
VIZITA DE LUCRU 
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN JUDEȚUL CLUJ

Proletari din toate țările, uniți-vă !

Dialog amplu, f ructuos, concluzii de însemnă
tate deosebită pentru dezvoltarea județului, 
cu implicații profunde pentru multiple
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domenii ale economiei naționale
După vizitele de lucru atît de rodnice întreprinse, te 

in ultimele zile, de tovarășul Nicolae Ceaușescu în. >$ 
județele Buzău, Prahova și Sălaj, secretarul generai sș 
al partidului s-a întilnit din nou, în cadrul unui ss 
fructuos dialog, cu muncitori, țărani, intelectuali, cu $< 
specialiști, activiști de partid și de stat din munici- « 
piui și județul Cluj. <<

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost însoțit, în vi- << 
zita în județul Cluj, de tovarășii Virgil Trofin și 
Cornel Burtică. «

Este a doua întilnire pe care conducătorul parti- 
dului și statului o are, în răstimpul unui an, cu oa- A 
menii muncii de pe aceste meleaguri — români, ma- >> 
ghiari, germani și de alte naționalități. Acum, ca șl te 
atunci, vizita a fost consacrată analizării directe, la te 
fața locului, a realizărilor, a modului în care se în- te 
depiinesc indicațiile date, hotărîrile Comitetului $) 
Central, precum și a neajunsurilor care trebuie înlă- te 
turate spre a se asigura mersul hotărît înainte în $s 
toate domeniile construcției socialiste. Tovarășul <s 
Nicolae Ceaușescu a fost in întreprinderi și pe șan- 
tiere de construcții unde a examinat, împreună cu << 
colectivele respective de muncă, cu miniștri și alte <? 
cadre de conducere din economie, cu activiști de par- A 
tid și de stat, felul în care se înfăptuiesc obiectivele ?> 
stabilite de Congresul al X-lea și Conferința Națio- te 
nală. te

A fost o vizită fructuoasă, ale cărei concluzii consti- cs 
tuie un adevărat program de acțiune, cu profunde « 
implicații în planul dezvoltării județului, pentru <ș 
multiple domenii ale economiei naționale. A

Clujenii l-au Sntîmpinat pretutindeni pe secretarul te 
general al partidului cu vibrant entuziasm, cu urale te 
și ovații, cu nenumărate dovezi de simpatie și stimă.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a părăsit, luni dimineața, Capi
tala îndreptîndu-se spre Iran, 
unde, la invitația primului mi
nistru al acestei țări, Amir 
Abbas Hoveyda, va face o vi
zită oficială, între 29 octombrie 
și 3 noiembrie.

Președintele Consiliului de 
Miniștri este însoțit de Nicolae 
M. Nicolae, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului 
Exterior, Ion Drăgan, secretar 
general al Secretariatului Gene
ral al Consiliului de Miniștri, 
Nicolae Ghenea. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, de 
consilieri și experti.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, președintele Consiliului 
de Miniștri a fost salutat de 
Ilie Verdeț, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Ma
nea Mănescu, Gheorghe Radu
lescu, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas și Ion Pățan, vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniș
tri, George Macovescu. ministrul 
afacerilor externe, membri ai 
guvernului, conducători ai unor 
instituții centrale, de alte per
soane oficiale.

Erau prezenți Sadegh Sadrieh, 
ambasadorul Iranului la Bucu
rești și membri ai ambasadei.

A fost, de asemenea, de fată 
Osman Derinsu, ambasadorul 
Turciei la București.

Un remarcabil succes al 
oamenilor muncii din Capitală 

ÎNDEPLINIREA SARCINILOR LA 
PRODUCȚIA GLOBALĂ INDIJSLRIALA 

PENTRU PRIMII TREI ANI 
Al CINCINALULUI

Telegrama adresata C. C. al P. C. R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

la adunarea populară a oamenilor muncii din Cluj

La 29 octombrie a.c., oamenii 
muncii din Capitală și-au înde
plinit sarcinile inițiale la pro
ducția globală industrială, pre
văzute în planul cincinal pentru 
anii 1971—1973.

