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eu privire la aniversarea 
a 150 de ani de la nașterea 

lui Friedrich Engels

Vizita de lucru a tovarășuluiJf

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Consiliului 
de Stat, însoțit de tovarășii Iosif Banc, membru 
supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vice

președinte al Consiliului de Miniștri, și Vasile Patilineț, 
membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., a fost sîmbătă oaspetele oamenilor 
muncii din județul Bistrița Năsăud.

Si aici, la fel ca șl în ziua 
precedentă în orașele și comu
nele mureșene, conducătorul 
partidului și statului a fost 
întîmpinat cu căldură și bucu
rie. Aflînd vestea sosirii tova
rășului Nicolae Ceaușescu, mii 
de locuitori ai Bistriței, ai sa
telor și comunelor din împre
jurimi, au venit să-l întîmpi- 
ne pe stadionul orașului îm
podobit cu ghirlande de brad 
și flori, cu steaguri ale patriei 
și patidului. Pe o mare pan
cartă stă scrisă urarea „Bine 
ați venit în județul nostru, iu
bite tovarășe Ceaușescu 1“. în 
momentul aterizării elicopteru
lui oficial mulțimea aplaudă 
puternic, răsună urale în cin
stea Partidului Comunist Ro
mân și a conducerii sale. Ne
întrerupt se scandează .,P.C.R.! 
— Ceaușescu 1“, „Ceaușescu — 
P.C.R. !“. O gardă militară pre
zintă onorul. Se intonează 
imnul de stat. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu trece în re
vistă companiile de onoare ale 
forțelor noastre armate, ale 
gărzilor patriotice, detașamen
telor de pregătire militară a 
tineretului aliniate pe stadion.

Primul secretar al Comite
tului județean de partid, tova
rășul Adalbert Crișan, adre
sează tovarășului Ceaușescu, 
celorlalți oaspeți, în numele 
locuitorilor de pe meleagurile 
Bistriței și Năsăudului un căl
duros bun sosit. După datina 
românească, li se oferă pîine 
și sare. Un grup de tinere 
fete, în pitorescul port local, 
și un grup de pionieri oferă 
cu dragoste buchete de flori.

In drum spre obiectivele 
economice care urmează să 
fie vizitate, coloana de ma
șini străbate orașul, vechi de 
secole dar care în acești ani 
s-a integrat armonios și di
namic în procesul general de 
înflorire și dezvoltare a pa
triei. Cetățenii sînt mîndri de 
faptul că numai în actualul 
cincinal s-au construit aici o 
modernă fabrică de produse 
lactate, un mare complex de 
prelucrare și valorificare su
perioară a fructelor și legume
lor. Zona geografică a Bistri
ței și Năsăudului este vestită 
ca unul din bazinele pomicole 
de seamă ale țării. Dar la o 
veche caracteristică a acestor 
meleaguri se adaugă noi tră
sături. La Bistrița se dezvol
tă rapid industria construcții
lor ; recent a început construc

ția unei mari fabrici care va 
produce pentru prima dată în 
țară înlocuitori de piele, ma
teriale pentru tapițerii de au
tovehicule. în oraș se înalță 
siluetele unor noi și moderne 
blocuri de locuințe. Toate a- 
cestea sînt dovezi edificatoare 

ale vieții noi de pe aceste locuri, 
mărturii ale înfăptuirii politi
cii realiste a partidului de dez
voltare armonioasă, multilate
rală a tuturor județelor țării. 
Dinamizarea vieții economice 
și sociale pe care o cunoaște 
această parte a țării în ulti

mii ani confirmă justețea mă
surilor inițiate de partid, ra
țiunile superioare, multiple și 
de perspectivă care au gene
rat acțiunea de îmbunătățire 
a organizării teritorial-admi- 
nistrative, măsuri la a căror 

elaborare tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adus o contribu
ție fundamentală. Este unul 
din multiplele aspecte care 
ilustrează activitatea laborioa
să pe care d desfășoară în 
fruntea partidului și statului 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Este expresia înaltei răspun
deri patriotice ce caracterizea
ză politica partidului, perse
verența cu care conducerea 
sa militează ca programul ela
borat de Congresul al X-lea al 
P.C.R. să se întruchipeze în 
fapte, ca țara să progreseze 
neîncetat pe drumul civiliza
ției, al înfloririi patriei, al fău
ririi prin munca întregului 
popor a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Trecerea secretarului gene
ral al partidului prin oraș a 

constituit un nou prilej de 
manifestare a stimei profun
de, a sentimentelor de dra
goste pe care le nutresc față 
de conducerea de partid și de 
stat oamenii muncii bistrițeni. 
Mulțimea formează un adevă
rat culoar viu ; fluturări de 
mîini, aclamații, aplauze. Din- 
tr-o mașină deschisă, tovară
șul Nicolae Ceaușescu răs
punde manifestărilor de ata
șament și dragoste ale mulți
mii.

Mașinile se îndreaptă spre 
vestitele livezi din împrejuri
mi, unde se află Stațiunea ex
perimentală pomicolă Bistrița.

înființată în anul 1950, dez- 
voltîndu-se an de an, de la 
cîteva zeci la aproape 1350 
ha, dintre care peste 800 ha 
suprafață pomicolă, stațiunea 

are o însemnată contribuție în 
efortul de cercetare științifică 
destinat dezvoltării sectorului 
pomicol.

La intrarea în stațiune, în 
întîmpinarea oaspeților au ve
nit Nicolae Ștefan, adjunct al 
ministrului agriculturii și sil
viculturii, dr. ing. Ion Modo
ran, directorul stațiunii expe
rimentale, specialiști. în fața 
unor planșe, directorul stațiu
nii prezintă realizările obți
nute de această unitate în cele 
două sectoare ale activității 
sale — cercetarea și producția. 
Explicațiile sînt completate 
aici, ca și pe întreg parcursul 
vizitei, de către reprezentanții 
ministerului de resort, care

(Continuare în pag. a Ill-a)

La 28 noiembrie 1970 se îm
plinesc 150 de ani de la naș
terea lui Friedrich Engels, 
strălucit teoretician, organiza
tor și conducător al proleta
riatului pe plan internațional. 
Ginditor profund și multila
teral, militant comunist neîn
fricat, Engels și-a consacrat 
întreaga viață cauzei clasei 
muncitoare, pe care a slujit-o 
cu abnegație prin activitatea 
teoretică și lupta sa revolu
ționară. Friedrich Engels a 
adus o contribuție de seamă 
la elaborarea problemelor 
fundamentale ale gindirii fi
lozofice și economice marxis
te, la generalizarea teoretică 
a cuceririlor științifice, a ex
perienței mișcării muncito
rești. Alături de Karl Marx, 
prietenul și tovarășul său de 
luptă, Engels a intrat pentru

Interviu acordat de președintele 
Consiliului de Stat

al Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUSESCU,

darului „llie Presse“ din Viena
ÎNTREBAREi

Opinia publică austriacă 
așteaptă cu mare interes 
vizita dumneavoastră de 
stat. Vizitelor dumneavoas
tră în străinătate li se a- 
cordă întotdeauna o atenție 
deosebită. Ar fi interesant 
să aflăm cum apreciați 
dumneavoastră, Excelență, 
vizita la Viena. după con
vorbirile purtate la Ankara, 
Teheran și recent la Paris. 
Vizita are loc intr-un mo
ment în care se pare că pe 
scena politică a Europei se 
produc unele mutații.

RASPUNS:

Este pentru mine o deosebi
tă plăcere să răspund amabi
lei invitații a președintelui 
Austriei, Franz Jonas, să vi
zitez frumoasa dumneavoastră 
țară.

Vizita la Viena, discuțiile pe 
care le voi avea cu președin
tele țării dumneavoastră și cu 
alți oameni politici, — ca. de 
altfel, vizitele și convorbirile 
purtate cu conducătorii altor 
state — se înscriu în străduin
țele depuse de România pen
tru dezvoltarea colaborării e- 
conomice, tehnico-științifice și 
politice cu toate statele, fără 
deosebire de orînduire socială.

într-adevăr, vizita are loc 
într-un moment cînd în Euro
pa se manifestă tot mai preg

Ieri s-a deschis, in toată țara, noul an de pregătire

a tineretului pentru apărarea patriei

TINERI IN UNIFORME

ALBASTRE I
Intr-o atmosferă entuziastă s-au desfășu

rat, in cursul dimineții de ieri, în toată țara, 
festivitățile de deschidere a noului an — al 
treilea — de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei. Concepută ca o activitate 
cu puternice valențe educative, cu efecte asu
pra dezvoltării multilaterale, asupra formă
rii personalității tinerilor, această activitate 
a devenit una din preocupările cu o largă 
audiență, în rîndurile tineretului nostru. 
Sprijinită îndeaproape de organele de partid

★ ★

în apropierea Ploieștiului, la 
Crîngul lui Bot, în decorul 
toamnei, s-au adunat tinerii din 
centrele de pregătire constituite 
în școlile, întreprinderile, insti
tuțiile municipiului Ploiești, să 
sărbătorească deschiderea nou-

totdeauna în istoria omenirii, 
ca unul dintre întemeietorii 
comunismului științific. Îm
preună, ei au elaborat con
cepția materialist - dialectică 
despre lume și societate, au 
transformat socialismul din- 
tr-o utopie în știință, dind o 
fundamentare teoretică și o 
orientare clară țelurilor și 
căilor luptei revoluționare 
a clasei muncitoare, au înte
meiat și condus prima or 
ganizație politică, de clasă, 
a muncitorilor revoluționari, 
au militat cu o înaltă pasiune 
comunistă pentru solidaritatea 
internaționalistă a celor ce 
muncesc, pentru răspîndirea 
ideilor socialismului și organi 
zarea luptei proletariatului în 
întreaga lume.

învățătura lui Marx și En
gels a înarmat clasa munci

nant tendința spr« lichidarea 
definitivă a perioadei „războ
iului rece“ și de așezare a re
lațiilor dintre statele continen
tului nostru pe baze noi, care 
să asigure o colaborare multi
laterală între ele, să excludă 
folosirea forței sau amenința
rea cu folosirea forței în re
zolvarea problemelor intersta
tale.

în acest context, vizita în 
Austria — stat riveran la Du
năre — capătă o însemnătate 
deosebită, cu atît mai mult cu 
cît, ca și România, Austria se 
pronunță pentru realizarea u- 
nei Consfătuiri consacrate 
securității europene.

tNTREBARE:

România se străduiește, 
sub conducerea dumnea
voastră. să strîngă relațiile

Azi, 21 septembrie 1970, în jurul orei 
11,50, transmisiune directă de la sosirea la 
Viena a Președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a soției sale, Elena Ceaușescu, 
în vizita oficială pe care o fac în Austria la 
invitația Președintelui federal, Franz Jonas.

lui an de pregătire pentru apă
rarea patriei. Firește, la o sărbă
toare de o asemenea anvergură 
și-au pus frumoasele uniforme 
albastre, cu ecusonul tricolor și 
tresele care disting gradele.

Orele 9,30. Gornistul dă sem- 

toare, forțele revoluționare In 
lupta împotriva exploatării și 
asupririi sociale și naționale, 
pentru făurirea unei noi orîn- 
duiri sociale, pentru libertate, 
independență și progres ; ea a 
avut și are o uriașă influență 
asupra evoluției omenirii. A- 
ceastă învățătură a fost dusă 
mai departe și îmbogățită in 
noile condiții istorice de către 
Vladimir Ilici Lenin. Dezvol
tată în mod creator de către 
partidele comuniste și munci
torești, potrivit condițiilor so- 
cial-politice diferite în care 
activează, noilor realități ale 
lumii contemporane, învăță
tura marxist-leninistă con
stituie o armă teoretică de ne
învins în lupta pentru trans
formarea revoluționară a so-

(Continuare în pag. a Il-a)

cu statele vecine și, mai 
mult, cu întreaga regiune a 
Dunării și Balcanilor. Au
stria, ' interesată vital în
tr-un succes al acestei po
litici —■ ea însăși un stat 
dunărean — ar dori să afle 
ceva despre ecoul obținut 
de străduințele dumnea
voastră. Ce posibilități în
trevedeți de a progresa în 
acest domeniu in viitorul 
apropiat și în ce măsură ar 
putea servi*acestui scop o 
colaborare mai strînsă între 
București și Viena.

RĂSPUNS:

România militează activ 
pentru dezvoltarea relațiilor 
multilaterale cu toate statele 
vecine, cu atît mai mult cu cît

(Continuare în pag. a TV-a)

și de stat, de cele militare precum și de cei
lalți fc.ctori care au primit atribuțiuni prin 
lege în acest sens, pregătirea tineretului pen
tru apărarea patriei s-a integrat armonios în 
contextul activităților educative ale U.T.C., 
înregistrînd, după numai doi ani, rezultate 
remarcabile.

Prezenți la cîteva din aceste manifestări, 
reporterii și corespondenții noștri vă prezin
tă aspecte revelatorii prilejuite de acest eve
niment sărbătoresc.

*
naiul de salut al oficialităților 
prezente la festivitate. Coman
dantul detașamentelor îl întino-

V. CĂBULEA

(Continuare în pag. a 11-a)
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HOTĂRiREA
C. C. al P. C. R. cu privire 
la aniversarea a 150 de ani 

de la nașterea Ini Friedrich Engels
(Urmare din pag. I) 

eietății și progresul neîntre
rupt al civilizației umane.

