezvoltării economico-sociale — 
și' să acționăm în concordanță cu 
necesitățile obiective pentru a asi
gura mersul înainte. Fără îndoială 
că realizarea unei noi ordini, a 
unor noi relații internaționale nu 
este un lucru ușor, Este adevărat, 
în itilțirijii ani';‘S-au realizat.pai-si 
spre' destindere. 'Dar, 'așa ctifn am 
mai menționat și în alte împre
jurări, nu sîntem decît la început. 
Nu trebuie să ne facem iluzii, ci 
să ne unim eforturile pentru a a- 
sigura continuarea cursului spre 
destindere, înfăptuirea unor relații 
noi în. viața internațională. Iată de 
ce România socialistă este hotărîtă 
să-și aducă și în viitor contribuția 
activă la lupta generală a popoare
lor pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă, pentru pace și colaborare! 
(Aplauze puternice ; se scandează : 
„Ceaușescu-P.C.R.").

Trebuie să ținem seama că ne 
aflăm, într-adevăr, într-o eră 
nouă — era eliberării popoarelor 
de sub orice dominație și asuprire 
socială și națională. Așa cum spu
nea un mare poet, trebuie să nu 
uităm niciodată-că „viața și robia 
nu pot sta împreună, nu e 
totodată pace și furtună". Trebuie 
să fim luptători fermi, dîrji împo
triva robiei și asupririi de orice 
fel ! De altfel, în zilele noastre 
nimeni nu mai poate justifica, sub 
nici o formă, dominația și asu
prirea altor popoare, oricîte încer
cări de a falsifica istoria și pre
zentul ar face.

Doresc să adresez calde felicitări 
forțelor progresiste portugheze, 
poporului portughez care a înțeles 
că el însuși trebuie să lupte pen
tru lichidarea dominației colonia
liste ! (Vii aplauze). Salutăm po

poarele din Angola,' din Mozam- 
bic, din Guineea-Bissau pentru 
faptul că unele și-au dobîndit,_ iar 
altele sînt pe cale de a-și dobîndi 
independența deplină ! Exemplul 
poporului portughez demonstrează 
o dată în plus justețea tezei mar
xiste după care un popor care asu
prește sau admite asuprirea altui 
popor de către clasele dominante 
nu poate fi nici el liber, că liber
tatea sa depinde de libertatea po
poarelor asuprite ! (Aplauze puter
nice, prelungite).

Iată de ce, cu toate greutățile 
ce vor mai sta în calea făuririi 
noii ordini economice și politice, a 
destinderii, avem deplina convin
gere că masele largi, popoarele 
vor triumfa în această luptă mă
reață. Neîndoios, această luptă, is
toricește, va învinge. Nu există 
forță în lume care să oprească 
mersul triumfal al popoarelor spre 
eliberarea deplină de sub orice 
asuprire — socială și națională — 
spre o societate de națiuni egale, 
de oameni egali ! (Aplauze puter
nice, prelungite). Realizarea aces
tor țeluri mărețe la care au visat 
timp de veacuri înaintașii noștri, și 
spre care își ațintesc ochii po
poarele din întreaga lume este 
astăzi posibilă prin lupta unită ■ 
forțelor progresiste, antiimperia- 
liste de pretutindeni, a popoarelor 
care trebuie să-și ia soarta în pro
priile mîini. Ne prohunțăm cu 
hotărîre pentru întărirea unității 
și colaborării tuturor acestor for
țe, pentru o largă colaborare in
ternațională, pentru creșterea ro
lului Națiunilor Unite și al altor 
organisme internaționale, care să 
asigure participarea cu drepturi 
egale, la soluționarea problemelor, 
a tuturor națiunilor lumii, indife
rent de mărimea lor. (Aplauze 
puternice, urale; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.").

Dragi tovarăși și prieteni,
Aș dori, în încheiere, să exprim 

încă o dată convingerea că și oa
menii muncii din municipiul Cluj- 
Napoca și din județul Cluj, la fel 
ca întregul nostru popor, vor face 
totul pentru a întîmpină Congre
sul al XI-lea cu noi succese, că șl 
în viitor își vor aduce contribuția 
tot mai importantă la înfăptuirea 
Programului și Directivelor ce vor 
fi adoptate de Congres. Cunosc 
bine organizația de partid din 
Cluj ; cunosc, de asemenea, bine 
oamenii muncii din Cluj. Sînt con
vins . că comuniștii, împreună cu 
toți oameniț mțincii din Cluj, .yoț!f 
tace- totul pentru a fi la înălțimea 
mărețelor sarcini ce stau în fața 
partidului și poporului nostru, 
(Aplauze puternice, urale).

Nu doresc să repet ce am spus 
recent la Hunedoara ; dar doresc 
ca și organizațiile de partid, Con
ferința județeană de partid din 
Cluj să trimită la Congresul par
tidului pe cei mai buni dintre cel 
mai buni comuniști. Toți oamenii 
muncii să contribuie ca la Con
gresul partidului — care este de 
fapt congresul întregii noastre na
țiuni, pentru că elaborează progra
mul națiunii noastre de înainta
re spre comunism — să fie trimiși 
reprezentanți care să asigure, prin 
voința unită a tuturor participân- 
ților -la Congres, a întregului po
por, victoria comunismului în 
România ! (Aplauze, urale prelun
gite).

Cu aceste gînduri și îndemnuri, 
vă urez încă o dată noi și noi suc
cese în întreaga dumneavoastră 
activitate, în viața dumneavoas
tră ! Multă sănătate și multă fe
ricire ! (Aplauze și urale prelun
gite ; se scandează : „Ceaușescu și 
poporul", „Ceaușescu — P.C.R.". 
Cei prezenți la marea adunare 
populară ovaționează intr-o atmo
sferă de puternic entuziasm pen
tru Partidul Comunist Român, 
pentru Comitetul Central, pentru 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).

Simbol al dragostei și al înaltei prețuiri La expoziția cfelor mai noi produse ale fabricii de mașini de rectificat a uzinei „Unirea"
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Vizita tovarășului g®
Nicolae Ceausescu la Baia Mare

Adunarea populară din centrul orașului

RĂSPUNDEREA COMUNISTA
pentru Integrarea consecventă a invățămîntului 
superior cu producția și cercetarea științifică

Cetățenii băimăreni — români, 
maghiari, ucraineni și de alte națio
nalități — s-au reintilniț cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu, în cadrul 
unei mari și însuflețite adunări 
populare, desfășurate in piața din 
centrul orașului.

Apariția secretarului general al 
partidului în balconul Casei de cul
tură este întimpinată cu puternice 
urale și ovații.

Deschizînd adunarea, tovarășul 
Gheorghe Blaj, prim-secretar al Co
mitetului județean Maramureș al 
P.C.R., a spus :

Cuvintele nu pot exprima îndea
juns profunda noastră recunoștință 
pentru faptul că ați găsit din nou 
răgazul necesar pentru a vă reîntilni 
cu comuniștii, cu ceilalți muncitori, 
țărani, intelectuali care trăiesc și 
muncesc pe aceste străvechi melea
guri ale patriei. Vă mărturisim că 
am așteptat cu emoție și cu toată 
dragostea și căldura inimilor noastre 
acest prilej fericit pentru a vă ■ pu
tea prezenta principalele preocupări 
și succese ale maramureșenilor în 
acest an jubiliar, anul celei de-a 
XXX-a aniversări;1 ă Aliberă.ț'țt„Pa
triei și al celui de-al XI-lea Con
gres al partidului.

Comuniștii din județul nostru, toți 
minerii, metalurgiștii, forestierii, con
structorii, oamenii muncii de pe 
ogoare, intelectuali — tineri sau virst- 
nici, fără deosebire de naționalitate — 
alături de întregul popor român, au 
primit cu sentimente de profundă 
mîndrie patriotică proiectele de do
cumente pentru apropiatul forum al 
.comuniștilor și își exprimă prin fap
te de muncă remarcabile calda lor 
adeziune față de luminosul program 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Sintem mîndri că, de la un capăt 
la altul, Programul partidului este 
străbătut de clarviziune științifică, 
cutezanță revoluționară, de profund 
umanism și patriotism înflăcărat, de 
internaționalism consecvent, calități 
proprii întregii dumneavoastră acti
vități, pentru care noi toți vă pur
tăm cele mai alese sentimente de 
stimă și admirație.

In timpul vizitei cu care ne-ați 
onorat în toamna anului 1972 — a 
spus în continuare vorbitorul — am 
exprimat voința comuniștilor, a ce
lorlalți oameni ai muncii din județ 
de a îndeplini sarcinile actualului 
cincinal în 4 ani și jumătate. Roa
dele măsurilor întreprinse, ale parti
cipării entuziaste a muncitorilor, in
ginerilor, tehnicienilor, a tuturor oa
menilor. muncii la întrecerea socia
listă se concretizează în îndeplinirea 
an de an a sarcinilor de plan, a an
gajamentelor asumate de colectivele 
de muncă din Maramureș. Vă rapor
tăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, faptul îmbucurător că 
planul producției industriale pe pa
tru ani ai cincinalului a fost înde
plinit încă la data de 7 septembrie. 
S-au creat astfel importante premise 
pentru a realiza sarcinile actualului 
cincinal în 4 ani și jumătate.

Continuăm să depunem eforturi 
pentru a' pune în valoare și mai bine 
posibilitățile pe care le avem. Ne 
străduim să eliminăm neajunsurile, 
care trebuie să recunoaștem deschis 
că mai există încă în destule locuri, 
pentru a amplifica rezultatele obți
nute în sporirea producției și a efi
cienței acesteia.

Ca urmare a sprijinului acordat de 

Pretutindeni, ovații entuziasta

partid și de stat, a crescut continuu 
zestrea tehnico-materială de care 
dispun oamenii muncii de pe ogoare
le județului. Aceasta a făcut posibi
lă obținerea unor rezultate pozitive, 
mai cu seamă în dezvoltarea zooteh
niei și pomiculturli, creșterea recol
telor de cereale. Numărul de bovine 
la suta de hectare a ajuns la 55,6 
capete, iar patrimoniul pomicol ocu
pă 16 000 hectare. Șintem conștienți 
însă că trebuie să facem eforturi mai 
mari pentru a folosi mai judicios 
posibilitățile de sporire a producției 
vegetale, pentru a îndeplini în con
diții tot mai bune indicațiile ce ni 
le-ați dat și în acest domeniu, in
clusiv în ce privește îmbunătățirea 
pajiștilor naturale, care reprezintă 
principala sursă de sporire a -pro
ducției de lapte și carne a județului 
nostru..

în atmosfera de puternică eferves
cență creatoare din aceste zile pre
mergătoare Congresului — a spus a- 
poi primul secretar al comitetului 
județean de partid — avem prilejul 
fericit de a sărbători, în prezența 
dumneavoastră, a distinșilor oaspeți, 
6Q0 de ani de atestare documentară 

>? a? mineritului la Cavnic, mărturie- a 
tradițiilor de muncă și luptă ale lo
cuitorilor acestor plaiuri românești. 
Lucrătorii Exploatării miniere din 
Cavnic, toți minerii maramureșeni 
își reafirmă în aceste momente hotă
rârea lor de a ridica la cote tot mai 
înalte prestigiul acestei străvechi în
deletniciri.

Chipul Maramureșului s-a înnoit 
și- se înnoiește în pas cu întreaga ța
ră. Oamenii acestor locuri știu să 
prețuiască așa cum se cuvine binele 
pe care îl trăiesc azi și aduc prinosul 
lor de recunoștință pentru tot ceea 
ce se in^ptuiește aici. Fiți sigur, 
scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de faptul că făuritorii de comori din 
orizonturile subterane, din întinsele 
zone ale aurului verde, cei ce plămă
desc metalul în orele fierbinți ale 
cuptoarelor, ca și cei ce urcă pe sche
lele civilizației socialiste orașele și 
satele noastre — însuflețiți de cute
zătorul Program ce va fi adoptat de 
apropiatul Congres al partidului — 
nu vor dezminți nici în viitor încre
derea și prețuirea de care se bucură 
din partea conducerii partidului.

Tovarășul Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, a dat a- 
poi citire Decretului prezidențial prin 
care exploatării miniere „Cavnic" i 
se conferă „Ordinul Muncii" clasa I. 

înalta cinstire cu care par
tidul și statul răsplătesc pe minerii 
acestei străvechi așezări este primită 
cu multă bucurie și salutată prin în
delungi aplauze.

Dind expresie sentimentelor de ca
re sint cuprinși minerii din Cavnic, 
directorul exploatării, Ion Ionescu, 
a spus : Alături de emoțiile care mă 
stăpînesc în aceste clipe, simt o pro
fundă satisfacție că am minunatul 
prilej ca, în. numele comuniștilor și 
al întregului colectiv de muncă, mi
neri, ingineri și maiștri, șă vă adre
sez cele mai alese mulțumiri izvorite 
din adîncul inimilor noastre.

Acordarea înaltei distincții, înain
tea celui de-al XI-lea Congres al 
partidului constituie pentru noi un 
imbold și mai puternic, o mobilizare 
a tuturor forțelor pe care le punem 
in slujba creșterii producției de me
tale, pentru realizarea cincinalului 
în patru ani și jumătate.

Mulțumindu-vă încă o dată pen
tru înalta distincție, vrem să vă asi
gurăm că șl de acum înainte nu vom 

precupeți nici un efort. Minerii din 
Cavnic sint hotăriți să contribuie 
efectiv prin munca lor la ascensiu
nea neîntreruptă a patriei pe calea 
dezvoltării socialiste multilaterale.

'în aclamațiile mulțimii, ia cuvîntul 
tovarășul Ceaâjșescu.

Cuvintele mobilizatoare ale secre- ■ 
tarului general al partidului găsesc 
— și de această dată — un larg ecou 
în inimile maramureșenilor, ei anga- 
jindu-se să-și aducă, cu abnegație și 
hărnicie, o contribuție sporită la 
dezvoltarea județului, la înflorirea 
continuă a patriei socialiste.