Raportind acest succes, Co
mitetul Municipal de partid 
București a adresat o telegra
mă Comitetului Central al 
P.C.R.. tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, in care se spune: 
Fină la sfirșitul anului urmea
ză să se obțină o producție glo
bala în valoare de aproape 13 
miliarde lei, din care circa 8 
miliarde lei în acest an, reali- 
zîndu-se astfel nivelul prevăzut 
pentru această perioadă din an
gajamentul asumat de organiza
ția de partid a Capitalei de a în
făptui actualul cincinal în pa
tru ani și jumătate. Ritmul me
diu anual de creștere a produc
ției a fost în această perioadă 
de aproape 12 Ia sută, față de
8.3 la sută cît s-a prevăzut ini
țial, iar în anul 1973 crește cu
14.3 la sută față de cel realizat în

1972. Sporul de producție ce se 
va realiza pînă la finele anului 
se va materializa în : 19 loco
motive de 350 — 700 C.P., 343 
mii kW motoare electrice, 25- 
mii kVa transformatoare, 43 305 
kwh acumulatoare, 110 300 apa
rate radio, 338 milioane lei mij
loace de automatizare, 164 mii 
anvelope, 2 945 tone țevi din 
oțel, 6 316 km cabluri electrice 
izolate, însemnate cantități de 
utilaje tehnologice și alte pro
duse necesare economici națio
nale.

Acordînd o atenție sporită la
turilor calitative ale activității 
economice. întreprinderile bucu- 
reștene au realizat in 1973 
o productivitate a muncii 
cu 24,4 la sută mai mare 
decit in 1970, față de 21 la 
sută cît era prevăzut inițial. 
O creștere mai accentuată s-a 
înregistrat in acest an, cind 
productivitatea muncii a cres
cut. comparativ cu anul prece-

(Continuare în pag. a V-o)

Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc să încep prin a adresa 

tuturor celor prezenți la această 
mare adunare populară, locui
torilor municipiului și județului 
Cluj, un salut călduros din par
tea Comitetului Central al par
tidului, a Consiliului de Stat, a 
Consiliului de Miniștri, precum 
și din partea mea personal, 
(Aplauze, urale ; se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R.“).

De asemenea, aș dori, de la 
început, să mulțumesc tuturor 
oamenilor muncii din Cluj, din 
orașele Turda și Cimpia Turzii, 
din satele pe unde am trecut, 
pentru primirea călduroasă pe 
care ne-au făcut-o, pentru ma
nifestările cu care ne-au întim- 
pinat peste tot. în toate acestea

vedem o expresie a încrederii 
depline în politica internă și ex
ternă a partidului, o expresie a 
hotărîrii oamenilor muncii din 
Cluj — ca de altfel a întregului 
popor — de a înfăptui neabătut 
această politică, care corespunde 
pe deplin năzuințelor vitale ale 
întregii noastre națiuni. (Aplauze 
puternice, urale).

Ne aflăm în Cluj într-o vizită 
de lucru. Am vizitat mai multe 
întreprinderi și am avut o șe
dință, nu prea lungă, cu activul 
de partid. Am constatat cu mul
tă satisfacție rezultatele bune pe 
care oamenii muncii din între
prinderile industriale din Cluj 
le-au obținut pe primele 9 luni 
în îndeplinirea planului, precum 
$i, în general, succesele pe care

— atît în industrie și agricultu
ră, cît și în învățămînt și cerce
tare — oamenii muncii de aici 
le-au obținut în această perioa
dă. Pentru toate aceste rezul
tate bune și pentru contribuția 
adusă la înfăptuirea politicii ge
nerale a partidului, a hotărîri- 
lor Congresului al X-lea și ale 
Conferinței Naționale, adresez 
felicitări călduroase tuturor oa
menilor muncii — muncitori, ță
rani și intelectuali ! (Aplauze, 
urale, se scandează „Ceaușescu- 
P.C.R.").