Opera lui Engels a avut un 
puternic ecou in rindurile cla
sei muncitoare, ale militanți- 
lor socialiști, ale forțelor de
mocratice din România. Ca și 
Marx, el s-a interesat de mer
sul mișcării muncitorești din 
România, a întreținut legături 
strînse cu militantii ei revolu
ționari, a dat o inaltă apreci
ere activității lor pentru răs
pândirea ideologiei marxiste, 
luptelor revoluționare purtate 
de clasa muncitoare și cele
lalte forte populare din țara 
noastră impotriva exploată
rii și asupririi. De o deosebită 
considerație s-a bucurat din 
partea sa lupta poporului ro
mân pentru libertate naționa
lă, pentru realizarea statului 
național unitar și cucerirea in
dependenței politice a Româ
niei.

Slujirea cu abnegație a in
tereselor poporului, fidelita
tea nețărmurită față de învă
țătura marxist-leninistă, a- 
plicarea acesteia la condițiile 
concret-istorice din România 
au constituit, de-a lungul ce
lor 50 de ani de existență a 
partidului nostru, și constituie 
azi mai mult decît oricînd, iz
vorul succeselor pe care clasa 
muncitoare, poporul român, 
forțele creatoare ale națiunii 
noastre le-au obținut în lupta 
revoluționară. în opera de 
înălțare a patriei socialiste, 
libere, independente și înflori
toare.

Aniversînd 150 de ani de la 
nașterea lui Friedrich Engels, 
comuniștii români, clasa mun
citoare, poporul român în 
strînsă frăție cu naționalită
țile conlocuitoare, își intensi-

Comitetul Central al Partidului Comunist Român

TINERI IN UNIFORME ALBASTRE !
(Urmare din pag. a l-a) 

pînă, po tovarășul ION ILIES- 
CU, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretului, prezentîndu-i 
raportul. Sînt de față reprezen
tanți ai organelor de partid și 
de stat locale, în frunte cu tov. 
ILIE ClȘU, prim-secretar al 
Comitetului județean de partid 
Prahova, cadre militare și cadre 
didactice. După ce tov. Corio- 
lan Voinea, prim-secretar al Co
mitetului județean Prahova al 
U.T.C. îi prezintă pe oaspeți ti
nerilor, exprimînd în numele lor 
mulțumirea pentru onoarea pe 
care o conferă prezența lor la 
această festivitate, generalul-ma- 
ior Const. Draghici, elevul Flo
rin Alexandru, de la Liceul nr. 
2 și tînărul muncitor Alex. Ivă- 
nescu de la Uzina de material 
rulant, evocă tablouri de muncă 
și tradiții de luptă ale poporului 
nostru, clipe prezente din acti
vitatea de pregătire a acestor 
tineri de nădejde ai țării.

în încheierea festivității a 
luat cuvîntul tov. ION ILIES- 
CU.

„începe un nou an de pregă
tire a tineretului pentru apă
rarea patriei, activitate care a 
devenit o tradiție plăcută pentru 
munca, pe planuri generale, a 
U.T.C., de educare a tinerilor 
patriei noastre în spiritul tradi
țiilor de luptă ale poporului ro
mân, în spiritul devotamentului 
față de patrie și popor, al pa
triotismului fierbinte, al hotă- 
rîrii de a face totul pentru apă
rarea cu orice preț a cuceririlor 
revoluționare ale poporului nos
tru.

Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român anunță cu 
adîncă durere încetarea din 
viață, în ziua de 19 septembrie 
a.c., a tovarășului Nicolae Gold
berger, membru al C.C. al P.C.R. 
director-adjunct prim al Institu
tului de studii istorice, vechi mi
litant al mișcării comuniste și 
muncitorești din țara noastră, 
luptător devotat pentru cauza 
socialismului.

*
Născut la 1 mai 1904 în co

muna Șomeș — Odorhei, județul 
Sălaj, într-o familie numeroasă, 
de mici meseriași, tovarășul Ni
colae Goldberger a cunoscut de 
timpuriu, ca tînăr muncitor ciz
mar, greutățile vieții și exploa
tarea capitalistă.

Aderînd după primul război 
mondial la mișcarea muncitorea
scă, a participat activ la organi
zarea sindicatelor revoluționare 
și a tineretului muncitor, iar în 
1923, atras de forța și adevărul 
ideilor comuniste, a devenit 
membra al Partidului Com’’"<«t 

fică eforturile pentru realiza
rea programului elaborat de 
Congresul al X-lea al Parti
dului Comunist Român, de 
dezvoltare economică și so
cială a patriei. Partidul 
cheamă oamenii muncii ca, 
în întîmpinarea acestei a- 
niversări, să desfășoare larg 
activitatea creatoare pentru 
realizarea obiectivelor stabi
lite în domeniul industriei, a- 
griculturii, al științei și cul
turii, pentru încheierea cu 
succes a actualului plan cin
cinal, contribuind la dezvol
tarea necontenită a orinduiril 
noastre socialiste. Ia ridicarea 
nivelului de trai, la afirmarea 
mai puternică a României ca 
factor activ al forțelor socia
lismului și păcii în lume.

Tn spiritul principiilor mar. 
xism-leninismului, ale inter
naționalismului proletar, par
tidul nostru desfășoară o am
plă activitate pe plan interna
țional, îndreptată spre dezvol
tarea relațiilor României cu 
toate țările socialiste, întări
rea solidarității internaționa
liste cu partidele frățești, re
facerea și întărirea unității 
mișcării comuniste șl munci
torești internaționale, a unită
ții mișcărilor democratice, de 
eliberare națională, progre
siste, a tuturor forțelor care 
luptă împotriva imperialismu
lui, a colonialismului și neoco- 
lonialismului, pentru libertate 
și progres social.

Angajată cu toate forțele 
sale creatoare într-o amplă o- 
peră de construcție socială, 
Republica Socialistă Româ
nia este profund interesată în 
cauza păcii și securității inter
naționale, promovează relații 
de colaborare și cooperare cu 
toate țările lumii, fără deose
bire de sistem social-politic,

Partidul a încredințat Uniunii 
Tineretului Comunist îndatori
rea de a se ocupa nemijlocit de 
organizarea activității practice 
de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei — sarcină din 
care organizația noastră își face 
un titlu de îndreptățită mîndrie 
— acest complex de preocupări 
devenind unul din obiectivele, 
din acțiunile îndrăgite de tineri, 
eficiente, care conferă o îmbu- 
■ătățire în general a sferei de 

preocupări și activități ale 
U.T.C.

Prin programul de pregătire, 
participanții dobindesc cunoș
tințe utile și interesante, învață 
să prețuiască ordinea și disci
plina, punctualitatea și politețea, 
își tonifică organismul prin soli
citări menite să-i pună să acțio
neze în situații din cele mai di
verse și neprevăzute.

Experiența căpătată în activi
tatea desfășurată timp de 2 ani 
de zile, cu sprijinul unităților 
militare, al organelor școlare, al 
gărzilor patriotice, al unităților 
economice și organelor locale 
ale puterii de stat, a demonstrat 
elocvent utilitatea și eficiența 
activității în acest domeniu, 
constituind, în același timp, o 
bună bază de pornire, o premisă 
reală pentru ridicarea, în peri
oada următoare, a nivelului aces
tei activități.

în anul care urmează condu
cerea organizației noastre, îm
preună cu organele militare, în 
programele de pregătire, dezvol
tă și mai mult, mai complex, ac
țiunile practice, aplicative, pre
cum și acțiunile comune cu găr
zile patriotice și unitățile mili
tare. Sperăm că toate aceste îm
bunătățiri vor îmbogăți conținu
tul activității de pregătire pen-

Român, al cărui militant devotat 
a fost pînă la sfîrșitul vieții.

în anii eroicei îupte ilegale a 
Partidului Comunist Român îm
potriva exploatării și oprimării 
oamenilor muncii, a pericolului 
fascist și a înfeudării țării mono
polurilor străine, Nicolae Gold
berger a îndeplinit cu abnegație 
și spirit de sacrificiu sarcini de 
înaltă răspundere încredințate de 
partid, lîn anul 1931 a participat 
la Congresul al V-lea al Partidu
lui Comunist Român, iar în anii 
1932—1936 a fost membru al 
Biroului Politic și al Secretaria
tului Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. El 
a desfășurat o activitate susți
nută în mișcarea comunistă in
ternațională ; în anul 1935 a 
participat la Congresul al VII-lea 
al Internaționalei Comuniste. în 
anii 1940—1941 a activat în Ca
drul Comitetului de ajutorare a 
deținuților politici antifasciști.

Pentru activitatea sa revoluțio
nară, antifascistă, pusă în slujba 
idealurilor socialismului și comu- 
nisr”i’,ni, a libertății și pronășirii 

militează activ pentru afirma
rea în relațiile dintre state a 
principiilor de egalitate, suve
ranitate și independență na
țională, pentru respectarea 
dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî de sine stătător, fă
ră amestec din afară, proprii
le destine, aduce o contribuție 
constructivă la rezolvarea 
problemelor internaționale 
contemporane.

Sărbătorirea a 150 de ani de 
Ia nașterea lui Friedrich En
gels are loc sub semnul inten
sificării muncii ideologice și 
politice pentru abordarea cre
atoare, în spiritul marxism-le- 
ninismului, a problemelor fă
uririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, ale evolu
ției societății în epoca con
temporană Tn întimpinarea 
acestei aniversări, organiza
țiile de partid, de masă și ob
ștești, instituțiile științifice, 
de artă și cultură vor desfă
șura o largă activitate de pro
pagandă, consacrată însușirii 
ideologiei marxist-leniniste, 
a politicii interne și externe a 
partidului nostru, dezvoltării 
conștiinței socialiste a mase
lor populare. Academia de 
Științe Sociale și Politice a 
Republicii Socialiste România, 
Institutul de studii istorice și 
social politice și Academia de 
invățămînt social-politic „Ște
fan Gheorghiu" vor organiza 
o sesiune științifică cu partici
pare internațională, consacrată 
problemelor actuale ale gîndi- 
rii marxist-leniniste. Vor fi 
organizate simpozioane, con
ferințe despre opera și activi
tatea lui Engels, despre trans
formările revoluționare înfăp
tuite în România sub condu
cerea partidului comunist, 
despre luptele sociale și de e- 
liberare națională purtate de 

tru apărarea patriei, a tineretului 
nostru.

Sîntem convinși că și în muni
cipiul Ploiești, ca de altfel în 
întreaga țară, această activitate 
va înregistra în acest an un pro
gres calitativ.

în acest context, vă rog să-mi 
permiteți ca din partea C.C. al 
U.T.C., să vă felicit pe dv., în
tregul tineret al țării, cu prile
jul deschiderii noului an de pre
gătire a tineretului pentru apă
rarea patriei și să vă urez suc
ces 1“

în continuare, tov. Ion Iliescu, 
împreună cu ceilalți oaspeți, cu 
tinerii prezenți, asistă la exerci
ții aplicative și demonstrative, 
prezentate de militari și tineri 
din anul doi de pregătire.

★
Duminică, 20 septembrie, ora 

9 dimineața. în curtea mare 
a Liceului Ion Neculce din 
Capitală elevii și elevele sînt în 
așteptarea unui eveniment deose
bit pentru ei, devenit tradițional: 
deschiderea festivă a anului de 
pregătire a tineretului pentru a- 
părarea patriei.

în mijlocul lor au sosit, pen
tru a asista la această festivitate, 
oaspeți de seamă : secretarul C.C. 
al U.T.C., tovarășul VASILE NI- 
COLCIOIU și primul secretar al 
Comitetului orășenesc al U.T.C., 
tovarășul DUMITRU GHEOR- 
GHIȘAN.

Detașamentele, de elevi, ali
niate în careu, raportează co
mandantului, prof. Victor Con- 
stantinescu, că sînt gata pentru 
a începe festivitatea. în acordu
rile cîntecului patriotic „Trei cu
lori" se înalță pe catargul insta
lat în mijlocul careului, drapelul 
patriei. De sub beretele albastre 
privirile emoționate ale tinerilor 
se îndreaptă spre cea mai înaltă 

poporului român, Nicolae Gold
berger și-a atras prigoana și re
presiunile organelor de stat bur- 
ghezo-moșierești, fiind întemnițat 
la Jilava, Doftana și alte închi
sori, între anii 1926—1929 și 
1936—1940. Din 1941 și pînă la 
23 august 1944 a fost deținut în 
lagărele de la Tîrgu-Jiu, Vapni- 
arca și Grosulovo. în toate aceste 
împrejurări, el a dat dovadă de o 
înaltă ținută morală comunistă și 
a îndeplinit sarcini de partid în 
cadrul colectivului de deținuți 
politici.

După eliberarea țării de sub 
jugul fascist, Nicolae Goldberger 
a participat activ la lupta con
dusă de Partidul Comunist Ro
mân pentru cucerirea puterii po
litice de către oamenii muncii și 
făurirea orînduirii socialiste. A 
îndeplinit importante funcții pe 
linie de partid, activînd succesiv 
ca secretar al Comitetului regio
nal. Cluj al Partidului Comunist 
Român, instructor al C.C. al 
P.C.R., adjunct al șefului Secției 
Propagandă, iar apoi șef al Sec
ției Organizatorice a C.C. al 
P.C.R. Din 1956 a fost rector al 
Institutului de știinte sociale de 
pe lingă C.C. al P.C.R., iar din 
1958 și pînă în ultima clină a 
vieții a lucrat ca director-adiunct 
prim al Institutului de studii is
torice. A fost membru titular 
al Academiei de științe sociale și 

oamenii muncii din alte țări, 
despre confruntările de idei 
ce au loc in epoca actuală, 
sub impulsul creșterii influ
enței marxism-leninismului. 
Se vor tipări noi studii și lu
crări privind activitatea și o- 
pera lui Engels, iar presa, ra
dioul și televiziunea vor con
sacra articole și programe a- 
decvate acestei aniversări.