Adresîndu-se secretarului general 
al partidului, tovarășul Gheorghe 
Blaj a spus, in încheierea adunării 
populare :

Vreau să vă încredințez, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că mesajul dum
neavoastră va fi transmis minerilor 
din Cavnic.

•Doresc să vă exprim, totodată, 
sentimentele de satisfacție și mulțu
mire ale tuturor comuniștilor și oa
menilor muncii din Maramureș pen
tru caldele aprecieri pe care le-ați 
făcut la adresa rezultatelor activită
ții lor. >• 'ii •> •'■

Vă încredințăm, în același timp, 
că îndemnurile adresate ne vor în
sufleți in muncă, că activitatea dum
neavoastră va fi pentru noi un per
manent imbold în tot ceea ce înfăp
tuim, că indicațiile date vor fi trans
puse cu fermitate în viață.

Tovarășe secretar general, ne an
gajăm să ne prezentăm la Congresul 
partidului cu sarcinile îndeplinite, 
că vom face totul pentru realizarea 
exemplară a planului pe antjl 1975 
și a intra in noul cincinal bine pre
gătiți.

Comuniștii din Maramureș vor 
trimite la Congresul partidului pe 
cei mai buni dintre ei și vă infor
măm că la conferințele și adunările 
de dări de seamă comuniștii din ju
dețul nostru au propus realegerea 
dumneavoastră in funcția de secre
tar general al Partidului Comunist 
Ro.mân.

îngăduiți-mi să vă transmit, în 
numele maramureșenilor, multă să
nătate și fericire, dumneavoastră și 
familiei dumneavoastră.

Să ne trăiți ! La mulți ani !
Adunarea populară ia sfîrșit într-o 

atmosferă de puternic entuziasm. 
Participanții, în numele comuniștilor, 
aț tuturor oamenilor muncii mara
mureșeni își manifestă cu însuflețire 
bucuria, mîndria patriotică pen
tru propunerea ca, la Congre
sul al XI-lea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales in funcția de 
secretar general al Partidului Comu
nist Rorrtân. în această propunere 
unanimă își găsesc o înaltă expresie 
sentimentele de profundă dragoste, 
recunoștință, stimă și prețuire față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, față 
de contribuția sa remarcabilă la 
elaborarea și înfăptuirea politicii par
tidului și statului nostru, față de ac
tivitatea sa neobosită consacrată pro
pășirii continue a patriei, cauzei so
cialismului și păcii în lume.’

Odată cu reafirmarea devotamentu
lui. lor neprecupețit față de partid și 
secretarul său general, locuitorii ju
dețului Maramureș s-au angajat să-și 
consacre toate energiile, întreaga ca
pacitate creatoare înfăptuirii măre

țului Program al partidului de făurire 
a societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism.

(Agerpres)

Totul părea să prevestească adu
nării de partid din cadrul Secției 
de tehnologia silicaților și compu
șilor sodici a Facultății de inginerie 
chimică de la Politehnica din Timi
șoara o desfășurare „lină" sau, cum 
se mai spune, „fără probleme". Re
zultatele obținute de comuniștii a- 
cestei organizații — membri ai 
corpului didactic și studenți — sînt, 
in multe privințe, remarcabile. S-au 
realizat pași importanți în direcția 
integrării organice a învățămîntului 
cu producția și cercetarea : a fost, 
printre altele, preluată integral o 
hală de mașini a unei întreprinderi 
în care studenții din anii III și IV, 
lucrînd în schimburi cot la cot cu 
muncitorii, au dat anul trecut o 
producție în valoare de peste o 
jumătate de milion de lei ; nume
roși studenți din anii IV și V au 
fost cuprinși în grupe de cercetare, 
conduse de cadre didactice cu pres
tigiu, care au rezolvat, în cadrul 
unor contracte cu Combinatul side
rurgic Reșița și cu Fabrica de acid 
sulfuric Năvodari, probleme dificile 
și importante privind valorificarea 
zgurilor de furnal, precum și a fos- 
fogipsului. Marea majoritate a stu
denților comuniști sînt fruntași la 
învățătură, fapt atestat prin notele 
bune și foarte bune dobîndite in 
sesiunile de examene. învățămîntul 
ideologic al cadrelor didactice și al 
studenților s-a desfășurat cu regu
laritate, asigurindu-se cursanților o 
bună pregătire politică.

Dar sublinierea tuturor acestor 
succese’ nu a condus la o atmosferă 
de mulțumire de sine : dimpotrivă, 
urmînd întocmai prețioasele in
dicații ale secretarului general 
al partidului, comuniștii au trans
format adunarea într-o dezbatere 
lucidă; și pătrunzătoare, sub sem
nul unui ascuțit spirit critic și auto
critic, a problemelor cu care sînt 
confruntați. Exprimindu-și cu hotă- 
rire aprobarea deplină și adeziunea 
entuziastă față de istoricele docu
mente ce vor fi supuse Congresului 
al XI-lea — proiectele de Program 
și Directive. — față de Tezele Co
mitetului Central pentru Congres, 
ei s-au străduit să definească mo
dalitățile practice în care pot con
tribui cit mai eficient la transpu
nerea lor in realitate.

— Noi, in calitate de comuniști, 
trebuie să avem mereu ochii larg 
deschiși spre viitor și, în raport cu 
marile exigențe ale viitorului, să ne 
stabilim sarcinile zilei de azi — 
spunea pe drept cuvînt prof. dr.

JN, ÎNTÎMPINAREA CELEI DE-A XXX-A ANIVERSARI

A „ZILEI ARMATEI

Sesiunea științifică „Armata Republicii Socialiste
România—tradiții și contemporaneitate11

Miercuri s-au încheiat lucrările 
sesiunii științifice „Armata Repu
blicii Socialiste România — tradiții 
și contemporaneitate", organizată in 
cinstea celei de-a XXX-a aniversări 
a „Zilei armatei" de către Ministerul 
Apărării Naționale și Academia de 
științe sociale și politice.

Sesiunea a reliefat, în lumina a- 
precierilor proiectului Programului 
Partidului Comunist Român, aspecte 
ale tradițiilor ostășești înaintate ale 
poporului român, învățăminte de or
din militar din lupta milenară a 
străbunilor noștri împotriva cotro
pitorilor străini, pentru apărarea 
gliei strămoșești și a dreptului po
porului român la dezvoltare de sine 
stătătoare, activitatea partidului co

Cînd veți încheia semănatul?
Cum acționați pentrța grăbirea lucrărilor?

Astăzi, răspunsuri din județele:

CARAȘ- 
iSEVERIN

în cooperativele agricole din jude
țul Caraș-Severin au fost însămința- 
te, pină la mijlocul acestei luni, 
circa 8 500 ha din cele 23 500 ha 
prevăzute a se cultiva cu grîu. Este 
puțin dacă avem în vedere timpul 
înaintat în care ne găsim. Dar condi
țiile climatice — ploi care au persis
tat multe zile la rînd — au împie
dicat desfășurarea normală a lucră
rilor. La aceasta se adaugă și coa
cerea cu întîrziere a porumbului, 
ceea ce nu a permis eliberarea la 
vreme a terenurilor. Experiența uni
tăților agricole fruntașe a arătat că 
și in aceste condiții se putea însă- 
mînța mai mult. La cooperativa agri
colă din Vrăniuț, de exemplu, au fost 
insămințate 70 la sută din suprafe
țele prevăzute a se cultiva cu griu. 
Bune rezultate au și cele din Cior- 
tea, Cîmpia, Vărădia, Mercina și al
tele, care au realizări cuprinse între 
50 și '65 la sută. Cum au reușit a- 
ceste unități ca, în ciuda condițiilor 

i climatice, să se afle într-un stadiu 
i avansat cu lucrările de sezon ? Ex

plicația e simplă : au pregătit din 
vreme terenul, ceea ce alte unități 
au neglijat.

în vederea intensificării lucrărilor, 
la indicația comitetului județean de 
partid, au fost întreprinse o seamă 
de măsuri bune. Astfel, se recoltează 
cu prioritate porumbul de pe tere
nurile destinate griului, iar știuleții 

Isînt uscați pe paturi de coceni. Alte 
măsuri vizează, folosirea din plin, din 
zori și pînă seara, a mijloacelor me

ing. Ion Drăgoi, prodecan al Facul
tății de inginerie chimică. Sigur, 
s-au realizat unele lucruri în ce 
privește mai buna organizare a 
practicii productive a studenților, 
dar adevăratul proces al integrării 
de-abia acum avem datoria să-l în
făptuim cu deplină consecvență. în 
proiectul dc Program sei indică lim
pede și fără echivoc ca facultățile 
trebuie să devină „puternice cen
tre de învățămint, cercetare și pro
ducție, capabile să aducă o contri
buție înseninată la dezvoltarea ge
nerală a societății". în acest spirit 
e necesar să menționez că, pentru 
anul școlar 1974—1975, facultatea 
noastră are stabilit un plan valoric 
de 12 milioane lei. ceea ce repre

însemnări din Timișoara

zintă circa ’ 16 000 lei de fiecare stu
dent. Acest plan trebuie chibzuit cu 
cea mai mare atenție spre a fi rea
lizat integral și chiar depășit : din 
suma prevăzută, o parte însemna
tă, circa 3,5—4 milioane, se va ob
ține prin finalizarea cercetărilor in 
care, pe lingă cadrele didactice, sînt 
antrenați și 40 de studenți din cei 
85 ai anilor IV și V : restul va fi 
dobîndit prin hala-pilot a ’facultă
ții, prin preluarea unor secții în
tregi de la uzinele „Azur" și de 
detergenți, prin crearea unor noi 
stații-pilot la întreprinderea „Ex- 
troceram" și 'altele în vederea fa
bricării de cărămizi din zgurile va
lorificate de la furnalele Reșiței, 
precum și de cimenturi dentare, 
foarte căutate. Toate acestea însă 
nu se vor putea înfăptui în practică 
decit dacă organizația noastră de 
partid iși va asuma de acum înain
te și menirea de, adevărat condu
cător politic la locul de muncă, dc 
educator al profesorilor și studen
ților in spiritul emulației pentru 
îmbinarea armonioasă a cunoaște
rii cu producția și cercetarea știin
țifică...

Pe aceeași temă au mai luat cu
vîntul un șir de vorbitori — printre 
care prof. dr. ing. Petru Tribunes- 
cu, conf. dr. ing. Viorel Cristea, 
studenții din anul V Mihai Ciurea 
și Pavel Goldstein — care au evi
dențiat cu tărie îndatorirea comu
nistă a membrilor de partid de a
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munist pentru transformarea revo
luționară a armatei române,, pentru 
întărirea, pregătirea și înzestrarea ei 
cu armament și tehnică de luptă mo
dernă. în spiritul concepției. Parti
dului Comunist Român privind apă
rarea patriei, ca operă și cauză a în
tregului popor, au fost abordate pe 
larg probleme referitoare la rolul și 
funcția socială a armatei noastre — 
parte inseparabilă a statului, expre
sie a voinței poporului român, apă
rătoare a cuceririlor revoluționare 
ale oamenilor muncii, a independen
ței și suveranității naționale.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții la sesiune au 
adresat o telegramă C.C. al P.C.R.. 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se spune, printre altele : 

canizate. Acum, cind timpul s-a în
dreptat, trebuie să se treacă în mod 
hotărît la aplicarea măsurilor ară
tate, îneît în termen cît mai scurt 
să se realizeze și să se depășească 
vitezele de lucru stabilite. Trebuie 
reținut că la ora actuală pregătirea 
terenului pentru grîu s-a realizat 
doar în proporție de 55 la sută. Este 
limpede că toate forțele, toate mij
loacele se cer utilizate nu numai 
ziua, ci și noaptea, pentru ca viteza 
zilnică să sporească. La S.M.A. Gră
dinari, acest deziderat a fost înțe
les. Cele 70 de tractoare și cele 17 
semănători lucrează nu numai la 
lumina zilei, ci și tirziu noaptea. O 
notă bună pentru tractoriști ca Ion 
Doga, Petru Drăgan, Ion Crăguia, 
Damaschin Manciu, care au dat și 
tonul în întrecerea de a spori viteza 
zilnică de la 150 ha arături la 200 ha. 
Exemolul lor trebuie urmat peste tot 
în județe

Nicolae CATANA
corespondentul „Scînteii"

SIBIU -
începutul săptămînii. găsește toate 

unitățile agricole sibiene angajate în 
plin efort pentru înfăptuirea sarcinii 
stabilite de biroul comitetului ju
dețean de partid, de a încheia in cel 
mai scurt timp semănatul griului. In 
această privință, mai sînt multe de 
făcut. Pină marți, în cooperativele a- 
gricole se însămînțaseră 16 500 hec
tare din cele 25 500 planificate. Cînd 
se va încheia această lucrare ? „Pînă 
la 18 octombrie — ne-a spus tov. 
Leopold Kober, președintele U.J.C.A.P. 

nu se limita numai la o propagare 
teoretică și agitatorică a necesității 
integrării studiului cu producția și 
investigația științifică (cum, din pă
cate, s-a mai întimplat în unele 
cazuri pină în prezent), ci de a se 
angaja plenar, ei in primul rînd, in 
acest proces de transformare radi
cală, de revoluționare a școlii supe
rioare românești, constituind auten
tice exemple, modele de urmat atît 
in pregătirea școlară, cit și în acti
vitatea de producție și cercetare 
științifică.