Comitetul municipal Bucu
rești al Partidului Comunist 
Român va organiza o aduna
re jubiliară consacrată ani
versării unui secol și jumăta
te de Ia nașterea lui Engels. 
Muzeul de istorie a Partidului 
Comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din Româ
nia va organiza in București o 
expoziție documentară despre 
opera lui Engels și răspindirea 
sa în România. Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă 
va lansa un concurs pentru 
ridicarea, în municipiul Bucu
rești, a unui bust al lui Karl 
Marx și a unui bust al lui 
Friedrich Engels. Se va edi
ta un timbru jubiliar consa
crat aniversării lui Engels.

Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român își ex
primă convingerea că oamenii 
muncii vor desfășura larg ac
tivitatea constructivă, își vor 
mobiliza energiile creatoare 
pentru a obține noi și strălu
cite izbînzi în dezvoltarea e- 
conomică și socială a patriei, 
că organele și organizațiile de 
partid vor milita neabătut 
pentru perfecționarea întregii 
lor activități, pentru întări
rea rîndurilor partidului, a 
unității și coeziunii sale, a ro
lului său conducător în socie
tate. aducind astfel un pro
fund omagiu memoriei Iui 
Friedrich Engels, operei sale 
nemuritoare.

cotă a catargului. A luat cuvîn
tul directorul liceului, prof. eme
rit ION DRAGU.

Urmează apoi, în sunetul mu
zicii militare, o scurtă defilare 
a participanților, o demonstrație 
de judo și se trece pe detașa
mente la executarea programu
lui de pregătire prevăzut pentru 
ziua respectivă.

Festivitatea ia sfîrșit cu o re
grupare în careu, un scurt bilanț 
și coborîrea drapelului.

S. UNGUREANU

Festivități asemănă
toare au avut loc și in 
alte localități. ÎN ZIA
RUL NOSTRU DE MÎI- 
NE VOM PUBLICA 
RELATĂRI DE LA A- 
CESTEA, TRANSMISE 
DE CORESPONDENȚII 
NOȘTRI.

Cronica
U.T.C.

Simbătă a părăsit Ca
pitala, indreptîndu-se 
spre Dublin (Irlanda), o 
delegație a U.A.S.R, 
formată din tovarășii 
Mihail Stoica, vicepre
ședinte al U.A.S.R., și 
Ion Sălăgeanu, preșe
dinte al Asociației stu
dențești de la Facultatea 
de chimie a Universită
ții din București, care 
va participa la un semi
nar pe probleme de în- 
vățămînt.

politice a Republicii Socialiste 
România. Congresul al X-lea l-a 
ales membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân.

între anii 1952—1957 Nicolae 
Goldberger a fost deputat în 
Marea Adunare Națională.

Pentru îndelungata sa activi
tate revoluționară și meritele 
sale deosebite față de popor și 
patria noastră socialistă, Nicolae 
Goldberger a fost distins cu înal
te ordine și medalii române și 
străine.

Prin încetarea din viață a lui 
Nicolae Goldberger, mișcarea 
muncitorească din țara noastră 
pierde unul dintre vechii săi mi- 
litanți. Amintirea sa va rămîne 
veșnică în memoria oamenilor 
muncii.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

ROMAN
★

în legătură cu organizarea fu
neraliilor lui Nicolae Goldber
ger, Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român a numit 
o comisie de partid alcătuită din 
tovarășii: Ion Popescu Puțuri — 
președintele comisiei, Constantin 
Pîrvulescu, Nicolae Guină, Ilie 
Rădulescu, Ștefan Voicu.

Fotbal

Cea de a patra etapă s-a consumat sub semnul unor 
partide agitate, punctate pe alocuri de neprevăzut. Pot 
fi considerate drept surprize draw-urile cuplajului 

bucureștean. Doar 1 la sută, din spectatori, după indicii 
evoluțiilor anterioare, vedeau victorie sau egalitate pentru 
Rapid ori Progresul. Restul mizau pe Dinamo și Steaua, care 
ieșiseră cu brio din încleștarea de miercuri în „cupele euro
pene". Dar întîmplîndu-se lucrurile conform calculelor n-ar 
mai fi fost nimic frumos și interesant, ieri, pe 23 August, 
din nou in clocot și dramă, arena cea mare a țării.

Cu excepția partidelor bucureștene, în toate celelalte s-au 
recoltat boabe multe, etapa atingind cel mai mare coeficient 
de eficacitate: 21 de goluri. Mult, puțin, bine, rău vom mai 
vedea.

Cele mai pasionante partide au fost și de astă dată în 
provincie. Evoluția scorului la Cluj și finalul meciului, au 
fost senzaționale, mulți suporteri descoperindu-se predispuși 
la boli cardiace. Reținem că Farul, metodic, calculat, bate 
departe, spre piscurile clasamentului.

TOTUȘI, FIERBINTE
Politehnica Iași și-a confirmat victoria din etapa trecută, 

invingind fără drept de apel pe „U“ Cluj, la capătul unei 
noi demonstrații fotbalistice. Așa că ploaia — de goluri, 
evident — n-a mai venit de la Cluj.

în intîlnirea cu Petrolul, U.T.A. și-a menajat forțele deci
mate la Rotterdam, făcindu-și calcule de gospodar chiver
nisit momindu-și adversarul să creadă intr-un „egal" ca la 
urmă să pună in funcțiune cîteva pistoane și să nu lase 
nici o speranță celei mai năpăstuite echipe.

Universitarii craioveni au obținut o victorie chinuită, 
grație autogolului lui Sandu, umplind și mai vîrtos cupa 
deznădejdei din care se adapă foștii elevi ai lui Ozon în ac
tualul campionat.

încolo, atmosferă cenușie, aducind o ploaie de toamnă, ca 
și fotbalul. Doar clasamentul ne invită să-i ■ înregistrăm 
seismele: „U“ Cluj, de pe locul unu, în etapa trecută, s-a 
rostogolit taman pe treapta a zecea. Dar la această oră, 
clasamentul nu spune mare lucru. Să mai așteptăm I

FĂNUȘ NEAGU

CUPLAJUL BUCUREȘTEAN VĂZUT DE:

Belmondo aplaudindu-l
pe Tamango

Primul cuplaj interbucureș- 
tean, după un an de sete, ne-a 
adus cu mic, cu mare lingă 
Turnul parașutiștilor. Vreau 
să spun că ne-am repezit spre 
stadion precum copiii de ță
ran la coada (prăjită) a pur
celului în ziua de Ignat. Timp 
senin — înnorat pe partea 
sprîncenelor lui Răducanu, și 
leneș — toamnă bucureșteană, 
dumnezeiesc de frumoasă, în 
care gîndul mușcă gutui și 
mere domnești. Mi-era, vă rog 
să mă credeți, mi-era dor să 
văd iarăși cele patru echipe 
din Capitală. Anul trecut, cînd 
Progresul se lupta pe la Tîr- 
goviște și Brăila, multe fluiere 
și clopote au ruginit cu buza 
în țărînă ; acum s-a trezit din 
nou în pieptul bucureștenilor 
vorba care ustură de-a-ndoa- 
selea și pofta de glumă. Dau 
una „mă, Tamango, cum te-au 
primit cu fața aia în sindi
cat ?“ Ne trebuia motiv de gil- 
ceavă frumoasă — îl avem 
și-am devenit fistichii, așa cum 
îi stă bine omului duminica.

Dar să trecem să vorbim 
despre paradă. Eu voi bate 
toba la urechea Stelei și a Ra
pidului. în semn de dragoste 
veche voi începe cu Rapidul, 
multă vreme adormit în som
nul mieilor. Domnilor, tot 
Giuleștiul și-a făcut, vara asta, 
concediul la mănăstiri și fie
care om s-a întors la căsuța 
lui îngropată în zorele cu o 
matahală de clopot. îmi vine 
să cred că locuitorul de peste 
podul Grant a devenit lord, 
adică-și strînge familia la 
masă sunînd clopotul. Ieri, 
toate clopotele astea, „ciugu
lite“ și-au scuturat rugina pes
te capul nostru. Sunet de nun
tă sau de înmormîntare ? 
M-am întrebat — și Petre 
Cristea de la ziarul „Steagul 
Roșu“, care ține pe față cu Ra
pidul, a zis: „de nuntă, dom
nule“ — și l-am crezut, fiindcă 
are două plombe de aur și ro
tește pe deasupra lor fiecare 
vorbă pe care-o vrea împli
nită.

Dar în primele zece minute 
toate clopotele s-au umplut cu 
vată (nu din aia cu zahăr) fi
indcă echipa care s-a aruncat 
în atac, inspirată ca și melodia 
„Trecea fanfara militară“ pe 
care ne-o urlă Tudorică în u- 
rechi și nu-1 amendează ni
meni, a fost Steaua. Rapidul 
nu mai e Rapid, văzînd-o îți 
vine să zici pe dunga țamba
lului, odată cu toți lăutarii din 
gura Oborului că „sus pe linia 
ferată, trece-o fată tampo
nată“. Militarii sînt mai teh

• STEAUA-RAPID 1-1 (1-1). Re
zultatul „uverturii“ de pe stadio
nul „23 August“ este echitabil. 
Golurile au fost marcate de Neagu 
(min. 18) și de Tătaru (min. 33).

a PROGRESUL-DINAMO BU
CUREȘTI 0—0. Elevii lui Victor 
Stănculescu au reușit un neaștep
tat egal tn fața dinamoviștilor bu- 
cureștenl. Arbitrul întîlnirii, Con
stantin Bărbulescu a avut o mi
siune dificilă, ambele formații 
practicînd un Joc obstrucționist.

0 UTA—PETROLUL 2—0 (0—0). 
Ambele goluri au fost înscrise de 
Axente în minutele 52 șl 89. La 
primul a „colaborat" fundașul 
petrolist Mocanu. Lereter a ra
tat o lovitură de la 11 m în mi
nutul 55.
• POLITEHNICA — tT CLUJ 

4—2 (1—1). Studenții clujeni au

VOLEI START ÎN CAMPIONATUL
(Prin telefon de la trimisul 

nostru special la Sofia).
Campionatul mondial de volei 

se desfășoară la Sofia și în alte 
6 orașe pitorești ale Bulgariei — 
Burgas, Haskovo, Kîrdjali, Sev- 
iievo, Varna și Yambol. 40 de 
formații — 16 feminine și 24 
masculine — s-au aliniat ieri 
la startul marei competiții a 
cărei deschidere oficială a avut 
loc Ia sala sofiotă „Festivalna“.

Pe teren au rămas formațiile 
Iranului și Iugoslaviei. Gale
ria bulgară, o excepțională e- 
chipă ds sufletiști, avea să-și 
facă încălzirea, pentru urmă
toarea partidă, vedeta grupei 

nici decît rapidiștii — pe un
de-o fi iernat Dan, Năsturescu 
și Codreanu ? Toată înaintarea 
Giuleștiului vinde înghețată 
pe bidinea. Norocul ei c-o sal
vează... norocul! Dovadă go
lul înscris, de Neagu, pe care 
militarii l-au înghițit ca pe-o 
limonadă. Trebuie să recu
nosc, totuși, că Neagu a expe
diat apoi spre poarta lui Suciu 
un șut atît de violent incit ar 
fi scufundat Titanicul a doua 
oară și-ar fl răsturnat toate 
cîrciumile într-un butoi — 
numai că șutul ăsta a trecut 
pe lingă gulerul cămășii mele 
și nu pe lingă șapca lui Suciu. 
Steliștil au intrat în panică, 
Vigu a trecut la lovituri ascu
țite, aplicate cu bombeul pe ge
nunchiul lui Năsturescu, arbi
trul de tușă Toma Vasile a în
tors aiurea o fază a Rapidului 
și cînd nimeni nu se aștepta, 
Tătaru a țîșnit pe lîngă Dan 
Coe care se gîndea la mine, și 
a înfipt mingea în colțul por
ții, jos la rădăcină unde nu 
crește busuiocul.

Repriza I, în care l-am no
tat cu excepțional pe fundașul 
Codrea s-a încheiat cu o cursă 
amețitoare a mijlocașului Ște- 
fănescu și cu un salt de pan
teră al lui Răducanu.

în pauză, întreprinderea 
Loto-Pronosport a împărțit 
vreo douăzeci de automobile 
jucătorilor la loz în plic și 
vreo zece pepeni galbeni ră
mași în stadiu de castravete, 
(întreprinderea cu pricina le 
numește mingi) celor care 
și-au ocupat locurile înscrise 
pe bilet, iar Tudorică ne-a 
scos sufletul cu arii de ope
retă, zice el, vedea-i-aș trom
peta pusă-n ghips și vocea lîn
gă strană.

în repriza a doua — toată 
lumea a jucat cu picioarele 
parcă îngropate pînă la ge
nunchi în aluat. Două faze 
merită subliniate: apariția 
pe stadion, în apropiere de 
masa presei, a actorului Bel- 
mondo și a prea frumoasei 
sale soții, 2) salturile extraor
dinare ale lui Răducanu.

în încheiere nu mă pot ab
ține să nu spun că acest meci 
egal mi s-a părut puțin zugră 
vit cu sprinceana.

N. R. — Un telefon neaștep
tat la redacție. Antrenorul 
Angelo Niculescu ne comuni
că : cel mai bun om al cupla
jului — Răducanu. L-am notat 
cu 9. De mîine (azi) face, din 
nou, parte din lot“!

DIAGRAMA ETAPEI
fost detronați de la șefia clasa
mentului în Dealul Copoului, 
unde elevii lui Gli Mărdărescu au 
prins în intervalul minutelor 63, 
67. o perioadă de mare inspira
ție. Pentru Ieșeni au marcat Go- 
leac (min. 44). Cuperman (min, 
63 și 67) și Incze IV (min. 65) ; 
pentru clujeni — Barbu (min. 3) 
și Adam (min. 77).

«DINAMO BACĂU — F.C. AR
GEȘ 3—0 (2—0). Victorie pe de
plin meritată a gazdelor care au 
dominat cu autoritate de-a lun
gul celor 90 de minute. Pană (2) 
și Velicu sînt autorii golurilor.

0 C.F.R. CLUJ — FARUL 3—3 
(1—1). Scorul a avut o evoluție 
foarte interesantă. Feroviarii au 
condus de două ori, dar constăn- 
țenii au egalat de fiecare dată. 
Echipa lui Cosmoc a reușit să ia 

conducerea în min. 79, insă Octa

sofiote : Bulgaria — Italia, pro
gramată o oră mai tîrziu. Men- 
ționînd și cel de al treilea cu
plu al zilei Belgia — Israel, am 
numit de fapt grupa A de la 
Sofia. Grupa secundă din Yam
bol grupează formațiile Bra
ziliei, Cehoslovaciei, Poloniei, 
S.U.A., Ungariei, și recent cali
ficata în urma unui turneu spe
cial, Finlanda. Cea de a treia 
grupă : Haskovo (ah, cit ne in
teresează acest Haskovo): Fran
ța, Japonia Olanda, (ciștigă- 
toarea turneului de calificare) 
România, R.P.D. Coreeană și 
Venezuela. Primul nostru meci 
de ieri, cu Franța, (asupra că

ION BÄIESU

0 nepotrivire de caracter :
Dumitrache-Doru Popescu
După ce l-a aplaudat în delir 

pe Răducanu, strigînd în gura 
mare „Vive la Tamango!“ și 
după ce a fost premiat de Pro
nosport, Jean Paul Belmondo a 
avut bunăvoința să asiste la 
partida dintre Dinamo și Pro
gresul. Ei bine — s-ar putea să 
vă mire, s-ar putea să nu vă 
mire — vedetei cu salariul de o 
sută zece mii de lei pe zi i-a 
plăcut meciul și s-a întors la fil
mările lui, mulțumit. Mie nu mi-a 
plăcut, lui i-a plăcut. Ce ciudată 
e viața!

Băieții, altfel, începuseră fru
mos. Abia se mișcase limba cea
sului peste prima linie și Dumi
trache, plus Doru Popescu, ve
niseră într-o vizită prietenească 
în careul Progresului, pentru ca 
imediat albaștrii să dea o fugă 
spre poarta dinamoviștilor și să-l o- 
blige pe Constantinescu să alerge 
după minge ca o șopîrlă. La masa 
presei Fănuș făcuse pariuri în 
dreapta și în stingă c-o să cîștige 
Dumitrache la minimum două go
luri diferență, meciul se încinge și 
situația se întoarce nițel pe verso, 
în mai toată prima repriză cei 
care au fugit după ciștig erau 
copiii adunați de pe te miri unde 
de Victor Stănculescu, foarte bă- 
țoși la fiecare ciocnire. în tot 
acest răstimp Dumitrache a a- 
juns doar de două ori pînă I» 
careul Progresului și de fiecare 
dată Doru Popescu dădea min
gea aiurea, făcîndu-mă să regret 
rindurile în care m-am bătut

CLASAMENT

ETAPA VIITOARE — 27 SEPTEMBRIE

1—2 U.T.A. 4 3 0 1 6—3
1—2 Politehnica 4 3 0 1 9—6
3 Steagul Roșu 4 3 0 1 4—2
4 Univ. Craiova 4 3 0 1 3—2
5 — 6 Farul 4 2 1 1 7—6
5 — 6 Progresul 4 2 1 1 3—2
7 Dinamo București 4 2 1 1 4—4
8 Dinamo Bacău 4 2 0 2 9—4
9 Steaua 4 1 2 1 6—5

10 U. Cluj 4 2 0 2 7—7
11 Rapid 4 1 2 1 2—2
12 Petrolul 4 1 1 2 3—8
13 C.F.R. Timișoara 4 1 0 3 2—3
14 F.C. Argeș
15 Jiul

4
4

1 
0

0
1

3
3

4—6
1—5

16 C.F.R. Cluj 4 0 1 3 4—10

U. Cluj — Steagul Roșu. F.C. Argeș — Politehnica Iași. 
Petrolul — Universitatea Craiova, Farul — Progresul, C.r.R. 
Timișoara — Dinamo București, Steaua — Dinamo Bacău, 
Jiul — C.F.R. Cluj, Rapid — U.T.A. (meciul se va disputa 
simbătă, 26 septembrie).

vian lonescu a restabilit egalita
tea pe tabela de marcaj cu numai 
cîteva minute înaintea termină
rii partidei. Au marcat : Octavian 
lonescu (2) și Soos — pentru clu
jeni ; Tufan Constantinescu șl 
Caraman, pentru constănțenl.
• UNIVERSITATEA CRAIOVA- 

JIUL 1—0 (1—0). Singurul gol al 
meciului este „opera“ lui Sandu, 
autorul unui autogol tn minutul 
17 al primei reprize. Interesant de 
subliniat că studenții au jucat tn 
10 oameni din minutul 58 cînd 
Strîmbeanu a fost eliminat de pe 
teren.

o STEAGUL ROȘU — C.F.R. 
TIMIȘOARA 1—0 (0—0) Oaspeții 
au jucat curajos, ratînd de puțin 
un draw pe care după aspectul 
general al întîlnirii l-ar fi meri
tat cu prisosință. Unicul gol al 
brașovenilor a fost marcat în 
min. 66 de Jambor.

ruia vom reveni în relatarea 
de mîine), va fi după părerea 
secretarului general al F.R.V., 
Aurel Dobincă ....modalitatea
sigură de apreciere a potenția
lului tehnic al echipei noastre 
în acest atît de dificil C. M. în 
care ne punem nemăsurate spe
ranțe de redresare“. In fine, 
grupa a patra, masculină, cea 
de la Kîrdjali, grunează forma
țiile Cubei, R.D.G., Guineei, 
Mongoliei, Tunisiei și U.R.S.S.

Fetele noastre, a căror intra
re în grupele preliminare este 
dată ca sigură în urma exce
lentelor evoluții din turneul 
de calificare, vor intra în cursă 

pentru el să intre în echipa de 
seniori, de parcă ar fi fost copi
lul meu.

In repriza a doua avem sur
priza să vedem că meciul devine 
de-a dreptul crîncen, dinamoviș- 
tii atacă furtunos, se înscrie un 
gol în poarta Progresului și altul 
în poarta lui Dinamo, ambele 
nevalabile, și partida e gata-gata 
să ia foc. Mai întîi se ciocnește 
Dumitrache cu Rackși. Bătrînul 
prieten al gazoanelor și al grădi
nii CCA se enervează și-i flu
tură Mopsului pumnul pe la nas, 
mai intră în acțiune Radu Nun- 
weiller și Dinu cu cîteva contre, 
le răspunde cunoscutul Iordan și, 
cum vă spuneam, putea să iasă 
cu tam-tam dacă arbitrul Con
stantin Bărbulescu, — ieri, băr
bat de zece stele — n-ar fi fost 
printre ei să-i domolească cu 
fluierul și vorba bună.

Altceva în plus despre meci nu 
se poate spune, pentru că nu s-a 
întîmplat realmente nimic în de
cursul lui, în afară de o scenă 
în care Dumitrache a pus în pa
tru labe șase „progresiști", a cen
trat la Doru Popescu, acesta s-a 
ridicat cit un plop, dar mingea 
i-a șterpelit urechea și s-a dus la 
mama naibii. Spre sfîrșitul parti
dei poporul s-a plictisit, a în
ceput ploaia, iar Fănuș a zis că 
nu plătește pariul deoarece Pro
gresul a ținut mingea afară din 
teren 65 de minute.

DIVIZIA B
SERIA I
Metalul Tîrgoviște — Me- 

trom Brașov 2-1, Progresul 
Brăila—C.F.R. Pașcani 5-1, 
Metalul București—Știința 
Bacău 2-1, Dunărea Giur
giu — Ș.N. Oltenița 2-1, 
A.S.A. Tirgu Mureș—Ceah
lăul Piatra Neamț 2-0, Por
tul Constanta—Oțelul Ga
lați 1-0.

SERIA A II-A
Vagonul Arad—Minerul 

Baia Mare 2-1, C.S.M. Reși
ța — Corvinul Hunedoara 
0-1, C.S.M. Sibiu — Gloria 
Bistrița 4-0, Minerul Ani
na—Gaz metan Mediaș 2-1, 
Metalurgistul Cugir—Elec- 
troputere Craiova 0-0, U.M. 
Timișoara—C.F.R. Arad 2-0.

MONDIAL
mîine, acolo unde vor decide
sorții ; fie în grupa A de la 
Sevlievo (grupă grea cu Bulga
ria, Mongolia și R.D.G.), fie în 
grupa C de, la Burgas (grupă 
și mai grea cu Polonia, R.P.D. 
Coreeană, S U.A.).

REZULTATE TEHNICE : 
România — Franța 3—0 ; Olan
da -r Venezuela 3—0 ; Iugo
slavia — Iran 3—2; Bulgaria — 
Italia 3—0; U.R.S.S. — Tunisia 
3—0; Mongolia — Guineea 
3—1; Polonia — Finlanda 3—1.

V1OREL RABA

X
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU IN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD

(Urmare din pag. I)

lu- 
dar

prezintă situații comparative, 
sinteze ale experiențelor și 
realizărilor obținute în alte u- 
nități cu profil asemănător 
din țară.

Rezultatele dobîndite în sta
țiune, atît în munca de cerce
tare cît și în producție dove
desc marea însemnătate a îm
binării activității din aceste 
două sectoare. Faptul că în ul
timii 10 ani stațiunea realizea
ză între 750 000 și 1 400 000 lei 
beneficii peste planul fixat 
este un argument elocvent în 
acest sens. O materializare 
concretă a muncii colectivului 
stațiunii este concentrată în 
expoziția cu produse pomicole 
pe care oaspeții sînt invitați 
să o viziteze. înconjurate de 
arome, înfrumusețate de 
mina darnică a soarelui, 
mai ales de mîna pricepută a 
lucrătorilor, diferitele sorturi 
de mere — Welington, Golden 
delicios, Ionathan, Parmen 
auriu — sorturi de pere, în
tre care se impune Untoasa 
Bosc, prunele din soiul Anna 
Phath — constituie o bună 
carte de vizită a celor ce fac 
să rodească bogat nu numai li
vezile stațiunii, ci și cele din 
nord-estul și nord-vestul 
Transilvaniei.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, celorlalți conduca
ti ț de partid și de stat le 
sint, înfățișate principale
le téme de cercetare re
zolvate de stațiunea experi
mentală pomicolă Bistrița. Ci
tăm cîteva i perfecționarea 
tehnicii de reducere a timpu
lui pentru materialul săditor, 
stimularea germinației semin
țelor la pomi, determinarea vi
abilității lor, protejarea împo
triva gerului a mugurilor alto- 
iți, rărirea chimică a fructe
lor, realizarea unor hibrizi de 
perspectivă la principalele 
specii de pomi și arbuști, îm
bunătățirea tehnicii păstrării 
merelor în timpul verii, anali
za eficacității unor produse 
farmaceutice în protecția plan
telor, propuneri de raionare a 
pomiculturii din localitățile 
Bistrița, Beclean Năsăud, din 
zonele Cluj, Crișana, Maramu
reș. Secretarul generai al par
tidului recomandă ca obiecti
vele științifice de viitor să fie 
orientate spre sporirea eficaci
tății cercetării către îmbinarea 
judicioasă a cercetării funda
mentale cu cea aplicativă. Sta
bilirea limitelor bazinelor po
micole naturale pentru planta
țiile masive, elaborarea celor 
mai economice metode de fo
losire a terenurilor în pantă, 
precizarea speciilor și sorti
mentelor pentru fiecare bazin 
pomicol, ameliorarea soiurilor 
indigene și crearea de soiuri 
noi, găsirea celor mai eficiente 
căi de valorificare a produse
lor agricole și studierea posi
bilităților de îmbinare econo
mică a pomicullturii cu cele- 
l;'ie ramuri ale agriculturii 
si.rt cîteva dintre obiectivele 
asupra cărora cercetarea știin
țifică va trebui să insiste cu 
precădere.

în cursul vizitei se sublinia
ză preocuparea ca, alături de 
pomicultură, să se dezvolte și 
zootehnia, perspectivele de a 
se realiza o cooperare mai bu
nă între fermele pomicole și 
unitățile productive agroali
mentare, eficacitatea loturilor 
demonstrative, a pregătirii 
cooperatorilor pentru munca 
în acest sector prin încadrarea 
pe o perioadă de timp în acti
vitatea productivă a stațiunii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează de volumul și 

Aspect din timpul vizitei la fabrica de brinzeturi

calitatea producției la nivelul 
județului, de rezistența in timp 
a fructelor, recomandă să se 
dezvolte viticultura cu atît mai 
mult cu cît aici există tradiții 
recunoscute în acest domeniu. 
Un popas într-una din livezi
le intensive. între pomii încăr- 
cați de roade, prilejuiește a- 
precierea realizărilor, ca și re
comandarea ca acestea să fie 
extinse, adoptîndu-se cele mai 
potrivite măsuri pentru ca pre
țul de cost la hectar să fie cît 
mai scăzut Se indică, de ase
menea, să se valorifice mai bi
ne posibilitățile de extindere a 
stațiunilor experimentale și să 
se ia măsuri ca drumul de la 
rezultatele cercetării la aplica
rea în producție să fie cit mai 
scurt.

In încheiere, secretarul ge
neral al partidului adresează 
specialiștilor stațiunii cuvinte 
de apreciere, felicitări pentru 
munca depusă în rezultatele 
obținute.