Munca politico-educativă a orga
nizației de partid a constituit, de 
asemenea, o importantă temă a dis
cuției în cadrul adunării generale. 
Subliniind realizările obținute pînă 

în prezent In această direcție — 
înaltul procentaj al absolvirii, cali
tatea pregătirii studenților, contri
buția susținută a colectivului sec
ției la realizarea sarcinilor profe
sionale și obștești — un șir de vor
bitori, printre care prof. dr. ing. 
Cornel Ungureanu și lector Cristian 
Marcu, au relevat necesitatea unei 
mai intense angrenări a tuturor co
muniștilor in această activitate, 
unei mai înalte exigențe și autoexi- 
gențe, in primul rînd a membrilor 
de partid : printre altele, s-a arătat 
că biroul organizației de partid, 
organizația în întregul ei poartă o 
mare vină pentru faptul că, din 
fostul an IV, zece studenți au ră
mas repetenți, între ei numărin- 
du-se și un membru de partid. Cel 
în cauză, după ce a fost aspru cri
ticat de cei prezenți, și-a făcut o 
severă autocritică, arătînd gravele 
neajunsuri de care s-a făcut vino
vat în atitudinea față de învățătu
ră și și-a luat un sincer angajament 
de a demonstra prin fapte conclu
ziile autocritice la care a ajuns.

— Fără îndoială că, în activitatea 
noastră educativă, am făcut unii 
pași înainte — menționa Ilona Bîr- 
zescu, lector Ia o catedră de științe 
sociale. Dar realizările trebuie să 
le raportăm mereu la înaltele ce
rințe pe care ni le pune în față 
Programul partidului, Codul său etic. 
Studenții noștri trebuie să devină 
— așa cum ne cere partidul — nu
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însuflețiți de exemplul dumnea
voastră luminos, ne angajăm să 
muncim in continuare cu înalt simț 
de .răspundere, să aprofundam cer
cetarea în domeniul istoriei și teoriei 
militare, să elaborăm lucrări care 
prin conținutul lor să contribuie la 
dezvoltarea științei istorice și știin
ței militare și care să servească acti
vității desfășurate sub conducerea 
Partidului Comunist Român pentru 
educarea cetățenilor țării în spiritul 
patriotismului fierbinte, al interna
ționalismului socialist, al devotamen
tului nețărmurit față de popor și 
partid, al răspunderii pentru apăra
rea scumpei noastre patrii — Repu
blica Socialistă România.

Pentru a se crea front de lucru me
canizatorilor, în majoritatea unități
lor agricole se acționează hotărît 
pentru încheierea recoltării sfeclei 
de zahăr și eliberarea terenurilor în 
următoarele 2—3 zile. Pentru aceas
ta, începind de duminică, în sprijinul 
cooperatorilor au venit mii de elevi. 
De asemenea, sînt folosite toate mij
loacele de transport ale unităților, 
peste 600 de atelaje ale cooperato
rilor, ca și numeroase autocamioane 
din S.M.A. și diferite întreprinderi 
din județ".

Desigur, înainte de toate numai o 
bună organizare a muncii poate să 
ducă la finalizarea cu bune re
zultate a acestor acțiuni. Or, ce se 
constată ? „Lipsa de tractoare", cau
ză „obiectivă", repetată zi de zi pînă 
la nivelul organelor agricole județe
ne, se dovedește a fi mai mult o cau
ză artificială; Deși pentru multe 
cooperative agricole din județ, cum 
sînt Valea Viilor, Sibiu, Aței și al
tele, un tractor în plus ar fi prețuit 
ca apa și ca aerul, în numeroase sta
țiuni, ca Hozman, Roșia, Avrig și al
tele. zeci de tractoare stau „în re
zervă" din lipsă de tractoriști. S-a 
uitat aproape cu desăvirșire faptul 
că în urma unei frumoase inițiati
ve de anul trecut au fost calificați 
ca tractoriști peste 300 de coopera
tori. Ce fac acum ? Nimeni nu-și 
amintește de ei.

Nicolae BRUJAN
corespondentul „Scînteii"

NEAMȚ
Potrivit graficului de lucru întoc

mit pe baza indicațiilor biroului co
mitetului județean de partid, în a- 
ceastă săptămînă, deci la 20 octom
brie, semănatul griului trebuie să se 

numai buni specialiști, dar și oa
meni înaintați, cetățeni responsabili 
ai societății socialiste. E necesar ca 
de educarea lor să se socotească 
răspunzători nu numai (cum se pe
trec lucrurile, din păcate, în pre
zent !) cadrele didactice de Ia ca
tedrele de științe sociale, ci absolut 
toți profesorii, conferențiarii, lecto
rii, asistenții, indiferent ce materie 
ar preda. Educația comunistă a ti
neretului nu e „specialitatea" ex
clusivă a unora, ci însuși sensul 
existenței și misiunii de dascăl a 
tuturor !

în aceeași ordine de idei, prof, 
dr. ing. Dumitru Bccherescu, șeful 
catedrei de tehnologia silicaților și 
compușilor oxidici, secretar al co
mitetului de partid pe Facultatea 
de inginerie chimică, sublinia cu 
profundă îndreptățire : „Prea mulți 
dintre colegii noștri socotesc că 
discuțiile dintre ei și studenți tre
buie să se mărginească doar la 
formule chimice și chestiuni teh
nice. E o prejudecată gravă, pe 
care trebuie s-o combatem. Pre
gătirea teoretică și practică a vii
torilor specialiști, formarea lor ca 
militanți comuniști constituie o 
unică și indivizibilă sarcină poli
tică, parte integrantă a obiective
lor propuse prin proiectul de Pro
gram. în această privință e 
necesar să acordăm o mai mare 
pondere educativă și adunări
lor de partid, deoarece aici for
jăm, deopotrivă, spiritul partinic al 
studenților comuniști și al profeso
rilor lor, aici le formăm conștiința 
lucidă și responsabilă de membri 
ai avangărzii societății noastre.

într-un spirit de adîncă exigență, 
comuniștii au ales apoi noul organ 
de conducere al organizației de 
partid, delegații la conferința co
mitetului de partid pe facultate și 
și-au desemnat candidații pentru 
acest for ierarhic superior.

Hotărîrea adoptată în final, pre
cum și planul de măsuri, afirmind 
voința de. neclintit a comuniștilor 
de a incorpora în fapte cotidiene 
prevederile documentelor ce vor fi 
aprobate de Congresul al XI-lea al 
partidului, stabilesc un șir de ac
țiuni concrete, cu termene și răs
punderi precise, menite să asigure 
îndeplinirea întocmai a tuturor sar
cinilor ce stau în fața organizației 
de partid,. în . acest „an-cheie" al 
întregului nostru învățămint uni
versitar.

Victor BÎRLADEANU
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Comerțul 
prin corespondență
Printr-o simplă scrisoare tri

misă pe adresa Universalcoop 
Comerțul prin corespondență 
(strada Vulturilor nr. 31, Bucu
rești), orice solicitant poate 
primi la domiciliul său diferite 
mărfuri de largă utilitate : ar
ticole de îmbrăcăminte, produse 
cosmetice, obiecte de uz casnic. 
Printre produsele care pot fi 
procurate prin această unitate 
menționăm : cizme de cauciuc 
(import), treninguri supraelas- 
tice, pături, lenjerie de pat, a- 
parate de tricotat, tacimuri pen
tru bucătărie și altele. Plata se 
face la primirea coletului poș
tal. La cerere, cetățenilor li se 
trimite, gratuit, catalogul cu pro
dusele existente în depozitele 
comerțului prin corespondență, 
unitate a cooperației de consum 
care practică o formă rapidă, 
modernă și lesnicioasă de des
facere a mărfurilor direct la 
domiciliul solicitanților, pe baza 
unei simple scrisori în care sint 
indicate mărfurile dorite.

îl

încheie pe toată suprafața planifica
tă. Acolo unde se muncește organi
zat rezultatele sint bune. „Pe tar
lalele unității noastre griul a și ră
sărit, ne spunea ing. Gheorghe E- 
năchioaie, președintele cooperativei 
agricole din Birgăoani. La Poiana, de 
pildă, avem 100 ha unde griul e des 
ca peria". De asemenea, la coope
rativa agricolă din Pildești, griul a 
fost însămințat pe toată suprafața 
planificată.

Cu toate acestea, în județul Neamț 
au mai rămas de însămințat cu grîu 
peste 10 000 hectare. întîrzierea se 
datorește faptului că în unele coope
rative agricole — Costișa, Petricani, 
Drăgănești și altele — viteza zilnică 
de lucru la semănat este mică, abia 
10—15 hectare, adică jumătate din 
prevederile graficului. De ce ? La 
Tămăreni. de exemplu, nu sînt fo
losite decit două din cele 4 semă
nători, iar la Costișa există o sla
bă preocupare pentru eliberarea te
renurilor destinate griului. De alt
fel, Ia nivelul județului, suprafața 
pregătită pentru semănat a scăzut 
aproape la zero, lucrîndu-se cu te
ren pregătit de pe o zi pe alta. Ca 
urmare, in fiecare zi nu se însămîn- 
țează decit 70—80 la sută din ceea 
ce se planifică. Mai putem aminti 
și lipsa a 365 tone sămînță din re
partiție din alte zone, care încă nu 
a sosit la unitățile din județul 
Neamț.

în prezent, timpul este deosebit de 
prielnic muncii în cîmp. Se cer însă 
eforturi susținute din partea tuturor 
factorilor de răspundere din agricul
tura județului pentru eliberarea cu 
prioritate a suprafețelor destinate 
însămînțării griului, pentru folosirea 
mai eficientă a forței de muncă și 
a mijloacelor mecanice.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"
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Au fost examinate realizările din primele nouă luni ale 
acestui an, precum și acțiunile ce se vor întreprinde pen
tru îndeplinirea planului în trimestrul IV, pentru pregă

tirea înfăptuirii planului în anul viitor

Campionatele mondiale de volei
Opinii ale unor participași de peste hotare ® Echipele noastre în grupele semifinale t la masculin —

în ziua de 15 octombrie a.c. a avut 
loc ședința Guvernului Republicii 
Socialiste România.

Guvernul a examinat îndeplinirea 
planului și bugetului pe primele 
nouă luni ale anului in curs și a de
finitivat, în lumina hotăririloi- Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
acțiunile ce urmează a se întreprinde 
pentru realizarea planului pe trim. 
IV a.c. și pregătirea execuției pla
nului pe trim. I, trim. II și pe în
treg anul 1975.

1. In domeniul producției indus
triale, guvernul a stabilit măsurile ce 
trebuie luate de ministere, centrale 
și întreprinderi pentru recuperarea 
restanțelor la unele produse, înre
gistrate in primele trei trimestre, și 
pentru realizarea unei producții su
plimentare prin încărcarea completă 
a mașinilor și utilajelor, organizarea 
mai bună a producției și a muncii, 
respectarea disciplinei tehnologice, 
îmbunătățirea calității produselor.

S-au adoptat măsuri privind pre
gătirea planului de producție pe 
1975, încheierea urgentă a contracte
lor pentru desfacere, aprovizionare, 
cooperare, precum și pregătirea fa
bricației în toate unitățile economice.

Consiliul de Miniștri a dezbătut și 
adoptat măsuri pentru asigurarea 
funcționării normale a mașinilor și 
instalațiilor, realizarea riguroasă a 
programelor de reparații și întreți
nere, de fabricare și livrare a piese
lor de schimb în strînsă corelație cu 
pri -amele de reparații.

2. In domeniul investițiilor s-au 
stabilit măsuri pentril asigurarea pu
nerii în funcțiune a obiectivelor pro
ductive din planul pe acest an, orga
nizarea șantierelor pentru lucru pe 
timp friguros și îmbunătățirea pre
gătirii investițiilor pe anul 1975 prin 
intensificarea avizării și aprobării 
studiilor tehnico-economice ale obiec
tivelor din planul pe anul viitor, ela
borării și predării proiectelor de exe
cuție și contractării utilajelor.

3. Guvernul a hotărît măsurile ne
cesare pentru realizarea fondului de 
mărfuri destinat exportului, asigura
rea mijloacelor de transport și deru
larea ritmică a livrărilor în vederea 
îndeplinirii sarcinilor de export pe 
anul 1974. Totodată, s-au stabilit mă
suri pentru pregătirea realizării in 
bune condiții a planului de export 
pe anul 1975.

4. în ședința guvernului s-au ana
lizat, de asemenea, situația aprovi
zionării tehnico-materiale pe trim. IV 
din acest an, modul în care se aduc 
la îndeplinire prevederile Hotăririi 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. și Decretului Consiliului de 
Stat privind utilizarea judicioasă a 
resurselor- energetice și s-au stabilit 
măsuri pentru pregătirea aprovizio
nării ritmice cu materii prime și 
materiale necesare realizării planului 
pe 1975, precum și intensificarea ac
țiunilor pentru realizarea, îndeosebi 
în unitățile industriale, de transpor
turi, agricole, comerț și gospodărie 
comunală, de economii la energie, 
combustibil, lubrifianți, materii pri
me și materiale.

5. Pe baza indicațiilor și a sarcini
lor trasate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința cu activul 
de bază din domeniul finanțelor, 
prețurilor și retribuirii muncii, gu
vernul a examinat și adoptat măsu
rile destinate să asigure îndeplinirea 
indicatorilor financiari pe acest an 
și pregătirea Bugetului de stat pe 
anul 1975, pentru întărirea discipli
nei de plan și financiare, reducerea 
costurilor de producție, eliminarea 
risipei sub orice formă și evitarea 
cheltuielilor neeconomicoase.

6. Guvernul a analizat și adoptat 
măsurile propuse de Ministerul Edu- 
cației și învățămîntului și Ministerul 
Muncii pentru pregătirea cadrelor de 
muncitori calificați corespunzător sar
cinilor de plan și pentru intensifica
rea activității de reciclare a cadrelor 
în trimestrul în curs și pe anul 1975.

7. Guvernul a analizat problemele 
asigurării aprovizionării de toamnă- 
iarnă 1974—1975 și a elaborat un pro
gram corespunzător de măsuri pen
tru satisfacerea cerințelor populației,, 
care va fi supus aprobării conducerii 
de partid și de stat.