Producerea In cele două fer
me ale stațiunii a 22 000 pomi 
ca material săditor, recorduri
le de 55—70 000 kg la ha la pă
rul Ciire și 34 000 kg la mărul 
Ionathan datorite complexului 
de măsuri agrotehnice, experi
ențele popularizate și 
recomandate de altfel unități
lor producătoare pentru a ti 
preluate, extinderea culturii 
coacăzului negru, care s-a do
vedit rentabilă — realizări des
pre care oaspeții sînt informați 
pe larg — constituie un îndemn 
pentru cei ce-și desfășoară ac
tivitatea aici de a-și intensifica 
eforturile de cercetare, de a a- 
duce noi contribuții la dezvol
tarea științei pomicole româ
nești, domeniu în care avem 
recunoscute și apreciate tra
diții.

Următoarea unitate vizitată 
este fabrica de brînzeturi fer
mentate amplasată în zona 
industrială a orașului.

Tovarășul Ceaușescu și cei
lalți oaspeți sînt salutați la 
sosire de ministrul industriei 
alimentare, Gheorghe Moldo- 
van, și de colectivul de con
ducere al întreprinderii. A- 
ceastă unitate a fost pusă în 
funcțiune în anul 1968, aici 
fabricîndu-se pentru prima 
dată în țară, la scară indus
trială, lactoză farmaceutică și 
un sort de brînză fermentată 
deosebit de apreciată, care 
constituie principalul produs 
al fabricii. Oaspeții sînt in
formați că unitatea produce 
anual 1 300 tone brînzeturi 
fermentate și alte produse 
din lapte pentru consumul cu
rent al populației. Această 
nouă unitate a industriei a- 
limentare, ca și numeroase 
altele înălțate în ultimul timp, 
atestă preocuparea pentru 
dezvoltarea sectorului bunu
rilor de larg consum, pentru 
satisfacerea cît mai corespun
zătoare a cerințelor popu
lației. Totodată, prezența în 
această zonă a fabricii este o 
dovadă a preocupării de a 
valorifica cît mai bine ma
teria primă existentă, de a 
amplasa obiectivele economi
ce cît mai aproape de resur
sele de materie primă, de a 
stimula și pe această 
dezvoltarea diverselor 
muri economice.

însoțiți de ing. Ton 
rian, directorul întreprinde
rii județene a industriei a- 
limentare. oaspeții parcurg 
principalele secții de fabrica
ție în ordinea fluxului tehno
logic. Impresionează de la 
prima vedere condițiile i- 
gienicc în care se desfășoară 
activitatea de producție, ni
velul tehnic de dotare. Utila

cale 
ra-

Ma-

e-

jele și Instalațiile, în mare 
parte automatizate, asigură o 
productivitate ridicată.

Se subliniază eficiența 
conomică a agregatelor de 
lactoză, care permit valorifi
carea superioară a produse
lor secundare. De pildă, hec
tolitrul de zer, care se livra 
înainte la prețul de 7 lei u- 
nor unități agricole, este va
lorificat în prezent la o va
loare de aproximativ 100 lei, 
prin extragerea industrială a 
lactozei farmaceutice. Valori
ficarea integrală a laptelui, 
obținerea lactozei. precum și 
a proteinelor utilizate în ali
mentația animalelor, fac ca 
eficiența economică a acestei 
unități industriale să înre
gistreze un indice ridicat.

Pe parcursul vizitei se dau 
explicații asupra caracteristi
cilor tehnice ale unor utilaje 
și metodelor tehnice folosite. 
Secretarul general al parti
dului apreciază calitatea pro
duselor și eforturile depuse 
de acest tînăr colectiv.

Revenirea în oraș este pen
tru populația Bistriței un nou 
prilej de a-și manifesta sen
timentele de dragoste și pre
țuire pentru secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a-și a- 
firma atașamentul față de po
litica partidului și statului 
nostru, față de idealul socia
lismului. De-a lungul artere
lor și în piața din fața Consi
liului popular județean se adu. 
nă pentru a participa la adu
narea populară, pentru a-1 ve
dea și asculta pe conducătorul 
partidului și statului, cetățeni 
ai Bistriței și locuitori ai sa
telor împrejmuitoare. Apari
ția în balconul edificiului a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
este un moment în care mul
țimea izbucnește în puternice 
și neîntrerupte aclamații și 
urale. Se scandează „P.C.R. — 
Ceaușescu!", ,,Ceaușescu și
poporul!“, „Ceaușescu — 
P.C.R.'. Este o vibrantă 
exprimare a unor sentimente 
sincere, izvorîte din adîncul 
firii, din intimitatea sufle
tească a fiecărui participant 
la această adunare populară.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este salutat în numele tuturor 
locuitorilor orașului și ai ju
dețului Bistrița-Năsăud de 
Adalbert Crișan, prim-secre- 
tar al Comitetului 
țean de partid, 
dintele Consiliului 
al județului, care a spus: 
niți și înfrățiți în muncă, ro
mâni, maghiari și germani, își 
exprimă și cu acest prilej de
plina lor adeziune, profundul 
atașament și încrederea nețăr
murită față de politica inter
nă și externă marxist-leninis- 
tă a partidului, îndreptată 
spre realizarea înaltelor ide
aluri de propășire a Români
ei socialiste și creșterea pres- 

, tigiului socialismului 
internațional.

Crearea județului 
Năsăud — a spus în 
are vorbitorul — a însemnat 
realizarea unor arzătoare și 
sincere dorințe ale oamenilor 
muncii din acest străvechi colț 
de vatră 
ind-o în inimile și memoria 
noastră 
dovezi de 
conducerea de partid, dumnea
voastră tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, aplicați în mod cre
ator principiile organizării și 
dezvoltării noii societăți socia
liste

Vizita dumneavoastră pe a- 
ceste locuri, care sînt consem
nate cu litere de aur în istoria 
culturii românești prin operele 

jude- 
preșe- 

popular 
,U-

pe plan

Bistrița- 
continu-

românească, înscri-

printre multiplele 
înțelepciune cu care

lui George Coșbuc, Li viu Re- 
breanu, Andrei Mureșean, este 
o mare cinste pentru noi toți și 
totodată un imbold în munca 
ce o desfășurăm pentru dezvol
tarea și înflorirea economiei și 
culturii județului nostru.

Înfățișînd rezultatele obținu
te în realizarea sarcinilor ae 
plan pe primele opt luni ale a- 
cestui an, vorbitorul a sublini
at că rămînerile în urmă pro
vocate de calamitățile natura
le din luna mai au fost recu
perate integrai în toate unită
țile industriale. în încheiere, 
vorbitorul a spus i Construirea 
în acest județ în viitorul cinci
nal a 11 noi obiective industri
ale, însemnate lucrări în agri
cultură, alte obiective social— 
culturale in valoare de aproape 
3 miliarde lei, umplu inimile 
tuturor oamenilor muncii de 
bucurie și generează noi ener
gii creatoare pentru înfăptui
rea cu abnegație a tuturor sar
cinilor

Luînd cuvîntul în continua
re, ing. Vasile Trifănescu, di
rectorul Combinatului de ex
ploatare și industrializare a 
lemnului din localitate, a ară
tat că în această nouă întîlnire 
cu locuitorii meleagurilor bis- 
trițene se vede grija și atenția 
pe care partidul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu personal, o 
acordă dezvoltării județului, 
ridicării acestor plaiuri din 
toate punctele de vedere.

El a arătat că în ansamblul 
dezvoltări armonioase a tutu
ror județelor țării meleagurile 
bistrițene, vor cunoaște în vii
torul cincinal profunde prefa
ceri că din fondurile statului 
se vor acorda investiții impor
tante care vor face posibilă 
creșterea producției valorice cu 
peste 250 la sută, sporirea nu
mărului de salariati cu 45 000, 
dintre care 16 000 vor lucra în 
întreprinderile industriale de 
prelucrare a lemnului, valorifi
carea fructelor, a laptelui, a 
materialelor de construcție, a 
inului, textile nețesute și al
tele.

Luînd cuvîntul, maistrul 
constructor Valentin Boncidai 
a spus i „Cu deosebită mîn- 
drie și bucurie raportăm con
ducerii de partid și de stat, 
dumneavoastră personal, to
varășe Nicolae Ceaușescu, că 
sarcinile prevăzute în planul 
de stat pe anul 1970 în dome
niul construcțiilor se înfăp
tuiesc zi de zi prin eforturile 
comune ale tuturor muncitori
lor, tehnicienilor și inginerilor 
din județul nostru.

Numai în acest an au fost 
date în folosință în orașul Bi
strița 340 de apartamente, 36 
săli de clasă, 3,5 km rețele de a- 
limentare cu apă, 2,1 km rețe
le de canalizare. Sînt în curs 
de terminare 320 de aparta
mente, un cămin cu 216 locuri 
pentru școlile din oraș, un in
ternat cu 296 locuri pentru 
școala specială și alte obiecti
ve social-culturale. Numai în 
orașul Sîngeorz Băi s-au asigu
rat condițiile necesare pentru 
construirea a două complexe 
sanatoriale cu o capacitate de 
1 500 locuri, care vor face să 
crească aproape de trei ori ca
pacitatea actuală a acestei sta
țiuni.

în zilele însdrite ale acestei 
veri — a spus în cuvîntul ei 
eleva Felicia Adriana Urs, de 
la Liceul nr. 2 din localitate 
— noi, școlarii, am împletit 
bucuriile vacanței cu munca pe 
șantier, aducîndu-ne în felul a- 
cesta contribuția la înlăturarea 
urmărilor calamităților din 
mai și la ridicarea unor edificii 
social-culturale. 

orașul nostru au participat la 
refacerea unor diumuri și șo
sele, finisarea celor două școli 
care s-au dat în folosință în 
acest nou an școlar, precum 
și a noilor blocuri de locuin
țe. Sîntem mîndri să vă ra
portăm că efortul și elanul 
nostru s-au cumulat cu cele 
ale oamenilor muncii de pe 
vastul șantier de construcție 
al patriei noastre. Organiza
ția de partid și U.T.C. au reu
șit să sădească în inimile noa
stre sentimentele înălțătoare 
ale patriotismului socialist, 
mîndria pentru tot ce se reali
zează astăzi în țara noastră, 
dragostea fierbinte față de

Dragi tovarăși,

Dați-mi voie să vă adresez 
dumneavoastră, tuturor locu
itorilor din orașul Bistrița și 
din județul Bistrița-Năsăud, 
un salut călduros din partea 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, a gu
vernului țării și a Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România. (Aplauze 
puternice, urale).

Am ascultat cu plăcere cu- 
vintările rostite aici de pri
mul secretar al județului și 
de ceilalți tovarăși care au 
vorbit despre rezultatele 
muncii depuse de locuitorii 
acestor meleaguri in frunte 
cu comuniștii. Mă bucur 
mult că și dumneavoastră, la 
fel ca întregul nostru popor, 
realizați cu succes sarcinile 
actualului plan cincinal, adu- 
cindu-vă astfel contribuția la 
dezvoltarea multilaterală a 
patriei noastre socialiste. (Vii 
aplauze).

Anul acesta, in multe jude
țe ale patriei am avut o si
tuație grea. Nici județul Bis
trița-Năsăud nu a fost ferit 
de urmările calamităților na
turale care s-au abătut asu
pra țării in primăvara acestui 
an. Constatăm insă cu satis
facție că, datorită eforturilor 
depuse de toți oamenii mun
cii sub conducerea comuniști
lor, am reușit să învingem 
aceste greutăți. Astăzi între
prinderile noastre iși reali
zează cu succes sarcini
le de plan. Mă bucură fan- 
tul că și oamenii muncii din 
întreprinderile bistrițene au 
invins greutățile și iși înde
plinesc cu succes planul pe 
acest an. Doresc să vă adre 
sez cele mai calde felicitări 
pentru toate rezultatele bune 
pe care le aveți in activitatea 
dumneavoastră. (Aplauze, pu
ternice, urale).

Sîntem, tovarăși, în perioa
da de încheiere a cincinalu
lui. De pe acum un număr 
mare de județe și-au realizat 
sarcinile ce le-au revenit pe 
intreg planul cincinal și dau 
producție-marfă peste plan 
in valoare de miliarde de lei. 
Avem toate condițiile 
nul cincinal să fie 
mai devreme, ca pină 
șitul anului să putem 
condițiile necesare trecerii la 
următorul plan cincinal.

Cunoașteți ce s-a înfăptuit în 
acest cincinal — și nu doresc 
acum să mă opresc asupra a- 
cestor realizări. Țin însă 

ca pla- 
realizat 
Ia sfîr- 
asigura

Tinerii

Sînt trecute in revistă companiile de onoare

popor, față de Partidul Comu
nist Român, încrederea în vii
torul luminos și hotărîrea de a 
duce înainte măreața operă 
de construire a socialismului 
și comunismului.

Pentru membrii cooperativei 
agricole de producție Bistrița 
— a spus Gheorghe Jiga, pre
ședintele cooperativei — pre
zența dumneavoastră pe aceste 
meleaguri constituie un prilej 
de nemărginită bucurie și sa
tisfacție, un nou imbold în mu- 
ca pentru îndeplinirea sarci
nilor ce ne revin din istoricele 
documente ale Congresului al 
X-lea al partidului nostru.

După ce a prezentat munca 

menționez că am reușit să în
deplinim planul cincinal cu 
un ritm superior față de cel sta
bilit de Congresul al IX-lea al 
partidului. Acest succes se da- 
torește muncii pline de hărni
cie și pricepere depuse de cla
sa muncitoare, țărănime, inte
lectualitate, de toți oamenii 
muncii — români, maghiari, 
germani și de alte naționali
tăți — care uniți sub condu
cerea Partidului Comunist 
Român, au transpus cu cinste 
in viață sarcinile înscrise in 
planul de dezvoltare a patriei 
noastre socialiste. (Aplauze 
puternice, urale).

In toți acești ani partidul 
s-a preocupat ca, pe măsura 
dezvoltării economiei naționa
le. să se îmbunătățească și 
condițiile de viață ale oame
nilor muncii. Numai anul a- 
cesta, ca urmare a generali
zării măsurilor de sporire a 
tuturor salariilor, oamenii 
muncii vor primi, pe această 
bază, in plus circa 12 miliarde 
Iei. Aceasta arată că întreaga 
politică a partidului nostru este 
îndreptată in permanență spre 
bunăstarea și fericirea po
porului, că acesta este țelul 
suprem a tot ceea ce facem și 
vom face în România socia
listă. (Aplauze puternice, pre
lungite, urale).

Peste cîteva luni vom înce
pe activitatea pentru îndeplini
rea sarcinilor noului plan cin
cinal. în cadrul acestui plan 
județul dumneavoastră și ora
șul Bistrița vor primi investi
ții mari, de aproape 3 miliar
de de lei — față de 800 de mi
lioane cît ați avut în actualul 
cincinal. Se vor construi 11 în
treprinderi noi, se va dezvol
ta agricultura — ceea ce va 
face ca și județul Bistrița-Nă
săud să cunoască un progres 
rapid, multilateral, creîn- 
du-se astfel noi condiții pen
tru ridicarea bunăstării lo
cuitorilor acestui județ. (Aplau- 
te puternice, urale, se scan
dează Ceaușescu-Ceaușescu !).

Desigur, tovarăși, realizarea 
acestor investiții, construcția 
celor 11 obiective industriale 
și punerea lor la timp in func
țiune, vor cere eforturi mari; 
ele vor cere măsuri deosebite 
din partea organizației jude
țene de partid, a consiliului 
popular și a tuturor oamenilor 
muncii — dar trebuie să fim 
conștienți că numai prin efor
turi unite se vor putea reali
za cu succes aceste mari sar
cini. Noi sîntem convinși, că 
oamenii muncii din Bistrița — 
la fel ca toți oamenii muncii 

depusă pentru înlăturarea e- 
fectelor inundațiilor, realizări
le obținute de țăranii coopera
tori sub conducerea organiza
țiilor de partid, vorbitorul a 
înfățișat perspectivele de dez
voltare care se deschid în fața 
cooperativei. Pînă în anul 1975, 
punînd accent pe ramurile po
micolă și zootehnie, ramuri cu 
cea mai mare pondere în coo
perativă, vom spori suprafața 
de livezi cu încă 200 ha, iar în 
sectorul zootehnic vom face 
ca producțiile să sporească în 
așa fel încît numai la lapte de 
exemplu producția să crească 
de la 2 000 litri la 3 000 litri 
vacă furajată. în numele tutu- 

din patria noastră — vor 
munci cu abnegație și vor rea
liza cu succes aceste obiective 
privind dezvoltarea industriei 
și agriculturii, aducindu-și in 
felul acesta contribuția activă 
la înfăptuirea în bune condi- 
țiuni a viitorului plan cincinal 
— plan care va apropia mult 
patria noastră de nivelul ță
rilor dezvoltate ale lumii. (A- 
plauze puternice).

Preocupindu-ne de dezvolta
rea patriei' noastre, de ridica
rea bunăstării poporului, noi 
avem permanent in vedere că 
trebuie să desfășurăm o po
litică externă activă, de întă
rire a colaborării și solidarită
ții cu toate statele socialiste, 
de extindere a legăturilor noa
stre cu toate popoarele lumii, 
cu toate țările fără deosebire 
de orinduire socială. Sîntem 
convinși că numai pe această 
cale uniți cu țările socialiste, 
cu forțele antiimperialis- 
te de pretutindeni, vom asigu
ra realizarea în bune condiții 
a construcției socialiste în pa
tria noastră și vom contribui, 
totodată, la asigurarea păcii și 
prieteniei între popoare. (A- 
plauze puternice, urale).

Doresc să vă mulțumesc 
dumneavoastră tuturor pentru 
primirea călduroasă pe care 
ne-o faceți, pentru cuvintele 
prin care ați dat expresie pro* 
fundei solidarități ce însufle
țește pe toți oamenii muncii

*

încheierea, într-o at- 
de mare însuflețire, a 
populare a oameni-

După 
mosferă 
adunării 
lor muncii din orașul Bistrița, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid 
și de stat vizitează o expoziție 
de planșe, grafice și imagini 
care înfățișează proiectele de 
dezvoltare a județului și siste
matizare a orașelor și satelor 
din această parte a țării. Din 
expunerea pe care o face ing. 
Nicolae Beuran, director al 
I.P.S.C.—Cluj se evidențiază 
cu claritate faptul că în anii 
viitori, ca urmare a investiții
lor făcute, se va crea și în a- 
cest județ o bază puternică 
pentru industrializarea, dez
voltarea și modernizarea orașe
lor Bistrița. Sîngiorz—Băi, Nă- 
săud, Beclean, pentru sistema
tizarea localităților rurale. To
varășul Nicolae Ceaușescu re
levă că orașul, ca și județul în 
întregul său are perspective 
frumoase de dezvoltare, apre- 

ror membrilor cooperatori, ne 
angajăm să nu precupețin nici 
un efort, să muncim cu toate 
forțele de care dispunem pen
tru a întîmpina cea de-a 50-a 
aniversare a creării partidului 
nostru cu rezultate care sa 
mențină cooperativa noastră în 
rîndul celor fruntașe, să ne a- 
ducem și noi contribuția la în
florirea continuă a patriei 
noastre dragi. Republica Socia
listă România.

în aplauze prelungi, în a- 
clamații furtunoase ale miilor 
de participanți, la adunarea 
populară de la Bistrița, a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

din patria noastră. Noi vedem 
în toate aceste manifestări 
o expresie a unității trainice 
a întregului popor, a încre
derii în partidul nostru co- 

cu 
pe

comu-

munist care conduce 
fermitate patria noastră 
calea socialismului și 
nismului. (Aplauze puternice, 
se scandează „P.C.R.—P.C.R. 
— Ceaușescu — Ceaușescu“).

încrederea pe care întregul 
nostru popor o are in Partidul 
Comunist Român se datorește 
faptului că în întreaga sa 
activitate partidul nostru a 
făcut și face totul pentru a 
servi interesele poporului, ale 
națiunii noastre socialiste. 
Puteți fi convinși, tovarăși, 
că nu există nimic mai pre
sus pentru comuniști, pentru 
partidul nostru decît servirea 
intereselor poporului, a cau
zei socialismului. (Aplauze 
puternice, prelungite, se scan
dează „P.C.R.—P.C.R.“).

Dați-mi voie, în încheiere, 
să vă urez dumneavoastră tu
turor locuitorilor orașului șl 
județului dv. noi și noi suc
cese în munca pe care o des- 
fășurați, multă sănătate și fe
ricire. (Aplauze 
prelungite; se 
puternic pentru 
munist Român, 
tarul general 
lui, tovarășul 
Ceaușescu).

puternice, 
ovaționează 

Partidul Co- 
pentru secre- 
al Partidu- 

Nicolae

cu*
ciază preocuparea proiectanți- 
lor pentru a păstra in viitoarea 
sistematizare construcțiile du
rabile care satisfac cerințele 
locuitorilor, pentru a realiza o 
valorificare judicioasă a zone
lor turistice. Privind macheta 
ansamblului nou Decebal—Bis
trița, secretarul general al par
tidului recomandă să se ia toa
te măsurile ca investițiile să 
fie realizate in timp util, să se 
depună o muncă susținută ca 
orașul Bistrița, celelalte locali
tăți ale județului, să cunoască 
o dezvoltare pe măsura spriji
nului important pe care parti
dul și statul îl acordă dezvol
tării armonioase a tuturor lo
calităților.

Este seara tîrziu. Străzile o- 
rașului sînt pline de oameni 
care vor să salute încă o dată 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care în fruntea partidului si 
statului aduce o contribuție e- 
sențială la opera de făurire a 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate, la crearea unor 
vaste posibilități ca fieca
re cetățean al țării să-și 
poată afirma întreaga capaci
tate și personalitate, să contri
buie din plin la asigurarea 
bunăstării și prosperității po
porului.

Ca și în județul Mureș, vi
zita de lucru în județul Bistri- 
ța-Năsăud a ilustrat preocu
parea secretarului general al 
partidului de a se consulta la 
fața locului cu oamenii mun
cii cu cadrele de partid și de 
stat asupra sarcinilor ce ur
mează a fi îndeplinite asupra 
măsurilor celor mai corespun
zătoare pentru realizarea lor.

Pretutindeni, la unitățile vi
zitate, la Consiliul popular ju
dețean, s-au purtat discuții 
fructuoase, s-au făcut nume
roase propuneri pentru solu
ționarea problemelor pe care 
le ridică realizarea noilor obi
ective economice, social-cultu
rale din județele vizitate.

Primirea călduroasă entu
ziastă, pe care oamenii mun
cii — români, maghiari, ger
mani — au făcut-o tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se înscrie 
ca o nouă și importantă măr
turie a adeziunii totale a ma
selor față de politica partidu
lui, a hotărîrii lor de a face 
totul pentru realizarea cu suc
ces a programului elaborat da 
Congresul al X-lea al partidu
lui, chezășie a înaintării impe
tuoase a României pe drumul 
progresului multilateral pe 
drumul glorios al socialismu
lui.

N.-POPESCU-BOGDANEȘTI
NICOLAE DRAGOȘ 

MIRCEA S. IONESCU
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Interviu acordat de președintele
Consiliului de Stat

al Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU, 

ziarului „Die Presse“ din Viena
(Urmare din pag. 1)

o leagă de acestea și comuni
tatea de orînduire socială, do
rința de a acționa pentru dez
voltarea relațiilor de bună ve
cinătate și de pace în Europa.

In același timp, țara noas
tră acordă o atenție deosebită 
înfăptuirii unor înțelegeri în
tre statele din Balcani și din 
regiunea Dunării, considerînd 
că dezvoltarea unor raporturi 
rodnice între aceste state poa
te contribui la transformarea 
regiunilor respective în zone 
ale colaborării și păcii și, în 
același timp, reprezintă un a- 
port la cauza păcii și cooperă
rii în Europa și în lume. Se 
poate spune că s-au obținut o 
serie de rezultate pozitive în 
această direcție, ceea ce în
dreptățește speranța realizării 
cu succes a acestui deziderat.

Consemnăm cu satisfacție că 
relațiile de colaborare dintre 
România și Austria au contri
buit la realizarea unei mai 
bune înțelegeri dintre statele 
dunărene. Fără îndoială, coo
perarea și mai strînsă dintre 
București și Viena va exerci
ta o influență pozitivă în dez
voltarea acestei înțelegeri, în 
apropierea multilaterală a po
poarelor.

ÎNTREBARE:

Coexistența popoarelor 
din regiunea Dunării pre
supune o intensificare co
respunzătoare a contacte
lor. a schimburilor reci
proce. Cum apreciați dum
neavoastră, Excelență, po
sibilitățile pentru o astfel 
de colaborare în domeniile 
economic și cultural cu Au
stria ?

RĂSPUNS I

Relațiile economice dintre 
țările noastre au cunoscut, în 
ultimii ani, o puternică dez
voltare. între anii 1966—1970 
ele s-au dublat. De asemenea, 
în aceeași perioadă s-au in
tensificat schimburile tehni- 
co-științifice și culturale. Con
sider că există condiții favo
rabile pentru amplificarea în 
viitor a relațiilor economice, 
tehnico-științifice și culturale 
dintre cele două țări, aceasta 
contribuind la mai buna cu
noaștere a popoarelor noastre. 
Lărgirea schimbului de vizite 
între oamenii de știință șl cul
tură, a schimburilor turistice, 
pe care le preconizăm și unii 
și alții, sînt de natură să con
tribuie, de asemenea, la apro
pierea popoarelor român și 
austriac. în general, modul în 
care se dezvoltă relațiile ro- 
mâno-austriece poate consti
tui, după părerea noastră, un 
exemplu de colaborare rodni
că între popoare și state cu o- 
rînduiri sociale diferite.

ÎNTREBARE:

Programul conducerii de 
stat a României, de a cul
tiva — în condițiile strictei 
respectări a independenței 
naționale — legături inten
sive cu aliații, ca și cu toa
te celelalte state, trezește 
interes în opinia publică 
europeană și internaționa
lă Care sînt, Excelență, 
scopurile politicii româ
nești, în ceea ce privește 
propria dumneavoastră ța
ră, precum și relațiile cu 
vecinii aliați ? Această po
litică nu reprezintă în a- 
celași timp o investiție 
pentru viitorul european, 
în care ar putea fi înlătu
rate treptat barierele exis
tente între răsărit și apus, 
în interesul progresului co
mun economic și social ?

RĂSPUNS:

După cum am mai spus, 
România acordă o atenție de
osebită dezvoltării relațiilor 
de colaborare cu țările socia
liste și, în același timp, cu 
toate celelalte state, fără deo
sebire de orînduire socială. La 
baza acestor relații țara noas
tră așează principiile deplinei 
egalități în drepturi, respectu
lui suveranității și indepen
denței naționale, neamestecului 

în treburile interne și colabo
rării reciproc avantajoase — 
principii care trezesc tot mai 
mult interesul și adeziunea 
opiniei publice mondiale și se 
afirmă tot mai puternic ca 
singurele în stare să permită 
dezvoltarea cooperării și co
laborării internaționale, des
tinderea. consolidarea păcii.