8. A fost examinat proiectul de 
program privind prestările de servicii 
către populație pe anul 1975 și pe
rioada 1976—1980 și s-a hotărît ca 
acesta să fie definitivat pe baza pro
punerilor făcute cu privire la dez
voltarea, diversificarea și îmbunătăți
rea calității serviciilor.

în continuare, guvernul a rezolvat 
o serie de probleme ale activității 
curente.

Fritz Koch, directorul expoziției 
Republicii Democrate Germane : „Re
lațiile economice dintre cele două țări 
prietene — Republica Democrată Ger
mană și Republica Soci.alistă Româ
nia — se dezvoltă necontenit. Parti
ciparea a 9 întreprinderi de comerț 
exterior din R.D.G. la TIB ’74 contri
buie, desigur, la amplificarea schim
burilor dintre țările noastre, la o mai 
bună cunoaștere a domeniilor în care 
putem adinei colaborarea și coopera
rea în producție. Demn de menționat 
este faptul că structura schimburilor 
se îmbunătățește continuu ; datorită 
capacității economice crescînde a am
belor țări, ponderea produselor noi, 
de înaltă tehnicitate, devine din ce în 
ce mai mare. Astfel, în protocolul 
anual pe 1974 sînt prevăzute impor
tante contracte de specializare și coo
perare pentru mașini și automate de 
filetat interior,' transformatoare de 
putere cu ulei, compresoare de frînă 
și frigorifice, mașini de extrudat, ma- 
șini-unelte speciale și de precizie ș.a.“.

înlor noi, de promovare a acestora 
schimburile de mărfuri dintre cele 
două țări. Grupul de specialiști din 
Ungaria speră să găsească, prin, in
termediul exponatelor românești de 
la TIB ’74, o modalitate eficientă și 
rapidă de cunoaștere a actualului po
tențial românesc de export, a meto
delor de lucru ale partenerului ro
mân, elemente care vor facilita ac
celerarea schimburilor reciproce. Sîn- 
tem convinși că TIB ’74 va contribui 
la stimularea comerțului și cooperă
rii dintre România și Ungaria".

® Echipele noastre in grupele semifinale t la masculin — cu 
Olanda, Japonia și Bulgaria ; la feminin — cu U.R.S.S., Polonia 

și Canada
S-au încheiat meciurile din gru

pele preliminarii ale celei de-a 8-a 
ediții a campionatelor mondiale de 
volei, ce au loc in Mexic. Selecțio
natele României au obținut califica
rea pentru grupele semifinale, deși 
au pierdut ultimele partide. La 
Puebla, voleibaliștii au fost învinși, 
la capătul unui meci maraton, cu 
3-2 (17-15, 9-15, 15-13, 12-15, 15-9) de 
echipa Cehoslovaciei, iar voleiba
listele au cedat, tot în 5 seturi, în 
fața echipei Ungariei : 12-15, 10-15, 
17-15, 15-10, 15-13.

în grupa semifinală masculină de 
la Toluca, echipa României va jhea 
alături de formațiile Olandei, Japo
niei și Bulgariei (primele două echi
pe se califică in turneul final pen
tru locurile 1-6), iar 
nină, programată Ia 
ționata țării noastre 
preună cu echipele 
niei și Canadei (primele două echi
pe se califică, de asemenea, în tur
neul final). Jocurile din grupele se
mifinale încep vineri.

■FAPTUL! 
| DIVERS!I

Cronica zilei
Miercuri . dimineața', tovarășul Mi

hai Dalea, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, președintele Consiliului 
General A.R.L.U.S., a primit delega
ția de activiști ai Asociației bielo.- 
ruse de prietenie și relații culturale 
cu străinătatea, condusă de~,V. L. 
Pavluchievici, vicepreședinte' al Co
mitetului Executiv al Sovietului oră
șenesc Minsk, care face o vizită de 
prietenie în țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

împlinirea a 450 de ani de la naș
terea marelui poet al Renașterii 
franceze, Pierre Ronsard (1524—1585), 
eveniment înscris in calendarul ma
rilor aniversări culturale recoman
date de Consiliul Mondial al Păcii 
pe anul 1974, a fost marcată, 
miercuri seara, la București, printr-o 
manifestare organizată'de Comitetul 
Național pentru Apărarea.Păcii, Con
siliul Culturii și Educației Socialiste 
și Uniunea Scriitorilor.

Viața și opera poetului au fost evo
cate de acad. Șerban Cioculescu. 
Actori de frunte ai teatrelor bucu- 
reștene au recitat apoi din lirica poe
tului. în încheiere a fost vizionat 
un film artistic — producție a cine
matografiei franceze.

Zsuzsa Amon, directoarea pavilio
nului Republicii Populare Ungare : 
„Aș vrea să menționez, în primul 
rînd, că interesul sporit al țării noas
tre pentru TIB ’74 este ilustrat de 
faptul că, in acest an, numărul ex
ponatelor pavilionului Ungariei este 
de trei ori mai mare decit cel de Ia 
ediția anterioară. De asemenea, sînt 
prezenți la București numeroși spe
cialiști și tehnicieni, care au sarcina 
de a identifica noi domenii și mijloa
ce de intensificare a schimburilor co
merciale și cooperării româno-ungare, 
mai ales în ramurile de „vîrf” ale 
construcțiilor de mașini. România și 
Ungaria au acumulat o bogată expe
riență în colaborarea bilaterală, rod 
al dezvoltării în ritm rapid a indus
triei constructoare de mașini din cele 
două țări. Este semnificativ, in acest 
sens, că volumul livrărilor reciproce, 
de mașini și utilaje, in perioada 
1971—1975, reprezintă 50 la sută din 
totalul schimburilor comerciale ro
mâno-ungare. Pentru viitorul cincinal 
se prevede o triplare a comerțului 
bilateral de mașini și utilaje. în acest 
context, Tirgul internațional de la 
București, ca .și cel de la Budapesta, 
urmează să joace un rol important în 
activitatea de prezentare a produse-

*
Cu ocazia sărbătoririi „Zilei Uniunii 

Sovietice", la Tirgul internațional 
București, Evgheni Kovaliov, directo
rul pavilionului, a oferit, miercuri 
după-amiază, o recepție.

La actuala ediție a TIB, comerțul 
exterior sovietic este prezent cu o va
rietate de mașini-unelte cu comandă 
program, transformatoare, mașini de 
Sudură, aparataj electronic pentru 
cercetări în domeniul fizicii nucleare, 
aparate cu radioizotopi și Roentgen, 
folosite în industrie și cercetare, uti
laje pentru industria textilă și pen
tru prelucrarea maselor plastice, in-

Spiros Conslantinidis, directorul 
pavilionului Republicii Elene : „Gre
cia participă pentru prima dată la 
Tirgul internațional București. Cu atit 
mai mult ne bucură interesul suscitat 
în rîndurile specialiștilor români, ca 
și ale celor din alte țări, față de pro
dusele pe care le expunem — mașini 
și motoare electrice, aparatură medi
cală și altele. Am vizitat standurile 
țării gazdă și pot spune că multe din 
produsele prezentate m-au impresio
nat foarte mult. Cred că, folosind 
acest prilej oferit de TIB’74, firmele 
grecești și cele românești vor încheia 
contracte importante.- în ultimii ani, 
comerțul dintre România și Grecia 
și-a dublat volumul, dar există posi
bilități ca schimburile comerciale din
tre țările noastre să se dezvolte în 
continuare".

Edith Launey, directoarea expozi
ției Franței : „Prezenți la TIB ’74, ex
pozanții francezi folosesc din plin pri
lejul de a cunoaște, la fața locului, 
produsele realizate în România și, în 
același timp, de a prezenta oferta lor. 
Reprezentanții firmelor sînt foarte 
mulțumiți de rezultatele de pînă 
acum. Colaborarea strînsă care există 
intre unele întreprinderi românești și 
franceze își găsește expresia concretă 
in existența în standurile tîrgului a 
automobilelor „Dacia", elicopterului 
„Alouette", a unor mașini-unelte. 
Probabil, la ediția viitoare a TIB, nu
mărul produselor realizate prin coo
perarea româno-francezâ va fi mai 
numeros, ținînd cont de interesul ma
nifestat de ambii parteneri pentru 
diversificarea formelor de schimburi 
comerciale, de încrederea reciprocă 
care există între țările noastre”.

*
stalații de televiziune 
duse.

și alte pro-

în aceeași zi a fost 
recepție prilejuită de ’ 
Germania" la Tirgul 
București.

Oferta industriei vest-germane ■ la 
manifestarea economică bienală găz
duită de București reunește expona
tele a 200 de firme, care prezintă, pe 
o suprafață de circa 12 000 mp. o 
gamă largă de utilaje și instalații, 
produse ale electronicii și electroteh
nicii, mașini pentru industria textilă 
și multe altele.

organizată o 
„Ziua R. F. 
internațional

21 — 27 octombrie

t V
PROGRAMUL I

16,00-17,00 Teleșcoală.
16,00 Geografie (școala generală, 

cl. a Vl-a) : Locul Pâmîntu- 
lui în Univers.

16.10 Geografie (școala generală, 
cl. a VIII-a) : Carpațil Me
ridionali.

16.20 Teatru comentat pentru e- 
levi : „Faust" de Marlowe.

17.30 Telex.
17.35 Agroenciclopedla.
18.05 Virstele peliculei.
18.35 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto.'
18,50 Teatru de poezie : Pămîntu! 

din statui.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal a Cuvînt de or

dine — îndeplinirea angaja
mentelor in cinstea marelui 
for al partidului.

20.10 Seară pentru tineret.
21,40 Univers științific.
22.10 24 de ore.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL II

10.10 Deschiderea stagiuni! de con
certe a formațiilor muzicale 
ale Radiotelevlziunii. Concert 
simfonic susținut de orches
tra simfonică a Radlotelevl- 
zlunll. Dirijor : Emanuel E- 
lenescu. solistă : Cristina 
Bruno — Spania. In program: 
George Enescu — Uvertura 
de concert pe tema cu ca
racter popular românesc : 
Schumann — Concertul pen
tru pian și orchestră în la 
minor ; Brahms — Simfonia
a IlI-a.

în pauză : • Viața economi
că a Capitale! • Telex.

22.10 Cărți șl idei.
22,30 închiderea programului.

o 36 de ore : TIMPURI NOI — 
8;45; 11; 13,15; 15,30; 18; 20,15.
© Joe Limonadă : RAHOVA — 
16; 18,15; 20,30.
© Sufletul negrului Charley; FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, MELODIA — 9; 11,15: 13,30;
16; 18,30; 20,45, MODERN — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Prietena mea Sybillc : DACIA 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
© Extravagantul domn Deeds : 
EXCELSIOR — 9; 11.15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, FLAMURA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Scurtă vacanță : GRIVIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
© Șapte păcate : BUZEȘTI — 9; 
11,15; 13,30, ARTA — 15,30; 17,30;
19.30,
© Ordinul Ana : BUZEȘTI — 16; 
18,15; 20,15.
© Tunurile din Navarone : GIU- . 
LEȘTI — 15,30; 19, MUNCA —
15,30: 19.
© Ultima luptă : UNIREA — 15; 
17,30; 20.
© Vandana : DRUMUL SĂRII — 
10,30; 15,30; 19, PROGRESUL — 10; 
15,30; 19.
© Apașii : CRÎNGÂȘI — 16; 18,15.
• Atac împotriva Iui Rommel ; 
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 15,30; 18; 20,15/
© Fără un adio : FERENTARI — 
15,30; 18; 20,15. 4
q Goana după aur : VOLGA — 
9; 13; 14,45; 16,30; 18,15; 20,
MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, FLACĂRA — 16; 18; 20. 
© Piele de măgar : VIITORUL — 
15,30; 18.
© Fata de pe Kosmaj : VIITO
RUL — 20,15.
© Trei inocenți : LIRA — 15,30; 
18; 20,15.
© 50 000 de dolari recompensă : 
VITAN — 15,30; 18; 20.

teatre

cinema
• Misterul vasului „Mary Deare":
SALA PALATULUI (seria de bi
lete 5158) — 17,15, (5201) — 20,15, 
PATRIA — 9,30; 12,15; 15; 17,30;
20, BUCUREȘTI — 8,30; 10,45; 13,15: 
16; 18,30; 20,45.
© Vizuina vulpii : CAPITOL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30. 
© Floarea de piatră : VICTORIA 
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Tatăl risipitor : BUCEGI — 16:
18; 20, FLOREASCA ~ 15,30; 18;
20,15, MOȘILOR — 15,30; 18; 20.
• Cidul : CASA FILMULUI — 10;
15.30.
• Ruy Bias : SCALA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, FESTIVAL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, FAVO
RIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30.
© Frații Jderi : DOINA — 11,30; 
17; 19,45.
• Desene animate : DOINA — 
9,45; 15,45.
© Casa păpușilor : CENTRAL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30.
© „Stejar*4 — extremă urgență î 
PACEA — 16; 18; 20, COSMOS — 
15,30: 18; 20,15.
© Rîul roșu : LUMINA — 9; 11,45: 
14,30; 17,15; 20, POPULAR — 14.45; 
17,30; 20.
© In cer și pe pămint : COTRO- 
CENI — 14; 16; 18; 20.