Această politică a României 
corespunde atît intereselor 
poporului nostru, care își con
centrează eforturile spre făuri
rea unei orînduiri sociale noi, 
spre ridicarea gradului de pro
gres și civilizație al vieții sale 
— aspirație care nu se poate 
înfăptui decît în condiții de 
pace și colaborare internațio
nală — cît și intereselor gene
rale ale păcii. Prin politica sa 
România își aduce contribuția 
la realizarea înțelegerii între 
popoarele europene, la lichida
rea împărțirii statelor în blocuri 
militare opuse, la așezarea 
relațiilor interstatale pe baze 
noi, sănătoase, în interesul pro
gresului economic și social al 
tuturor popoarelor, al secu
rității internaționale.

INTREBARE:

Dezvoltarea industrială 
miraculoasă a României a 
cerut din partea populației 
sacrificii mari. In legătură 
cu planurile economice pen
tru deceniul 70 întrevedeți, 
Excelență, posibilitatea ca 
aceste strădanii ale poporu
lui să fie răsplătite în sec
torul consumului printr-o 
ofertă mai largă și mai va
riată ?

RĂSPUNS .’

într-adevăr, în anii construc
ției socialiste, România a ob
ținut succese de seamă în 
dezvoltarea economică. în ul
timii 10 ani, industria româ
nească s-a dezvoltat într-un 
ritm anual de peste 12 la sută, 
ceea ce așează România în rîn- 
dul țărilor cu economia cea 
mai dinamică. Desigur, reali
zarea acestui înalt ritm de dez
voltare a economiei românești 
a cerut eforturi și sacrificii 
mari din partea întregului 
nostru popor; dar aceste e- 
forturi sînt indispensabile pen
tru a asigura lichidarea, în
tr-un timp relativ scurt, a 
stării de înapoiere pe care am 
moștenit-o de la vechea orîn
duire și a decalajului care 
desparte încă țara noastră de 
statele cu economie avan
sată.

în același timp, dezvoltarea 
în ritm înalt a economiei ro
mânești a dus la creșterea con
tinuă a nivelului de viață al 
poporului. Doresc să mențio
nez că în ultimii 5 ani venitu
rile reale ale tuturor salaria- 
ților din România au crescut 
în medie pe salariat cu circa 24 
la sută, iar ale țărănimii cu cir
ca 20 la sută. Ridicarea bună
stării poporului român este evi
dențiată și de creșterea progre
sivă a consumului de produse 
alimentare și industriale. Față 
de anul 1960, de pildă, consu
mul pe locuitor este mai mare 
în acest an cu 15 la sută la 
carne, cu 38 la sută la ulei, 46 
Ia sută la unt, 32 la sută Ia 
țesături, cu 83 la sută la încăl
țăminte, iar în următorul cin
cinal consumul va crește, față 
de 1970, cu peste 20 la sută 
la carne, 18 la sută la ulei, 37 
Ia sută la unt, 23 la sută la 
țesături, 18 Ia sută la încălță
minte. O dată cu continuarea 
dezvoltării în ritm înalt a e- 
conomiei românești, acordăm 
o atenție deosebită îmbunătă
țirii permanente a condițiilor 
de viață, materiale și spiritua
le ale poporului — acesta fi
ind, de altfel, țelul suprem al 
întregii noastre activități.

în cadrul preocupării pen
tru ridicarea bunăstării mase
lor populare, pentru înfăp
tuirea năzuințelor și aspirații
lor lor,?: conducerea statului 
nostru acționează pentru dez
voltarea și perfecționarea de
mocrației sociale, pentru crea
rea cadrului propice partici
pării active și nemijlocite a 
tuturor cetățenilor la conduce
rea treburilor publice, obștești, 
asigurînd premisele necesare 
afirmării neîngrădite în viața 
societății — în condițiile de

plinei egalități în drepturi — 
a capacității creatoare și per
sonalității fiecărui cetățean.

Această preocupare, ca și 
grija pentru crearea condiții
lor în vederea satisfacerii în 
măsură sporită a cerințelor de 
consum, sînt laturi insepara
bile ale politicii Partidului 
Comunist Român și ale statu
lui nostru, în centrul căreia 
se află omul — fondul de aur 
al societății — bunăstarea și 
fericirea lui. Asigurarea unei 
vieți libere și îmbelșugate în
tregului popor — iată însuși 
sensul luptei noastre, sensul 
socialismului, esența concep
ției noastre despre lume și 
viață 1

ÎNTREBARE:
fn calitate de secretar ge

neral al Partidului Comu
nist Român și de șef de stat 
cunoașteți tînăra generație 
și problemele ei, mai ales 
pe acelea ale tinerilor in
telectuali. Credeți că aceste 
forțe tinere ar putea reali
za fapte de pionierat pentru 
consolidarea moștenirii na
ționale și a colaborării cu 
lumea înconjurătoare — și 
in strins contact cu tovară
șii de generație austrieci 7

RĂSPUNS I

Am acordat și acord o aten
ție deosebită tinerei generații, 
care constituie un factor activ, 
deosebit de important în viața 
socială. în țara noastră, tinerei 
generații de muncitori, țărani, I 
intelectuali, îi sînt deschise I 
toate căile pentru participarea I 
activă și nemijlocită la viața I 
societății, pentru valorificarea | 
plenară a tuturor aptitudini- | 
lor și energiilor sale în efor- I 
tul pentru progres și prosperi- B 
tate al poporului. Nu există B 
sector de activitate unde ti- | 
neretul să nu se afirme cu în- II 
treaga sa forță, cu entuziasmul H 
care-i este caracteristic și să |l 
nu contribuie în mod direct la H 
înfăptuirea marilor transfor- H 
mări sociale care au loc în Ro- I 
mânia. Prin aceasta, tineretul H 
își aduce contribuția la dezvol- H 
tarea națiunii noastre socia- | 
liste, la întărirea statului so- I 
cialist și, totodată, la opera de I 
colaborare cu toate popoarele I 
lumii.

Desigur, tineretul poate con- | 
tribui, și în țara noastră con- I 
tribuie în mod eficient, la con- || 
solidarea și dezvoltarea moște- H 
nirii naționale — am în vede- | 
re tradițiile și moștenirea pro- | 
gresistă înaintată a poporului I 
— prin noi realizări în toate I 
sferele creației materiale și | 
spirituale, prin aportul la în- | 
făptuirea năzuințelor spre o | 
viață liberă, demnă și fericită | 
a națiunii căreia îi aparține.

Consider că contactele strîn- H 
se dintre tineretul diferitelor 
state — și în acest sens și 
dintre tineretul român și ti
neretul austriac — au o im
portanță deosebită pentru vii
torul de pace și colaborare al 
popoarelor atît în Europa cît 
și din întreaga lume. După 
convingerea mea, tineretul este 
astăzi deosebit de interesat să 
se realizeze năzuințele spre 
securitatea europeană, spre 
lichidarea blocurilor militare, 
abolirea politicii de forță și de 
dominație imperialistă, spre 
instaurarea în lume a unor 
relații bazate pe colaborare 
și> respect reciproc, pe deplină 
egalitate în drepturi.

Manifestările la care asis
tăm în diferite părți ale lu
mii, unde tineretul se ridică 
împotriva războiului, a politi
cii de dominație și de forță, e- 
vidențiază în mod pregnant do
rința și hotărîrea tinerei gene
rații de a se afirma tot mai 
activ în promovarea politicii 
de colaborare și destindere, în 
realizarea unui climat interna
țional care să le poată asigu
ra un viitor lipsit de spectrul 
războaielor, un climat de pace g 
și securitate.

în încheiere, doresc să trans- | 
mit poporului austriac, prin in- I 
termediul ziarului dumnea- I 
voastră, cele mai bune urări de H 
prosperitate și pace, sentimen- li 
tele de prietenie și prețuire ale || 
poporului român. “

Tîrgul 
de la Zagreb 

și-a închis 
porțile

ZAGREB 20 — Trimisul 
Agerpres, Tudose Nițescu, 
transmite: La 20 septem
brie, și-a închis porțile cea 
de-a 80-a ediție a Tîrgului 
internațional de la Zagreb, 
în cele 11 zile de desfășu
rare, această manifestare 
economică a prilejuit spe
cialiștilor și oamenilor de 
afaceri prezenți o fructuoa
să activitate de contacte 
bilaterale, multe dintre ele 
soldate cu perfectarea unor 
importante tranzacții de 
import-export. în acest 
context, participarea Ro
mâniei s-a bucurat de suc
ces, atît în privința afluen
ței de vizitatori, cît și sub 
raportul eficacității econo
mice. Reprezentanții celor 
18 întreprinderi românești 
de comerț exterior expo
zante au încheiat tranzacții 
comerciale de livrare a că
ror valoare atestă calitatea 
tot mai bună a mărfurilor 
realizate de uzinele și fa
bricile noastre.

„Luna-16“ a aselenizat
• Principalele etape ale aselenizării
• Stafia automata sovietică a trecut 

la efectuarea cercetărilor directe
Duminică 20 septembrie, la ora 8 și 18 minute (ora Mosco

vei), stația automată „Luna-16" a efectuat o aselenizare lină 
pe suprafața Lunii in zona „Mării Fertilității", anunță a- 
genția TASS.

Coordonatele selenografice 
sînt următoarele : zero grade 
41 minute — latitudine sudică, 
56 grade 18 minute, longitudine 
estică.

După cum s-a anunțat ante
rior, Ia 17 septembrie 1970, sta
ția automată „Luna-16“ a in
trat în spațiul circumlunar în 
punctul calculat și, după cupla
rea instalațiilor propulsoare, s-a 
plasat pe o orbită circulară de 
satelit artificial al Lunii, la o 
distanță de 110 kilometri de su
prafața acesteia.

în zilele de 18 și 19 septem
brie a fost efectuată o mane
vră a stației pe orbita circum- 
lunară, în urma căreia aceasta 
a început să evolueze pe o or
bită eliptică cu următorii pa
rametri : înălțimea maximă de 
lâ suprafața Lunii (aposeleniu) 
— 106 kilometri, înălțimea mi
nimă (periseleniu) 15 kilometri ; 
înclinarea orbitei față de pla
nul ecuatorului lunar — 17 gra
de ; perioada de rotație — 1 oră 
și 54 minute.

Negocierile 
de la Bruxelles
• LUNI încep la Bruxelles 

negocieri în vederea aderării 
la C.E.E. a Irlandei, Danemar
cei și Norvegiei. Negocierile 
vor dura două zile. Ele urmea
ză celor desfășurate recent în 
același scop între „cei șase“ și 
Marea Britanie. Danemarca, 
care dispune de o agricultură 
dezvoltată, este interesată să 
adere la C.E.E., sperînd că va 
reuși, intrînd în Piața comună, 
să soluționeze problema tot 
mai dificilă a exporturilor sale 
de produse agricole. Autorită
țile daneze sînt foarte optimis
te în acest sens, scontînd pe 
desfacerea în viitoarea C.E.E. 
lărgită cel puțin a 80 la sută 
din exporturile agricole.

Intenții similare nutrește și 
Irlanda, care, de asemenea, 
vede în C.E.E. piața ideală de 
desfacere a surplusurilor sale 
de carne de vită, de miel și de 
produse lactate.

Observatorii politici întrevăd 
însă, în eventualitatea lărgirii 
C.E.E., o puternică concurență 
în sectorul agricol comunitar, 
dominat în prezent de produ
sele franceze.

S-au încheiat la Bruxelles lu
crările reuniunii de două zile a 
miniștrilor de finanțe și adjunc- 
ților acestora din principalele 
țări capitaliste, care compun 
așa-riumitul „club al celor 10“ 
(S.U.A., Japonia, Marea Brita
nie, Canada, Suedia, R.F. a Ger
maniei, Franța, Italia, Belgia, O- 
landa). Au fost discutate o serie 
de propuneri în vederea efec
tuării unei reforme a sistemului 
monetar internațional și au fost 
trecute în revistă aspecte actua
le ale situației monetare, cum ar 
fi inflația și dobînzile, ca și po
sibilitatea instituirii unor cursuri 
de schimb mai flexibile ale dife
ritelor valute.

Calificativul general al reuniu
nii de la Bruxelles, apreciază ob
servatorii, este cel de „modest“, 
înșiși inițiatorii ideii de „îmbu
nătățire“ a actualului sistem, re
prezentanții S.U.A., dovedindu- 
se destul de prudenți. De fapt, 
nici o altă delegație nu s-a ară
tat mai entuziastă, Franța, Bel
gia și Japonia declarîndu-se chiar 
„foarte sceptice“.

Principalele chestiuni moneta
re față de care majoritatea mem
brilor s-au arătat „rezervați" 
sau unde punctele de vedere

ROMÂNIA-AUSTRIA: RELAȚII FRUCTUOASE
Cu un an în urmă comunicatul comun 

dat publicității la încheierea vizitei pre
ședintelui federal al Republicii Austria, 
Franz Jonas, în România, sublinia cu satis
facție dezvoltarea îmbucurătoare a relațiilor 
dintre cele două țări și exprima totodată 
dorința de a se explora noi posibilități pen
tru intensificarea în continuare a colabo
rării în toate domeniile. Prezenți la Viena 
în aceste zile premergătoare sosirii în capi
tala Austriei a președintelui Consiliului de 
Stat al României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, am putut consemna în cadrul 
convorbirilor cu înalte personalități ale vie
ții politice austriece opinia unanimă privind 
mersul general ascendent al acestor relații, 
sensul pozitiv al evoluției legăturilor dintre 
cele două țări, amplasate în același spațiu 
geografic, apropiate prin destinele continen
tului nostru.