• A.R.I.A. (la sala „Rapsodia ro
mână") : Spectacol extraordinar 
susținut de Ansamblul de muzică 
șl dans din India — 20.
• Teatrul Național București (sa
la mică) : Dulcea pasăre a tinere
ții — 19,30.
• Orchestra Radiotelevlziunii ro
mâne : Concert simfonic. Dirijor: 
Emanuel Elenescu. (Deschiderea 
stagiunii) — 20.
• Teatrul de Operetă : Oklahoma
— 19,30.
e Teatrul de comedie : Nicnlc — 
19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Casa de mode — 19,30, 
(sala din str. Alex, Sahla) : A 
12-a noapte — 19,30. .
o Teatrul Mic : Cu cărțile pe față
— 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Aici a dormit George Wa
shington — 19,30.
• Teatrul Glulești : Simbătă Ia 
Veritas — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : O 
seară veselă — 19,30.
a Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Pardon... 
scuzați... bonsoar I — 19.30.
e Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu": Siciliana — 19,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giate" : Procese... — 20.
e Teatrul Țăndărică (sala din Ca
lea Victoriei) : Poveste cu cîn- 
tec — 10, De-a Scufița Roșie — 
15, Ion Talion (Teatrul de păpuși 
din Craiova) — 17, (sala din str. 
Academiei) : Punguța cu doi banî
— 10.

in grupa femi- 
Tijuana, selec- 
va evolua îm- 
U.R.S.S., Polo-

„Săptdmîna boxului" la București
Palatul sporturilor și culturii din 

Capitală va găzdui între 21 și 27 oc
tombrie ultimele reuniuni ale cam
pionatelor naționale de box, eveni
ment sportiv așteptat în fiecare 
toamnă cu viu interes de amatorii de 
sport din întreaga țară. Pentru cele 
11 titluri de campioni republicani vor 
lupta 118 pugiliști, în frunte cu 16 de
ținători ai centurilor de anul trecut : 
Aurel Mihai, Ibrahim Faredin, Ma
rian Lazăr,- Gh. Ciochină, C. CuțoV 
(Simion Cuțov nu participă), V, Zil- 
berman, Șt. Florea, Al. Năstac, I. 
Gyorffi și Ion Alexe. Cu excepția lui 
Gyorffi, care va evolua la „mijlocie" 
și nu la „se'migrea", ceilalți campioni 
ai țării își vor apăra titlurile la ca
tegoriile respective. Pe lista „șalan- 
gerilor" figurează numele unor in
ternaționali consacrați ca Gruiescu, 
campionul european la „muscă", Ga

briel Pometcu (pană), Mircea Tone 
(Cocoș), precum și tinerele speranțe 
Damian Cimpoieșu (semimijlocie),' 
Costică Dafinoiu (semigrea), Pavel 
Istrate (mijlocie),' Mircea Simon 
(șemigrea), Robu Niță (muscă) și 
alții.

în zilele de 21, 22 și 23 octombrie 
vor avea loc cite două gale (orele 15 
și respectiv 19), la 24 și 25 (semifina
lele) cite o gală de la ora 19, urmînd 
ca simbătă să fie zi de odihnă. Fi
nalele se vor desfășura duminică, 
27 octombrie, ora 10.

Biletele de intrare pentru Campio
nate se vor pune în vinzare cu în
cepere de vineri, 18 octombrie, la 
casele Palatului sporturilor și cul
turii, patinoarului „23 August”, a-' 

- • sediul C.N.E.F.S.
și la stadioanele

I Scăpat o clipă de sub supra
vegherea mamei, . micuțul An- 
drei-Adrian a luat o sîrmă, a 
virît-o in priză și a fost elec-

Itrocutat, cu arsuri grave la mi
na dreaptă. „Disperat — ne scrie 
tatăl copilului, Nicolae Moise, 
Idin str. Spătarului nr. 3, Bucu
rești — m-am dus cu el la Spi
talul clinic de chirurgie plasti
că și reparatorie. Aici, doctorul 

I Daniel Sabău a încercat aproa
pe imposibilul. După trei inter
venții chirurgicale, una mai mi- 

Igăloasă decit alta, doctorul Sa
bău a salvat mîna copilului, re- 
dindu-ne liniștea și- bucuria 
pentru toată viața". în încheie- 

Ire, tatăl consemnează : „Cînd 
fiul meu Andrei-Adrian va fi 
școlar și va invăța. să scrie, am 

Isă-1 pun să caligrafieze pe 
• tie numele acestui doctor, 
majuscule..." Merită !

| Romanii 
| si edilii

hir- 
cu

FOTBAL

genției C.C.A., la 
(str. Vasile Conta) 
Dinamo și Glulești.

j din Sărățel
■ Un monument ‘ epigraf ic c

Divizionarele A îsî reiau întrecerea
Campionatul diviziei A la fotbal se 

reia la sfîrșitul acestei săptămîni. 
Primele meciuri vor avea loc simbătă, 
după cum urmează : Dinamo — F.C. 
Galați (pe stadionul Dinamo, ora 15), 
U.T.A. — Universitatea Craiova și 
Steagul roșu Brașov — Olimpia Satu- 
Mare. Celelalte meciuri ale etapei 
sînt programate duminică : Steaua — 
Chimia Rm. Vilcea (pe stadionul 
Steaua, de la ora 11), C.F.R. Cluj — 
Jiul Petroșani, F.C. Argeș Pitești — 
Sportul studențesc, A.S.A. Tg. Mu
reș — Politehnica Timișoara, F.C.M. 
Reșița — - - -
stanța —

Acum, 
după cele 
mele trei locuri în clasament se află, 
in ordine, Dinamo (14 puncte ; gola
veraj 17—5), F.C.M. Reșița (II punc
te : golaveraj 11—6), A.S.A. Tg. Mu-

reș (11 puncte ; golaveraj 14—14). Pe 
ultimele poziții : 15 — Politehnica
Iași (6 puncte ; 9—13), 16 — F.C. Con
stanța (6 puncte ; 6—11), 17 — Chimiă 
Rm. Vilcea (4 puncte ; 2—14), 18 — 
F.C. Galați (3 ’puncte ; 3—13).

★
va transnîite, 

de la Arad (U.T.A.
înTeleviziunea 

direct, partida 
Universitatea Craiova) — simbătă, 
de la ora 15.

Un monument' epigraf ic din I 
gresie dură, datind din secolul ■ 
II era noastră, a fost identificat 
in apropierea localității Sărățel | 
(Blstrița-Năsăud). Inscripția de 
pe monument atestă exploata- I 
rea, . de către romani, a. zăcă- I 
mintelor de sare din această « 
localitate. De altfel, șt numele ■ 
localității atestă acest lucru, 
încă un argument în sprijinul | 
ambițioaselor proiecte ale edili- 
lor locali de a trece cit mai de- I 
grabă la valorificarea rezervelor I 
de sare de aici, cu mijloace mo- I 
derne, mecanizate. Aceiași edili, ■ 
invățind de la oamenii locului, I 
care folosesc de mult timp nă- | 
molurile Sărate în scopuri tera- 
peutice, plănuiesc o viitoare mi- I 
crostățiune balneară. Unul din I 
ei s-a și gindit la o denumire 1 
sugestivă : „Stațiunea la mulți I 
ani, cu sănătate". Și cu noroc ! I

Politehnica Iași, F.C. Con- 
Universitatea Cluj.
la reluarea campionatului,
8 etape disputate, pe pri-
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CONSILIUL CULTURII Șl EDUCAȚIEI SOCIALISTE, AGENȚIA ROMÂNĂ DE IMPRE
SARIAT. ARTISTIC PREZINTĂ SPECTACOLE EXTRAORDINARE SUSȚINUTE DE

ANSAMBLUL DE STAT DE ClNTECE Șl DANSURI POPULARE
al Republicii Populare Mongole

la sala ansamblului „RAPSODIA ROMÂNA" (str. Lipscani — 53), vineri 18 șl sîmbâtâ 19 octombrie 1974, ora 20 
Biletele se vînd la Casa A.R.I.A., Calea Victoriei 68—70, telefon 13.53.75

în cîteva rînduri
HOCHEI PE GHEAȚA. — Pe pa

tinoarul artificial din Parcul spor.tiv 
,,23 August" din Capitală s-a dispu
tat aseară meciul revanșă dintre se
lecționatele de hochei pe gheață ale 
Iugoslaviei și României. Victoria a 
revenit hocheiștilor români cu sco
rul de 6-2 (1—1, 2-0, 3-1). în pri
mul meci, rezultatul a fost egal : 
3—3.

cele 
din

I
I 
V

i

BASCHET. — Sală Floreasca 'din' 
Capitală a găzduit aseară întilnirea 
amicală de baschet dintre echipele 
masculine ale cluburilor Dinamo 
Moscova și Dinamo București? Par
tida s-a încheiat cu scorul de 95—79 
(50—42) în favoarea sportivilor so
vietici. Astăzi, de la ora lâ, în ace
eași sală, Dinamo Moscova intilnește 
lotul reprezentativ al țării noastre.

TENIS. — Ilie Năstase a debutat cu 
6 victorie in turneul internațional 
de la Barcelona. El l-a învins 
cu 6-2, 6-4 pe indianul H. Rahin. 
Francezul Dominguez a dispus cu 
6-3, 6-4 de Ion Țiriac.

în proba de simplu femei, jucă- 
toarea româncă Virginia Ruzici a 
învins-o cu 6—0, 6—1 pe Ana Mateo 
(Spania).

| Educație 
I civică
| tnchipuiți-vă citeva din 

mai aglomerate intersecta
Piatra. Neamț, cu treceri de pie-

| toni marcate și cu pietoni care 
1 nti vor să... treacă. Ei se opresc 
i exact i:i mijlocul străzii, unde 
i încep să. stea la taifas, pe inde- 
| lete. Alții, tocmai la pasajele 
,•. respective de trecere: se opresc 

i să cttăaSca' ziarul,- until își a- 
prinde țigara, altul își încheie

■ șiretul de la pantofi, unul se 
I răzgindește șl, de la mijlocul 

străzii, face cale întoarsă pe 
| stop, altul amenință cu pumnul 
! un șofer... Toate aceste sec- 
: vențe au fost surprinse in 
i cadrul unui sondaj efectuat 
1 de serviciul de Circulație al 
| miliției din Piatra Neamț. Și 
I n-au fost doar cele relatate, cl 
I 300 la număr, soldate cu tot ati- 
! tea amenzi $i avertismente. E 
[ oare nevoie de „permis de con- 
[ ducere" șt pentru pietoni ? Nu!

E nevoie de educație civică.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA TRAGE

REA DIN 16 OCTOMBRIE 1974
Fond general de ciștiguri : 1 498 767 

lei din care 734 51.5 lei report.
EXTRAGEREA I : 30 25 17 24 39 42.
EXTRAGEREA a Il-a : 10 9 27 

19 26.

Citrice de Matanzas

CORESPONDENȚA 
DIN HAVANA CORESPONDENȚA 

DIN VARȘOVIA

Trei si toti
> 9

trei
Prodan Marin,. Mitru Chiru și 

Brazdă Ion, de la stația de 
pompare . plutitoare amplasată 
in fața comunei Gropeni, jude
țul Brăila, au sustras o canti
tate de porumb, pe care au as
cuns-o intr-unui din comparti
mentele de flotabilitate ale sta
ției, închis ermetic, porumbul 
s-a „încins", emanînd gaze to
xice. Nebănuind pericolul, cei 
trei s-au dus, pe întuneric, să 
scoată porumbul din locul un- 
de-1 ascunSeseră, spre a-1 „va
lorifica" pe cont propriu. Au 
intrat tustrei înăuntru, dar nici 
unul n-a 
zilei. Au

mai ieșit la lumina 
murit intoxicați.

De la ieșirea din 
provincia Havana și 
pină aproape de Ma
tanzas, șoseaua străba
te o imensă întindere 
verde, pe care porto
calii și lămîii se a- 
liniază în careuri clar 
desenate. Zona este 
cunoscută sub nume
le de „Plan citrico 
Victoria de Giron” și 
se întinde pe o supra
față de peste 80 mii 
de hectare. Cu nu
mai cîțiva ani în ur
mă, aceste pămînturi 
erau pustii, solul stin- 
cos, presărat ici-colo 
cu vegetație săracă, 
arsă de soarele tro
pical, părea condam
nat ia uitare. Și așa 
ar fi fost, poate, da
că oamenii acestor 
locuri nu ar fi angajat, 
la chemarea partidului 
și guvernului, o aspră 
bătălie cu natura, bă
tălie în urma căreia a 
prins viață unul dintre 
cele mai îndrăznețe 
proiecte ale horticul
torilor cubanezi : acela 
de a transforma cîm- 
piile situate la sud de 
Matanzas intr-una din 
marile zone producă
toare de citrice din 
lume.

înfăptuirea acestui 
program — necesitind 
investiții de circa 1 
miliard de peso — a 
fost facilitată de exis
tența în subsolul zo
nei a unei adevărate 
„mări” cu apă dulce. 
Totodată, s-a avut in 
vedere folosirea pentru 
irigarea terenurilor 
respective a milioane

lor de metri cubi de 
apă înmagazinată în 
bazinul natural de la 
Cienaga de Zapata, din 
apropiere.

Acțiunea a început, 
in 1967, cu pregătirea 
păminturilor. Buldoze
rele l-au nivelat, hec
tar cu hectar. Locul a 
fost marcat și pregătit. 
Prin perforarea în 
stincă, cu ajutorul di-

năruitei, s-a ajuns pînă 
la apele freatice nece
sare plantelor. Pentru 
a feri culturile de vîn- 
turile puternice din 
perioadele ciclonice 
au fost plantate per
dele de protecție.

Pină in prezent au 
fost planta'te circa 13 
mii hectare, restul ur
mînd să fie atrase in 
circuitul economic pî
nă la finele anului 
1980. Se scontează că 
livezile amenajate vor 
produce la capacita
tea proiectată în 1990.

înfăptuirea acestui 
program este posibilă 
și datorită existenței în 
Cuba a unor specia
liști în materie. în ba
za programului de pre
gătire a cadrelor teh
nice, elaborat de gu
vern în primii ani du
pă revoluție, au fost 
pregătiți peste 300 de 
ingineri și tehnicieni, 
care acordă asistența

necesară culturilor de 
citrice din țară. E un 
succes enorm ; în 1959 
existau doar 3 ingi
neri specializați în a- 
cest domeniu.

Lucrările de întreți
nere a culturilor, ca și 
recoltatul, cad în sar
cina elevilor de la șco
lile secundare, care 
îmbină studiul cu acti
vitatea de producție. 
Celor 14 școli de acest 
gen — școli „plantate” 
în mijlocul livezilor 
— li se vor adăuga 
in octombrie încă 12, 
.pentru ca, în final, nu
mărul lor să ajungă la 
125, cu un efectiv de 
65 000 de elevi, munci
tori.

Cele 2 milioane de 
tone de citrice pe care 
se scontează in noua 
zonă echivalează cu 
valoarea unei recolte 
anuale de trestie de 
zahăr, ceea ce va asi
gura acestor culturi 
locul al doilea în an
samblul agriculturii.

înfăptuirea îndrăz
nețului program al 
horticultorilor cuba
nezi va transforma su
dul provinciei Matan
zas intr-una din cele 
mai avansate zone ale 
Cubei. Renașterea, 
printr-un amplu efort, 
a acestui vast teritoriu 
este o mărturie grăi
toare a posibilităților 
creatoare ale harnicu
lui popor cubanez, ca- 
re-și trăiește adevăra
ta istorie în anii socia
lismului.

Mihai FABIAN

Uriașul de oțel 
de la Cracovia

Din multitudinea de 
informații ale presei, 
care se fac ecoul suc
ceselor obținute de oa
menii muncii polonezi 
in acest an jubiliar, 
am desprins o telegra
mă expediată de co
lectivul de la marele 
combinat metalurgic 
„V. I. Lenin” din Cra
covia. Ea consemna 
îndeplinirea, înainte 
de termen, a angaja
mentului asumat de 
oțelari de a da în a- 
acest an o producție 
suplimentară in va
loare de 300 milioane 
zloți. Combinatul, ca
re cu citeva luni în 
urmă a aniversat două 
decenii de existență, 
și-a cîștigat un bine
meritat renume in is
toria industrializării 
țării. Prima șarjă re
prezenta încununarea 
muncii pline de ab
negație a brigăzilor de 
tineret, . venite din 
toate colțurile țării 
pentru a dura pe ma
lul Vistulei, lingă Cra
covia, o nouă cetate. 
Potrivit proiectelor 
inițiale, combinatul ur
ma să producă anuâl 
1 500 090 tone oțel, ceea 
ce depășea întreaga 
producție a Poloniei 
din 1938.

Astăzi, combinatul 
produce 6,7 milioane 
tone oțel, revenindu-i, 
astfel, aprdâne itimă- 
tate din producția na
țională.

E. Suchowski, direc

torul economic al com
binatului, ne prezintă 
citeva date care con
turează amploarea și 
importanța acestui o- 
biectlv : suprafață
combinatului — 17,5
km pătrați, lungimea 
liniilor de cale ferată 
— 460 km, a șoselelor 
combinatului — 200

km. Valoarea anuală 
a producției' atinge 30 
miliarde zloți. în afa
ră de oțel — princi
pala producție — aici 
se obțin 4 milioane 
tone cocs, 7 milioane 
tone aglomerate ele. 
Interlocutorul subli
niază importanța pe 
care conducerea com
binatului o acor
dă calificării per
manente a celor 36 000 
salariați. Pe lingă în
treprindere funcțio
nează trei școli profe
sionale, ale căror 
cursuri sînt' urmate de 
2 000 elevi, iar alte 
1 000 persoane frec
ventează școlile medii 
tehnice serale.

Edward v Cisowskibn, 
secretarul comitetului 
de partid al combina
tului, ne-a vorbit des
pre inițiativele orga
nizației, care numără 
8 000 de membri și 
candidați, în domeniul

creșterii rentabilității 
muncii, folosirii judi
cioase a rezervelor 
materiale și umane, 
economisirii acestora. 
Ca urmare a acestor 
inițiative ale comuniș
tilor, care au reușit să 
mobilizeze întregul co
lectiv, s-a obținut tri
plarea rentabilității 
producției față de me
dia națională pe ra
mură.

Combinatul „V. I. 
Lenin”, cel mai mare 
din Polonia, va avea 
în curînd un „rival” — 
combinatul „Katowice" 
care se va specializa 
in oțeluri de înaltă 
calitate.

Un sfert de .veac 
desparte combinatul 
din Cracovia de cel de 
la Katowice, perioadă 
ce a înscris o întreagă 
epocă în dezvoltarea 
metalurgiei, In insăși 
istoria țării. „Nowa 
Huța” a fost construi
tă cu cazmale și lo- 
peți, combinatul de la 
Katowice se ridică cu 
ajutorul mașinilor' ul
tramoderne. Istoria ce
lor două combinate, 
primul aflat în plină 
maturitate, iar al doi
lea în faza de edifi
care, coincide cu isto
ria industrializării Po
loniei, fiind o ilustrare 
sugestivă a realizărilor 
remarcabile obținute 
de poporul polonez in 
anii socialismului.

Gh. CIOBANU

Un kilo
metru de... 
neglijență

Intre stația C.F.R. Vaslui 
stația de utilaj transport I.J.C.M. 
e o distanță de un kilometru. Un 
kilometru de hirtoape greu de 
imaginai, prin care fac slalom, 
in fiecare zi, zeci și sute de au
tovehicule grele de cite 10 tone. 
Unele rămin în pană, altele ies, 
cu chiu cu vai, dintr-o denive
lare și plonjează într-o groapă 
de unde nu mai pot scăpa decit 
remorcate. Cineva a făcut un 
calcul, potrivit căruia, cel puțin 
10 la sută din timpul prelungit 
al reparațiilor se datorește aces
tui kilometru de drum. Culmea 
e că pe o parte a acestui drum 
imposibil se află chiar sediul 
șantierului' Vaslui al... drumu
rilor l

Puful si 
aragazul

Tirgul s-a făcut repede. A- 
chizitorul de pene Titi Zoltan 
din Oradea a bătut palma cu 
Traian Trif din Bala Mare :

— Eu iți dau pene, tu îmi dai 
butelii de aragaz. S-a făcut 7

— S-a făcut.
Si cei doi au tot făcut schimb 

„in natură", cu pene și butelii. 
Titi a primit de la Traian nu 
mai puțin de 37 de butelii la 
preț de stat, pe care le-a „va
lorificat" cu suprapreț (2 000 lei 
bucata) in localitățile Tarcea, 
Sălacea, Djosig, Marghita, Se- 
cuieni etc. După atitea butelii . 
de aragaz, cei doi s-au „ars" și, 
deși au vehiculat grămezi în-

si

1

tregl de, pene, n-or să aibă par
te de... puf.

Rubricâ redactata
Petre POPA
și corespondenții

da

„Scînteii'
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COMITETUL JURIDIC. Intervenția reprezentantului român 
în cadrul examinării proiectului de definiție a agresiunii

NAȚIUNILE UNITE 16 — De Ia 
trimisul Agerpres, Victor Martalogu ; 
Comitetul pentru probleme juridice 
al Adunării Generale analizează, in 
prezent, proiectul de definiție a agre
siunii — document în opt articole — 
conținut în raportul prezentat de Co
mitetul special pentru definirea a- 
gresiunii.

în cadrul intervenției sale, repre
zentantul țării noastre, Dumitru 
Ceaușu, a exprimat satisfacția dele
gației române față de încheierea cu 
succes a unei activități laborioase 
depuse timp de șapte ani de Comite
tul special pentru definirea agre
siunii. Necesitatea definirii agresiunii 
a devenit evidentă în momentul în 
care războiul a încetat să fie consi
derat ca un instrument al dreptului 
— statele propunîndu-și să stabilească 
un sistem de securitate colectivă îm
potriva acelora care ar declanșa os
tilități armate..

în continuare, vorbitorul a arătat 
că România se pronunță în favoarea 
unei reglementări a tuturor proble
melor litigioase pe calea negocierilor 
și militează pentru eliminarea com
pletă a utilizării forței sau a amenin
țării cu forța în relațiile dintre state, 
pentru prevenirea și suprimarea ori
cărui act de agresiune.

Amintind că România a fost mem
bră a Comitetului special pentru de
finirea agresiunii, reprezentantul 
nostru a stăruit asupra unora dintre 
articolele proiectului, subliniind im
portanța reafirmării, în preambulul 
documentului, a principiilor potrivit 
cărora teritoriul unui stat este invio
labil și nu poate fi obiect, nici măcar 
temporar, al unei ocupații militare 
sau al altor acțiuni de forță luate de 
un stat. De asemenea, acest teritoriu 
nu poate face obiectul unei achizi
ționări rezultînd din asemenea mă- 

. suri sau din amenințarea de a re-

curge la ele. Fiecare caz de agresiu
ne, de recurgere ilicită la forță con
stituie, în același timp, pentru statul 
atacat, un caz de legitimă apărare, 
deci de utilizare licită a forței. De
finind agresiunea, a relevat repre
zentantul nostru, vom defini și pre
ciza, în același timp, dreptul la legi
timă apărare în caz de agresiune ar
mată, în conformitate cu articolul 51 
al Cartei O.N.U.

El a subliniat, apoi, importanța 
principiului anteriorității, potrivit că
ruia statul care recurge primul la 
forța armată împotriva unui alt stat 
comite un act de , agresiune. Este 
vorba de o dovadă suficientă privind 
existența unui act de agresiune. De
finiția propune principiul anteriori
tății drept criteriu- pentru delimita
rea actului de agresiune de actul de 
utilizare a forței ,în exercitarea drep
tului la legitimă apărare. .

A fost, apoi, relevat caracterul 
inacceptabil al anumitor argumente 
care ar putea fi avansate de agresor, 
precizînd că nici un considerent, de 
orice natură ar fi, politic, economic-, 
militar sau de alt gen, nu poate jus
tifica o agresiune. Această dispoziție 
urmărește să interzică eventualului 
agresor să caute justificări pentru 
actele sale invocînd circumstanțe a- 
fectînd politica internă 
a statului victimă.*

Cotidianul egiptean 
afirmă, în ediția sa de 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al O.E.P., va prezida 
delegația palestineană care va parti
cipa la dezbaterile privind „proble
ma palestineană" din cadrul actualei 
sesiuni a Adunării Generale a Na
țiunilor Unite. Ziarul precizează că 
liderul palestinean va pronunța un 
discurs în fața participanților la dez
baterile O.N.U.

sau externă

„Al Ahram" 
miercuri, că

Securitatea și cooperarea

HELSINKI 16 (Agerpres). - 
Ministrul afacerilor externe al Fin
landei, Ahti Karjalainen, a declarat, 
într-un interviu acordat publicației 
vest-berlineze „Bauern Echo" : „Not 
dorim ca lucrările din cadrul celei 
de-a doua etape a Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa de 
la Geneva să progreseze cu succes 
și ca, într-un timp cit mai scurt po
sibil, să se întrunească, Ia Helsinki, 
cea de-a treia etapă a conferinței, 
la nivelul cel mai înalt".

★
16 (Agerpres). — La 
cadrul consultărilor din- 

delegații ale ministerelor de 
“ “ Cehoslovace și

PRAGA 
Praga, in 
tre 
externe ale R. S.
Spaniei, părțile și-au exprimat do
rința de a contribui la încheierea, în 
viitorul apropiat, a Conferinței euro
pene pentru securitate și cooperare 
într-o manieră care să reprezinte un 
aport major la rezolvarea probleme
lor de durată ale securității și coope
rării europene — relatează agenția 
C.T.K.

a reprezentanților partidelor comuniste
și muncitorești din Europa

VARȘOVIA 16 (Corespondență de 
la Gh. Ciobanu). — La 16 octombrie, 
la Varșovia, s-au deschis lucrările u- 
nei întîlniri consultative a reprezen
tanților partidelor comuniste și mun
citorești din Europa.

La întîlnire participă o delegație a 
Partidului Comunist Român, forma
tă din tovarășii Ștefan Andrei, secre
tar ar C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și 
Ștefan Voicu, membri ai C.C. al 
P.C.R., Dumitru Turcuș, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

Edward Gierek, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., a salutat partici- 
panții la întîlnire, în numele Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez.

Delegații partidelor frățești au a- 
bordat, în cadrul discuțiilor, proble
me privind convocarea și pregătirea 
unei conferințe a partidelor comu
niste și muncitorești din Europa.

Întîlnirea se desfășoară într-o at
mosferă de colaborare frățească și de 
înțelegere reciprocă.

Aniversarea formării Partidului
Muncii din Elveția

BERNA 16 (Agerpres). — în zilele 
de 14 și 15 octombrie, comuniștii 
elvețieni au sărbătorit împlinirea a 
30 de ani de la formarea, în 1944, 
a Partidului Muncii din Elveția, 
creat ca rezultat al fuziunii Parti
dului Comunist din Elveția cu 
grupul social-democraților de stînga. 

într-un articol publicat de organul 
Partidului Muncii din Elveția, „Voix 
Ouvriere", în legătură cu acest eve
niment, președintele partidului, Jean 
Vincent, arată între altele : „Sîntem 
fericiți și mîndri că facem parte din 
detașamentul mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, detașa
ment grandios și puternic". în • con
tinuare, președintele Partidului Mun
cii din Elveția se referă pe larg la 
istoria creării partidului, la principa
lele momente ale luptei sale pentru 
triumful ideilor marxism-leninismu- 
lui.

în prezent, scrie Jean Vincent, 
Partidul Muncii din Elveția se află

în avangarda luptei oamenilor mun
cii elvețieni împotriva marii burghe
zii și monopolurilor, care poartă răs
punderea pentru înrăutățirea situa
ției materiale a maselor largi mun
citoare, pentru scumpirea vieții și 
inflația crescîndă.

Dezvoltarea relațiilor între Republica

Vietnamului de
BAGDAD 16 (Agerpres). — Comu

nicatul comun dat publicității la în
cheierea vizitei oficiale întreprinse în 
Irak de o delegație condusă de 
Nguyen Huu Tho, președintele Pre
zidiului C.C. al Frontului Național 
de Eliberare și președintele Consiliu
lui Consultativ al Guvernului. Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, relevă că dele
gația sud-vietnameză a informat par
tea irakiană în legătură cu stadiul 
prezent de realizare a Acordului de 
la Paris asupra Vietnamului și a 
reafirmat poziția fermă a G.R.P. al 
R.V.S. de respectare strictă și de 
executare a acestuia. La rîndul său, 
partea irakiană a dat o înaltă apre
ciere luptei eroice duse de populația 
sud-vietnameză.