Președintele federal, dr. Franz Jonas, în 
cursul primirii noastre la Hofburg, rugat 
să se refere la această problemă, remarca 
cu plăcere cît de multe lucruri s-au putut 
face într-un timp relativ scurt, respectiv 
în perioada scursă de la vizita domniei-sale 
în România. Dr. Bruno Kreisky, cancelarul 
federal, caracteriza drept „excelente“ rela
țiile dintre cele două țări. „în cel mai ade
vărat sens al cuvîntului — foarte bune“ — 
s-a exprimat dr. Rudolf Kirchschläger, mi
nistrul de externe al Austriei.

Schimburile în diferite domenii între Ro
mânia și Austria sînt tradiționale dar ele 
s-au dezvoltat îndeosebi în ultimii ani, sti
mulate de întîlnirile și convorbirile dintre 
factori de răspundere ai celor două țări, 
în acest sens se cuvin menționate vizita din 
anul 1965 în Austria a președintelui Consi
liului de Miniștri al României, Ion Gheor-

ghe Maurei, precum și vizita în țara noas
tră, doi ani mai tîrziu, a cancelarului Aus
triei. Un moment culminant al relațiilor 
româno-austriece îl constituie, fără îndoială, 
schimbul de vizite dintre conducătorii celor 
două state, prilej de abordare multilaterală 
a problemelor de interes comun, de ampli
ficare continuă, pe diverse planuri, a dialo
gului dintre ele, evenimente marcante care 
servesc consolidării păcii și colaborării in
ternaționale.

Sînt numeroase și semnificative dovezile 
care plasează pe linia celor mai bune apre
cieri relațiile mereu mai strînse dintre Ro
mânia și Austria. Am putea alătura în spri
jinul acestei afirmații numeroasele exemple 
evocate la Ministerul Învățămîntului și al 
Artei, unde ni s-a menționat că în dome
niul relațiilor culturale ale Austriei cu străi
nătatea, cele cu țara noastră cunosc o per
manentă extindere, sistemul funcționînd 
„excelent“. Am putea cita date privind con
lucrarea pe plan tehnic și științific între 
țările noastre. Am preferat însă, pentru 
plasticitatea lor, o serie de elemente care 
atestă dezvoltarea și diversificarea relațiilor 
economice dintre România și Austria, în 
fapt, cele comerciale. în anul 1968 volu
mul schimburilor comerciale era de 2,6 ori 
mai mare decît în 1961. Am vrea să rea
mintim faptul că în momentul de față aces
te schimburi se desfășoară în baza Acordu
lui comercial pe termen lung : 1966—1970. 
în acest cadru deosebit de favorabil a fost 
posibil ca între 1965—1969 volumul realizat 
să se mărească cu 1,66 ori, doar în primul 
semestru al anului în curs volumul comer
țului româno-austriac înregistrînd o creș
tere cu 10,4 la sută mai mare în compara
ție cu întreg anul 1965. Cifrele rămîn de

sigur cifre și ele trebuie reținute ca atare. 
Dincolo de dimensiunea lor matematică 
însă li se cer deslușite semnificația, capa
citatea de a exprima dorința comună a două 
țări unite de traseul milenar al Dunării, in
teresul lor pentru a lărgi necontenit legă
turile. Acest lucru îl avea în vedere dr. 
Josef Staribacher, ministrul comerțului, me
seriilor și industriei, exprimîndu-și speranța 
că noi acorduri vor fi semnate în interesul 
creșterii schimburilor de mărfuri, a coope
rării în numeroase alte sectoare. De altfel, 
semnarea cu cîteva luni în urmă la Bucu
rești, a Acordului comercial pe termen lung, 
avînd în obiectiv perioada următorilor cinci 
ani, constituie tocmai premisele acestei am
plificări. Este un cadru care deschide ample 
perspective măririi schimburilor comerciale, 
așa cum Acordul de cooperare industrială, 
economică și tehnică, întocmit cu doi ani 
în urmă reprezintă o bază solidă pentru in
tensificarea acestora.

Am enumerat doar cîteva exemple. în to
talitatea lor ele definesc relațiile româno- 
austriece, care, așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu „constituie o dovadă a 
forței principiilor coexistenței pașnice între 
țări cn regimuri social-politice diferite, o 
demonstrație grăitoare a marilor posibilități 
de destindere, de securitate și pace pe care 
țările lumii, indiferent de orînduirea socială, 
le pot valorifica, coiaborînd împreună, pe 
baza egalității în drepturi, a respectării in
dependenței și suveranității naționale, a 
neamestecului în treburile interne“.

NEAGU UDROIU

Ieșirea stației de pe această 
orbită și aselenizarea au avut 
loc în două etape. în prima eta
pă, după efectuarea măsurăto
rilor traiectoriale, orientării și 
dării comenzii de aselenizare 
în punctul stabilit, a fost cupla
tă instalația propulsoare și a 
început ieșirea de pe orbită. în 
a doua etapă, la o înălțime de 
600 metri de suprafața lunară, 
s-au efectuat operații de con
ducere și frînare cu precizie. 
Instalația propulsoare a stației 
a fost cuplată din nou, iar re
gimul de tracțiune al motoru
lui principal a fost schimbat 
potrivit programului de dirija
re și în conformitate cu infor
mațiile privind viteza și altitu
dinea stabilită pentru începerea 
coborîrii spre Lună. La 20 me
tri de suprafața lunară, moto
rul principal a fost oprit, iar 
frînarea în continuare a apa
ratului cosmic s-a făcut cu a- 
jutorul unor motoare de mică 
putere. La o înălțime de apro
ximativ doi metri, ele au fost o- 
prite, iar stația automată „Lu
na-16“ a coborît ușor pe supra
fața Lunii.

în, timpul celor nouă zile ale 
zborului cosmic, s-a stabilit de 
68 de ori legătura cu Pămîntxf, 
toate aparatele de bord funcțio
nînd normal. Continuînd pro
gramul științific de cercetare a 
Lunii și a spațiului circumlu
nar, stația automată „Luna-16“ 
a trecut la cercetări directe pe 
suprafața Selenei.

Festivități 
la Roma
Populația capitalei Italiei 

sărbătorește împlinirea a 100 
de ani de cînd orașul Roma 
a devenit capitala țării. La 20 
septembrie 1870, 60 000 de 
soldați italieni, comandați de 
generalul Raffaele Cadorna, 
pătrundeau prin forța arme
lor in orașul etern, zdrobind 
forțele militare papale aflate 
sub comanda generalului 
german Hermann Kanzler. ri
dată cu această victorie, Ro
ma a devenit capitala Italiei.

F> e s Ic Iu r-rt
diferă, vor fi din nou discutate 
cu ocazia conferinței anuale a 
Fondului Monetar Internațional 
(F.M.I.), care va începe săptămî- 
na viitoare la Copenhaga.

MEMORANDUM AL
R.P.D. COREENE

• HA DAM, ministrul aface
rilor externe al R.P.D. Coreene, 
a adresat o scrisoare lui Edvard 
Hambro, președintele celei de-a 
25-a sesiuni a Adunării Genera
le a O.N.U., și lui U Thant, se
cretarul general al O.N.U., prin 
care cere distribuirea memo
randumului guvernului R. P. D. 
Coreene din 16 septembrie a.c. 
ca document oficial al Organi
zației Națiunilor Unite, infor
mează agenția A.C.T.C.

Memorandumul denunță ca
racterul ilegal al ocupării de 
către trupele S.U.A. a Coreei de 
sud și al așa-numitei „Comisii 
O.N.U. pentru unificarea și re
facerea Coreei".

ORIENTUL APROPIAT
• Evoluția situației din Iordania • Apel din partea 

regelui Hussein adresat C.I.C.R
AMMAN. — Ordinul de în

cetare a focului între trupele 
guvernamentale iordaniene și 
comandourile palestiniene a 
fost anulat, a anunțat dumi
nică la amiază un comunicat 
al postului de radio Amman, 
reluat de agenția France Pres
se. „Fedainii continuîndu-și 
tirul în ciuda acordului de în
cetare a focului, intervenit 
sîmbătă forțele armate ior
daniene au fost obligate să ri
posteze“. precizează comunica
tul semnat de mareșalul Ha- 
bes Majali, guvernatorul mili
tar general al Iordaniei.

CAIRO. — La Cairo s-a a- 
nunțat oficial că președintele 
R.A.U., Nasser, a cerut regelui 
Hussein al Iordaniei să inter
vină personal pentru ca tru
pele iordaniene să respecte în
cetarea focului.

Șeful statului egiptean, pre
cizează agenția France Presse, 
a declarat că Comitetul Cen
tral al Rezistenței Palestiniene 
este gata să accepte imediat o 
încetare a focului.

GENEVA. — Comitetul In
ternațional al Crucii Roșii a 
primit în cursul zilei de 
sîmbătă un apel din partea 
regelui Hussein al Iordaniei,

• LA HELSINKI a fost des
chisă o misiune comercială a 
R.P.D. Coreene. Misiunea, în
ființată în conformitate cu acor
dul realizat între guvernele 
R.P.D. Coreene și Finlandei în 
octombrie 1969, urmează să con
tribuie la dezvoltarea relațiilor 
economice și a colaborării din
tre cele două țări, relatează a- 
genția A.C.T.C.

• S-A încheiat vizita la Bu
dapesta a delegației economice 
din Canada. Oaspeții au avut 
convorbiri cu reprezentanți ai 
Ministerului Comerțului Exte
rior al Ungariei, ai unor institu
ții de comerț și unor întreprin
deri ungare.

• MINISTRUL filipinez al 
afacerilor externe, Carlos Romu- 
lo, a anunțat simbătă la Ncw 
York că reprezentanții la Națiu
nile Unite ai unui grup de țări 
asiatice au căzut de acord să 
ceară actualei sesiuni a Adună
rii Generale luarea în dezbatere 
a problemei deturnărilor de avi
oane. O cerere in acest sens, • 

care solicită coordonarea o- 
perațiunilor de ajutorare a 
populației iordaniene, a anun
țat un purtător de cuvînt al 
C.I.C.R., citat de agenția 
France Presse.

El a menționat că C.I.C.R. 
examinează în prezent această 
cerere, care va necesita efor
turi organizatorice deosebite. 
Printre acțiunile avute în ve
dere se numără trimiterea în 
Iordania a unor spitale de 
campanie.

BERNA. — Reprezentanții 
guvernelor ai căror cetățeni 
fac parte din grupul de 54 de 
ostatici reținuți de Frontul 
Popular pentru Eliberarea Pa
lestinei din rîndul pasagerilor 
avioanelor deturnate cu aproa
pe două săptămîni în urmă 
s-au întrunit sîmbătă după- 
amiază la Berna pentru a a- 
naliza situația creată ca ur
mare a incidentelor din Ior
dania, anunță agenția France 
Presse.

într-o declarație dată publi
cității la încheierea reuniunii, 
cele cinci guverne fac apel la 
„cei care îi dețin pe ostatici în 
vederea deplasării lor într-un 
loc, unde să le fie asigurată 
securitatea“.

precizat Carlos Romulo, a fost 
semnată de reprezentanții Ia 
O.N.U. ai Filipinelor, Japoniei și 
Tailandei, delegații Australiei, 
Noii Zeelande, Indoneziei, Ma
laieziei și Singaporelui, care au 
declarat că vor sprijini această 
inițiativă.

RAVAGIILE 
INUNDAȚIILOR 

DIN INDIA
PESTE 100 de persoane și-au 

pierdut viața ca urmare a inun
dațiilor ce s-au produs în ulti
mele zile în India. Cele mai 
mari daune au fost semnalate 
in statele Uttar Pradesh și Ben
galul de Vest, unde numeroase 
case au fost distruse, iar cultu
rile agricole inundate pe supra
fețe întinse.

UN purtător de cuvînt al Ca
sei Albe a confirmat oficial de

JAPONIA. — Aspect din 
timpul unei recente demon
strații desfășurate la Tokio 
împotriva intervenției ameri

cane în Indochina.

TURNEUL
LUI W. LUCE

După turneul între
prins într-o serie de 
emirate din Golful Per/ 
sic, emisarul Foreigfi 
Office-ului, William 
Luce, a sosit la Tehe
ran.

Sîmbătă, Luce a fost primit de 
șahinșahul Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi, și a avut, de ase
menea, convorbiri cu ministrul 
de externe iranian.

După cum se știe, Iranul, ca și 
Arabia Saudită și Kuweitul, se 
opune cu fermitate menținerii 
prezenței militare engleze în Coi
ful Persic, după anul 1971. De
clarațiile făcute în acest sens de 
oficialitățile iraniene, imediat 
aupă ce programul actualului gu
vern conservator britanic a lăsat 
să se întrevadă intenția unei e- 
ventuale prelungiri a termenului 
de staționare a efectivelor mili
tare engleze, a constituit, după 
părerea observatorilor politici, 
unul dintre motivele vizitei pe 
care William Luce o face la Te
heran.

clarațiile ambasadorului ameri
can la Dublin, potrivit cărora 
președintele Nixon va face în 
zilele de 4 și 5 octombrie o vi
zită în Irlanda. In timpul aces
tei vizite, ce va avea loc la sfir- 
șitul turneului pe care preșe
dintele îl va întreprinde înce- 
pînd de la 27 septembrie într-o 
serie de țări europene, Richard 
Nixon se va întîln; cu oficiali
tățile irlandeze, precum și cu 
șeful delegației americane la 
tratativele de pace de la Paris în 
problema Vietnamului, David 
Bruce, a precizat purtătorul de 
cuvînt.

SUSPENDAREA
UNUI ZIAR LA SAIGON

UN nou incident a intervenit 
între administrația Thieu și pre
sa ce apare la Saigon : cotidia
nul „Con Luang“ a fost suspen
dat pe motiv că în paginile sale 
a apărut un articol ostil regi
mului saigonez.

De la începutul acestui an, 
administrația de la Saigon a 
confiscat, din motive similare, 
peste 100 de ediții ale publica
țiilor ce apar în capitala sud- 
vietnameză.
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