Abordînd chestiuni referitoare la 
evoluția situației din Orientul A» 
propiat, ambele părți își reafirmă 
sprijinul față de lupta justă a po
poarelor arabe, a poporului palesti- 
nean, față de succesele obținute de 
popoarele cambodgian și laoțian în 
lupta pentru independență și liber
tate.

Pe plan bilateral, documentul con
semnează satisfacția celor două părți
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Obiective ale reconstrucției
și dezvoltării

Străbătînd renumita 
esplanadă a Nilului, 
de-a lungul căreia se 
înșiruie cele mai im
punătoare edificii ale 
orașului Cairo, pri
virea îți este atrasă de 
siluetele a numeroase 
clădiri noi, înalte, de 
linia modernă a celei 
mai tinere și mai largi 
artere de comunicație 
a capitalei egiptene — 
podul suspendat „Ram
ses". Conceput ca o 
lucrare de amploare, 
care va străbate între
gul oraș de la vest la 
est și va descongestio
na traficul auto al ma
rii metropole cu pesțe 
șapte milioane de lo
cuitori, podul a depă
șit faza de debut, pre- 
gătindu-se în prezent 
să facă „saltul" peste 
Nil. Nu departe de cu
noscuta clădire a tele
viziunii, piloni puter
nici de fier și beton 
și-au făcut deja apari
ția în apele fluviului ; 
în dreptul lor, pe ma
lul sting, se zărește ca
pătul porțiunii termi
nate, care a și început 
să fie folosită de auto- 
mobiliști.

Și alte obiective e- 
conomice și sociale ur
mează a fi date în cu- 
rînd în folosință, atit 
la Cairo, cit și în alte 
localități — toate la 
un loc afirmînd dorin
ța poporului egiptean 
de a acționa pentru 
dezvoltarea economică 
a țării sale, pentru re
construcția regiunilor 
afectate de război. 
Este vorba, între alte
le, de inaugurarea u- 
nui obiecțiv de impor
tanță deosebită pentru 
economia națională a 
R.A.E. — Uzina de a- 
luminiu de la Nah 
Hamadi, care va furni
za anual, în prima sa 
fază, 100 000 tone de a- 
luminiu, în valoare de 
36 milioane lire.

întreaga presă din 
Cairo consemnează la 
loc de frunte aceste

realizări ale econo
miei naționale egipte
ne, scoțînd în eviden
ță necesitatea conju
gării eforturilor între
gii națiuni pentru va
lorificarea tuturor re
surselor disponibile și 
accelerarea mersului 
înainte al țării.

Ziarele acordă o a- 
tenție deosebită sarci
nilor ce revin în a- 
ceastă direcție noului 
guvern, format la 25 
septembrie, și directi
velor ce i-au fost tra-
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sate de șeful statului, 
Anwar El Sadat, în 
mesajul de învestitură. 
Noul guvern — scrie 
„Al Goumhuria" — 
are în fața sa o foar- 

■ te importantă misiune 
de îndeplinit, care cu
prinde, pe de o parte, 
realizarea reconstruc
ției, dezvoltarea pro
ducției industriale și 
agricole, satisfacerea 
nevoilor maselor popu
lare, iar pe de altă 
parte, întărirea capa
cității de apărare a E- 
giptului. Ziarul citat, 
ca și alte cotidiene, re
levă că premierul Ab
del Aziz Hegazi s-a 
angajat chiar de la în
ceput cu toate forțele 
în acțiunea de înfăp
tuire a amplelor și în
drăznețelor obiective 
propuse. în cursul 
primei ședințe, desfă
șurată sub președinția 
sa, guvernul a dezbă
tut și aprobat proiec
tul planului economic 
de tranziție pe 1975, ca 
și un șir întreg de mă
suri menite să asigure 
buna funcționare a 
ministerelor, elabora
rea programului gu
vernamental ce va fi

prezentat spre apro
bare viitoarei sesiuni a 
Adunării poporului. 
Planul economic de 
tranziție, menit să 
pregătească . terenul 
pentru trecerea la pla
nul de cinci ani (1976— 
1980), va acorda, așa 
cum arăta intr-o con
ferință de presă dr. Is
mail Sabri Abdallah, 
ministrul 
o atenție 
dezvoltării 
naționale 
strucției. Totalul 
vestițiilor pe 1975 se 
ridică la 1180 milioa
ne lire, o treime din 
această sumă fiind 
consacrată reconstruc
ției orașelor din regiu
nea Canalului 
Planul va 
creștere a 
cu 11,7 la 
furniza de 
număr de 
noi muncitori. Se pre
conizează, de aseme
nea, o largă colabora
re cu țările arabe și cu 
alte țări ale lumii.

în acest cadru va cu
noaște un nou avînt și 
colaborarea economică 
cu România, care a în
registrat și pînă acum 
numeroase rezultate 
fructuoase. După cum 
se știe, ca rod al coo
perării româno-egipte- 
ne, în 
an a 
țiurie 
sodă
Alexandria, a continu
at asamblarea de trac
toare la Heluan, al că
ror număr a ajuns . în 
prezent la aproape 
2 800 bucăți, s-a decis 
înființarea unei socie
tăți mixte pentru con
struirea unui complex 
agro-industriâl în . re
giunea Nubarya etc. 
Se conturează astfel 
ample posibilități de 
dezvoltare în continua
re a cooperării româ- 
no-egiptene, în folo
sul ambelor popoare.

planificării, 
deosebită 
economiei 

și recon- 
iri-

. Suez, 
asigura o 
producției 

Sută și va 
lucru unui 
300 000 de

cursul 
intrat 
marea 
de la

ultimului 
în func- 
uzină de 
El Mex-

N. LUPU

României a fost primit de regele Iordaniei
AMMAN 16 (Agerpres). — Mircea 

Malița, reprezentant personal al pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, a fost pri
mit, la 15 octombrie, de regele Hus
sein al Iordaniei, căruia i-a prezentat 
un mesaj din partea șefului statului 
român. Mulțumind pentru mesajul 
transmis, regele Iordaniei a evocat 
cu căldură vizita efectuată în Româ
nia, discuțiile prietenești și sincere 
avute cu președintele Nicolae

Ceaușescu și buna cooperare stabi
lită cu acest prilej în diferite dome
nii. Regele Hussein a transmis șefu
lui statului român sentimentele sale 
de prețuire și cele mai bune urări 
de prosperitate poporului român.

Cu prilejul șederii la Amman, Mir
cea Malița a avut discuții cu Ma
rouane Daoudine, ministrul culturii 
și informațiilor, Abdel Muneim Rifai, 
consilier politic al regelui Hussein, 
și cu alte oficialități iordaniene.

a primit pe ambasadorul român in iugoslavia
BELGRAD 16 (Corespondență de la 

S. Morcovescu). — Ambasadorul Ro
mâniei în R. S. F. Iugoslavia, Virgil 
Cazacu, a . fost primit, miercuri, de 
Stane Dolanț, secretarul Comitetului 
Executiv al Prezidiului C.C. al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia.' Cu 
acest prilej, intr-o atmosferă caldă, 
tovărășească, au fost abordate aspec
te ale relațiilor de strînsă prietenie 
și colaborare dintre partidele și po-

poarele celor două țări, dîndu-se o 
înaltă apreciere stadiului actual al 
acestor legături. în spiritul dialogu
lui fructuos dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito, s-au 
relevat, în mod deosebit, premisele 
favorabile pentru dezvoltarea în vii
tor, pe o linie mereu ascendentă, a 
relațiilor româno-iugoslave pe multi
ple planuri.

transmit:

Sud și Irak
față de întărirea relațiilor în toate 
domeniile dintre R.V.S. și Irak și 
hotărîrea lor de a acționa în direcția 
promovării și dezvoltării lor, în in
teresul populației sud-vietnameze și 
al poporului irakian.

V

Lucrările Biroului Consi
liului Mondial al Păcii,13 

.care participă parlamentari, miniștri 
și alte personalități politice, s-au 

deschis în capitala Republicii Panama.
Cooperare iu go slav o- 

olandeză. ° dele§atie Olandeză, 
condusă de Peter Pronk, ministrul 
pentru problemele ajutorului acor
dat țărilor în curs de dezvoltare, și 
o delegație iugoslavă, condusă de An
ton Vratușa, vicepreședinte al Con
siliului Executiv Federal al R.S.F.I., 
au examinat, la Haga, aspecte ale 
activităților Iugoslaviei și Olandei 
pe planul relațiilor economice de 
cooperare internațională — anunță 
agenția Taniug.

Guvernele RePublicii populare 
Albania și Statelor Unite Mexicane 
au hotărît să stabilească relații diplo
matice la rang de ambasadă.

Ministrul norvegian al 
comerțului și navigației, 
Einar Magnussen, a sosit marți Ia 
Pekin, pentru o vizită de prietenie 
în China — anunță agenția China 
Nouă.

de comunicație 
din Oceanul Pa- 
navele și avioa-

care folosesc căile 
maritimă și aeriene 
cific să dispună ca 
nele lor să nu pătrundă în zona 
respectivă, zilnic, între orele 12,00 și 
24,00 (ora locală).

AGENDĂ ECONOMICĂ INTERNAȚIONALĂ
ÎNCHEIEREA dezbaterilor consiliului ministerial

AL
LUXEMBURG 16 (Agerpres). — 

Consiliul ministerial al C.E.E., re
unit la Luxemburg, și-a încheiat, 
marți seara, dezbaterile asupra unei 
agende de lucrin deosebit de încăr
cate, dare a cuprins, între altele, 
probleme ce privesc energia, rela
țiile comerciale ale comunității vest- 
europene cu alte țări, poziția viitoare 
a Marii Britanii față de renegocierea 
termenilor de aderare la Piața co
mună, precum și convocarea unei 
conferințe Ia nivel înalt a C.E.E.

După dezbateri prelungite, cei 
nouă miniștri nu au reușit să ajungă 
la un acord privind reprezentarea 
C.E.E. în cadrul „grupului energetic 
al celor 12“, creat cu prilejul con- 
' • ..................' • • a prînci-

consuma- 
problemă 
în cursul 

Comisia 
a autori-

ferinței de la Washington 
palelor țări occidentale 
toare de petrol. Această 
urmează să fie examinată 
săptămînii viitoare și de 
C.E.E. Consiliul ministerial

C.E.E,
zat Comisia C.E.E. să negocieze cu 
Pakistanul, Bangladesh și Sri Lanka 
termenii unor acorduri de cooperare 
comercială, asemănătoare cu cel în
cheiat cu India.

Miniștrii de externe și-au dat a- 
cordul de principiu privind convo
carea, pînă la sfîrșitul acestui an, a 
unei conferințe la nivel înalt a 
C.E.E.

Consiliul ministerial a luat act de 
o declarație a ministrului de externe 
britanic, James Callaghan, care a 
afirmat că vor fi reluate negocierile 
privind termenii de aderare la C.E.E. 
cu prilejul dezbaterilor asupra buge
tului comunitar, care se ' vor desfă
șura în luna noiembrie. Aceste ne
gocieri, a precizat James Callaghan, 
vor trebui să se axeze cu prioritate 
asupra contribuției financiare 
Marii Britanii la acest buget și 
politicii agricole a comunității.

a 
a

Deteriorarea situației economice mondiale, pe agenda 
unor organisme internaționale

TOKIO. — în cadrul unei conferințe de presă, organizată la Tokio, di
rectorul general al F.M.I. (Fondul Monetar Internațional), Johannes Witte- 
veen, a declarat că la baza deteriorării situației economice mondiale se află 
trei fenomene : inflația, recesiunea și dezechilibrul serios al balanțelor de 
plăți.

■ STRASBOURG. — PARLAMENTUL VEST-EUROPEAN, organism consul
tativ al Pieței comune, reunit la Strasbourg, a dezbătut o serie de probleme 
cu caracter economic, în primul rînd dificultățile create de inflație și cele din 
sectorul monetar. în intervenția sa, Wilhelm Haferkamp, membru al Comi
siei Pieței comune însărcinat cu problemele economice, a arătat că toate 
țările membre ale comunității vest-europene trebuie să acorde prioritate 
combaterii inflației și pericolelor unei recesiuni economice.

ROMA. — Addeke Boerma, directorul general al F.A.O. (Organizația 
Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură), a relevat că există un 
imperativ spre orientarea unei creșteri a producției mondiale de cereale. El 
a salutat măsurile luate de S.U.A. privind exportul de cereale, apreciindu-le 
ca o acțiune pozitivă ce sporește potențial asigurarea stocurilor de alimen
te (după cum se știe, Statele Unite și-au anunțat intenția de a nu bloca ex
porturile. de produse alimentare, în pofida unei reduceri a producției agricole 
din acest an — n.r.).

Producția mondială de grîu, de cereale cu bobul mare și de orez va to
taliza 1230—1235 milioane tone, față de 1 262 milioane tone produse în 
anul 1973.

de 1 262 milioane tone produse în

Agravarea șomajului Spirala prețurilor

Lucrările sesiunii Comi
siei mixte comerciale po
lono—japoneze, desfășurate la 
Varșovia, au prilejuit aprecierea fa
vorabilă a dezvoltării schimburilor 
comerciale dintre cele două țări, al 
căror volum s-a dublat în cursul 
ultimelor 12 luni.

Comunicatul comun pe- 
ruano-cehoslovac,dat Publi- 
cității la încheierea vizitei ministru
lui de externe al R.S. Cehoslovace, 
Bohuslav Chnoupek, relevă dorința 
celor două țări de a dezvolta rela
țiile în toate domeniile, evidențiin- 
du-se, totodată, satisfacția guverne
lor peruan și cehoslovac față de evo
luția procesului de destindere în re
lațiile dintre statele lumii.

Ansamblul folcloric „Timișul" 
și-a început seria de spectacole 
pe care le prezintă în cadrul 
Tîrgului internațional de la Bag
dad, obținînd de la primele re
prezentații un succes deosebit. 
Evidențiind înalta ținută artisti
că a spectacolelor, presa din 
(Bagdad menționează totodată că 
prezența ansamblului „Timișul" 
în Irak este o expresie a bune
lor relații statornicite între cele 
două țări, contribuie la întărirea 
prieteniei între poporul român 
și poporul irakian.

Președintele Partidului 
Social-Democratdin R-F- Ger- 
mania, Willy Brandt, va vizita Por
tugalia la sfîrșitul acestei săptămîni. 
Cu acest prilej, el va conferi cu 
înalte oficialități de la Lisabona.

Hgenția T.S.S.S. anun*ă că> 
în perioada 20—30 octombrie 1974, în 
Uniunea Sovietică vor fi efectuate 
lansări, de rachete purtătoare spre o 
zonă din Oceanul Pacific avînd o 
rază de 130 mile marine, cu centrul 
situat la 34 grade și 49 minute lati
tudine nordică și 177 grade și 14 
minute longitudine vestică. Guvernul 
U.R.S.S. roagă guvernele altor țări

LISABONA

Ministrul de finanțe al
S.U.A., William Simon, care a 
participat la cea de-a doua ședință 
a Consiliului economic și comercial 
sovieto-american, și-a încheiat vizi
ta în U.R.S.S., părăsind, ieri, Mos
cova, informează agenția T.A.S.S.

La Belgrad se desfăș°ară con- 
vorbiri politice între Miloș Minici, 
vicepreședinte al Consiliului Execu
tiv Federal, secretar federal pentru 
afacerile externe al R.S.F. Iugosla
via, și ministrul de externe al Re
publicii Singapore, Sinnathamby Ra
jaratnam, aflat într-o vizită oficială 
în Iugoslavia.

La Havana se desfășoară lu
crările celei de-a XXV-a reuniuni a 
Consiliului General al Federației 
Sindicale Mondiale. Participă 
delegați, reprezentînd peste 
organizații sindicale din lume.

Guvernul Finlandeia acor* 
dat Frontului de Eliberare Națională 
din . Mozâmbic (FRELIMO). ull 
ajutor financiar în valoare de 700 000 
de escudos, destinat refacerii econo
mice a Mozambicului.

200 de
70 de

Peste 10 000 muncitori 
spanioli din provincia Vizcaya sînt 
afectați de măsuri de concediere sau 
de întrerupere a lucrului, cu redu
cerea corespunzătoare a salariului. 
Direcția societății „General Electri
ca Espanhola", din Bilbao, a conce
diat 2 200 de muncitori, dintr-un to
tal de 4 900. O altă firmă, „Babcock 
Wilcox", a suspendat 
săptămînă consecutiv. 
3 500 de angajați.

pentru a doua 
activitatea a

Un cutremur de pămînt 
de intensitate medie a fost înregis
trat în zona Copiapo, la circa 800 
km sud de Santiago de Chile. Miș
carea seismică a durat 20 de secun
de și nu s-a soldat cu victime sau 
mari pagube materiale.

Poliția argentineană a a’ 
restat, în virtutea aplicării „Legii 
antisubversive", mai mulți membri 
ai organizației extremiste autointitu
late „Armata revoluționară a po
porului", s-a anunțat oficial la Bue
nos Aires. Extremiștii fac parte din 
grupul care a participat, la 9 octom
brie, la atentatul împotriva unui ofi
țer superior din armata argenti
neană.

Hotărîri ale Consili ui de

S.U.A. — Ca • rezultat al reducerii 
volumului construcțiilor industriale și 
de locuințe, șomajul în rîndul lucră
torilor din construcții a atins, în 
cursul lunii septembrie, nivelul de 
12,4 la sută, acest nivel fiind cel mai 
ridicat din ultimii trei ani și de două 
ori mai mare decît media șomajului 
pe ansamblul țării.

IRLANDA. — Numărul șomerilor a 
crescut, în ultimele 12 luni, cu 11 000, 
ajungînd la începutul lunii octom
brie la 71 000 persoane, ceea ce re
prezintă 7 la sută din totalul popu
lației apte de muncă a țării.

Intr-un interviu acordat ziarului 
„L’Humanită", Michael O’Riordan, 
secretar general al Partidului Comu
nist din Irlanda, a afirmat că dificul
tățile din cadrul Pieței comune au 
fost resimțite în mod deosebit de 
sever în Irlanda. El a precizat că „cei 
mai loviți au fost micii fermieri".

• Din datele conținute in raportul 
Comisiei Pieței comune cu privire la 
situația economică din țările C.E.E. 
în perioada care s-a scurs din anul 
1974 rezultă că în unele dintre aceste 
țări ritmul de creștere a prețurilor 
corespunzător unui interval de un an 
a fost deosebit de mare. Astfel, ex
primat în procente, în MAREA BRI- 
TANIE el a fost * " ’ ‘
MARCA — 14,2, 
12,5.

de 14,4, în DANE- 
iar în FRANȚA —

economist american• Cunoscutul
C. Greyson Jackson, fost președinte 
al Comisiei prețurilor a S.U.A., 
afirmat că în anul viitor rata 
creștere a inflației se va menține, 
Statele Unite, la un nivel ridicat, 
pină la opt la sută.

o Prețurile energiei electrice, ga
zelor, cocsului și brichetelor au cres
cut in R.F. GERMANIA cu 11,-25 la 
sută, in comparație cu anul trecut. Se 
așteaptă ca prețul combustibilului li
chid pentru iarnă să se dubleze.

• într-un singur an, în ELVEȚIA 
s-au scumpit : orezul Cu 89,9 la sută, 
zahărul cu 85,8 la sută, grăsimile cu 
28,3 Ia sută, legumele cu 16,1 Ia sută.

JAPONIA. — Șomajul total afec
tează un număr de 740 000 de persoa
ne — a anunțat Biroul de statistica 
de pe lingă cabinetul primului mi
nistru nipon. Este cel mai înalt indi
ce al neocupării forței de muncă după 
1959 — an de depresiune în economia 
niponă.
JAPONIA : Elaborarea unul program economic de perspectivă

TOKIO. 16 (Corespondență de la Paul Diaconu). — Primul ministru al 
Japoniei, Kakuei Tanâka, a declarat, miercuri, la întîlnirea cu guvernatorii 
prefecturilor nipone, că guvernul său va .elabora un program economic de 
perspectivă, in cadrul căruia va efectua o profundă refbrmă a actualei Ad
ministrații pentru . energia atomică, în vederea obținerii cooperării opiniei 
publice la utilizarea acestei energii, în scopuri pașnice. Premierul Tanaka, a 
subliniat că energia nucleară va constitui în viitor una din sursele esențiale 
de energie, avînd în vedere incertitudinile asupra petrolului și altor resurse 
energetice.

LISABONA 16 (Agerpres). — în 
cadrul unei reuniuni care a avut loc 
marți noaptea, Consiliul de Stat al 
Portugaliei a aprobat hotărîrea Miș
cării Forțelor Armate privind numi
rea a cinci noi membri în Junta de 
salvare națională, în locul fostului 
președinte Antonio de Spinola și al 
suporterilor săi care au demisionat 
— anunță un comunicat al Președin
ției Republicii.

Totodată, Consiliul de Stat l-a au-

torizat pe președintele republicii, 
generalul Francisco da Costa Gomes, 
să întreprindă o vizită oficială în 
S.U.Â., pentru a lua cuvîntul în ca
drul Adunării Generale a O.N.U. și 
pentru a conferi, totodată, cu preșe
dintele Ford.

Comunicatul precizează că, potrivit 
hotărîrii Consiliului de Stat, viceami
ralul Pinheiro de Azevedo va asigu
ra interimatul președinției în tim
pul absenței generalului Francisco da 
Costa Gomes.

Mannestare ia Lisabona in sprijinul mișcării pentru reforme democratice 
în viața politică și socială din Portugalia
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• „PRIMĂVARA" VA 
FI RECONSTITUITĂ,! Ce' 
lebra statuie „Primavera", da- 
iînd din secolul al XVI-lea — 
operă a artistului francez Pierre 
Franqueville, format la școala 
florentină — a întregit ani de-a 
rîndul peisajul artistic al Flo
renței. Pînă în anul 1944, cind 
a fost aruncată în aer de naziști. 
Cu 13 ani în urmă, capul și o 
parte a corpului femeii ce în
truchipa primăvara au fost 
găsite pe fundul rîului Arno. Zi
lele acestea, un anticar din loca
litate a descoperit pe malurile 
aceluiași rîu, ascunse sub dărî- 
mături și moloz, brațul — de la 
umăr la încheietura mîinii — 
precum și draperiile care învă- 
luiau corpul. Nu mai lipsesc a- 
cum decît mîna și floarea din 
mină pentru ca „Primavera" să 
poată fi pe deplin reconstituită 
și să adauge la semnificația ei 
seculară — a reînvierii naturii 
— un nou simbol, acela al tri
umfului păcii asupra războiului.

• PARALIZIA TRATA- 
TĂ PRIN ACUPUNCTU
RA. O echipă de medici chi
nezi, în frunte cu doctorul Chiao 
Shunfa de la spitalul districtu
lui Chisan, a pus la punct o 
metodă de tratare a anumitor 
forme de paralizie prin acu- 
punctură — anunță agenția Chi
na Nouă. Cele șase sute de ca
zuri tratate pînă acum de echi
pa doctorului Chiao Shunfa a- 
testă rezultatele bune ale folo
sirii acupuncturii la paraliziL >. 
cauzată de maladii ale creieru
lui. Noua metodă — arată agen
ția — se află în stadiu experi
mental, rămînînd a fi soluțio
nate încă numeroase probleme.

• AUTOBUZE ELEC- 
TRICE. Prima linie, din lume, 
de autobuze propulsate de mo
toare electrice alimentate cu 
baterii a intrat, marți, în func
țiune, în orașul vest-german 
Moenchengladbach, în Ruhr-ul 
industrial, cu o populație și o 
circulație foarte dense. Șapte 
asemenea autobuze au Început 
să străbată un traseu de 20 ki
lometri în partea centrală a o- 
rașului. Ele vor transporta circa 
4 milioane de oameni pe an. In
ginerii caută acum soluții pen
tru a extinde limita de 80 kilo
metri, impusă de nevoia reîn- 
cărcării bateriilor. Experții con
sideră că acesta este cel mai 
avantajos- mijloc de transport 
public al viitorului : nu poluează 
atmosfera, elimină nevoia de 
petrol, nu produce zgomot.

• LACUL FANTOMA.
Cu patru ani în urmă, locui
torii orășelului Pavlovka, regiu
nea Voroșilovgrad (U.R.S.S.), au 
fost surprinși văzînd că lacul 
din apropiere a dispărut brusc. 
Recent, spre bucuria lor, lacyl a 
reapărut. Specialiștii presupun 
că în adîncul scoarței au avut 
loc perturbări care au frinat 
scurgerea normală a izvoarelor 
ce alimentau lacul. între timp, 
acestea și-au croit din nou drum 
spre suprafață.

• CIUPERCI-FILTRU.
Un grup de specialiști din 
Lublin (R.P. Polonă) a pus la 
punct un procedeu original de 
filtrare a apelor reziduale pro
venind din industria hîrtiel. 
Este vorba despre o ciupercă ce 
se hrănește cu compușii feno
lului conținuți în apele rezi
duale. Ciupercile pot fi foldsite 
și ca hrană pentru animale. U- 
tilizarea lor la scară industrială 
permite reducerea de 5—10 ori 
a costului construcției unei sta
ții de purificare,

• CUTREMURE..; AR-
TIFICIALE. La sfirșitul aces
tei săptămîni, experții japonezi 
vor efectua o serie de experien
țe constînd în provocarea unor 
cutremure de pămînt artificiale, 
care se vor desfășura în largul 
coastei nordice a Japoniei. Ele 
vor permite specialiștilor să co
lecteze informații in legătură cu 
structura scoarței terestre, in 
vederea perfecționării tehnicilor, 
de prevedere a seismelor. Ex
ploziile vor avea loc la 180 me
tri sub apă.

• PROIECTUL UNEI 
VASTE CRESCĂTORII DE 
PEȘTI IN ATLANTICUL 
DE EST, într-o zonă cuprinsă 
între Gibraltar și delta Con- 
goului, a fost anunțat de către 
Organizația Națiunilor Unite 
pentru alimentație și agricul
tură (F.A.O.). ’ In această zonă 
vor fi create o serie de rezerva
ții speciale care vor fi populate 
cu diverse specii de pești, pu- 
nîndu-se în același timp Ia 
punct echipamentul necesar. în 
înfăptuirea acestui proiect sînt 
interesate o serie de state, în 
special din Africa occidentală. 
Specialiștii de la F.A.O. speră 
ca prin realizarea rezervațiilor 
să sporească în mod considera
bil producția de pește, depășind 
cu mult cele trei milioane de 
tone anual cit se recoltează în 
prezent din această zonă.

• ZĂPADĂ ÎN FRAN-
Iarna și-a trimis primii

soli mult mai devreme ca de
obicei în mai multe regiuni din 
Franța. Astfel, marți după-a- 
miază, a nins la mai puțin de 
600 de metri altitudine în apro
piere de Nisa, zone întinse aco- 
perindu-se cu un strat de ză
padă în numai cîteva ore. în 
regiunea de la granița cu Elve
ția a nins mai abundent, înăl
țimile din jurul orașului BreSse 
fiind acoperite cu un strat de 
zăpadă de aproape 30 de centi
metri, iar teleschiurile au înce
put să transporte primii amatori 
de sporturi de iarnă.
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