De altfel, în întreaga țară, 
planul cincinal se îndeplinește 
in bune condițiuni. Multe orga
nizații județene de-partid, oa
menii muncii din județele' res
pective au îndeplinit de pe a-

cum sarcinile pe primii trei ani 
ai cincinalului, avind deci un 
avans de 2—3 luni. Printre a- 
cestea se numără și organizația 
Capitalei, oamenii muncii din 
întreprinderile industriale ale 
Bucureștiului care, după cum 
știți, dau o producție ce repre
zintă aproape 20 la sută din cea 
realizată de industria româ
nească. De aceea, aș dori să a- 
dresez tuturor oamenilor mun
cii din , țara noastră felicitări 
peptru rezultatele obținute pînă 
acum. (Aplauze, urale ; se scan
dează : ,,Ceaușescu-P.C.R.“)

Am avut impresia că unii to
varăși se așteptau să arăt că și 
Clujul se numără printre aceste 
județe. Din păcate, el nu are 
decit un avans de 15 zile — și,

față de 2 luni, mai e încă o dis
tanță mare. Dar , am discutat a- 
ceste probleme cu activul de 
partid și sper că și dumnea
voastră, toți oamenii muncii 
din Cluj, vor fi de acord cu 
concluziile Ia care am ajuns în 
mod unanim. Pină la sfirșitul 
cincinalului mai sint încă doi 
ani și două luni — deci și oa
menii muncii din Cluj au po2 
sibilitatea să recupereze rămi- 
ncrea în urmă și să poată aduce 
astfel o contribuție mai mare, 
realizînd și ei planul cincinal 
cu citeva luni mai înainte. (A- 
plauze, urale : se scandează : 
,,Ceaușescu-P.C.R.“)

Deoarece • discuțiile și conclu
ziile din adunarea cu activul de 
partid vor fi publicate, veți a-

vea posibilitatea să cunoașteți 
toate problemele dezbătute^ care 
privesc în fond pe toți oamenii 
muncii, așa cum politica parti
dului nostru privește pe toți ce
tățenii, întregul nostru popor. 
De aceea, tot ceea ce facem 
este supus dezbaterii, aprobării 
întregului nostru popor — a- 
ceasta constituind dc altfel e- 
sența activității partidului nos
tru de dezvoltare a democra
ției, de consultare cu masele, 
de a acționa in strinsă unitate 
cu ele în înfăptuirea politicii 
interne și externe. (Aplauze ; 
urale ; se scandează „Ceaușescu- 
P.C.R.")

în cadrul adunării activului

ȘCOALA 
VIEȚII

de MIHAI STOIAN

(Continuare în pag. a Ul-a)

bătut, ia începutul acestei veri, drumul a nenumărate 
de practică (ale elevilor, ale studenților). De cele moi 
ori_ am plecat mulțumit, satisfăcut de cele văzute (moi

Am 
locuri 
multe 
cu seamă în comparație cu anii trecuți, cind - nu-i așa ? - 
se mai pierdea timpul pe-acolo). Ceea ce merită, neîndoios, 
să fie subliniat, este tocmai lipsa de prejudecăți cu care ti
nerii (aflați pe trepte de virstâ totuși diferite) au pășit in 
lumea muncii. Ce înțeleg printr-asta ? Pentru noi, cei moi 
vîrstnici și care am apucat să trăim, o parte a vieții, in so
cietatea capitalistă, să vedem oameni ai muncii ia luerj, 
atunci, deosebirea de atitudine, de mentalitate, este - real
mente - ca de la cer la pâmint.

Stau de vorbă pe platforma industrială Pipera cu un ab
solvent al anului II arhitectură. Lucrează aici de la 7 dimi
neața la ora 13. după care merge acasă, se odihnește puțin, 
citește sau iese in oraș, la un film, apoi, la terminarea prac
ticei pleacă la mare, in tabără, după care, din nou pe șan
tier, cu tatăl său, fiindcă „tata e șamotier, deprins cu șan
tierele". Rostește cuvintele acestea și cu firesc, și cu mîn- 
drie, și agită mistria pe care-o ține in mină (l-am întrerupt 
de la lucru), subliniindu-și astfel cuvintele. Și îmi aduc 
aminte, subit, de hamalii din portul Galați, pe care i-am vă
zut eu, eu, cu ochii mei de copil, inșirați pe chei, picior peste 
picior, dar nu din prea multă siguranță de sine, ci pentru 
ca pe talpa, și așa subțire, sau spartă, a uneia din 'ghete 
stătea scris cu creta : „Liber". Față-n față, de fapt, nici n-au 
cum sta cei doi, șamotierul de astăzi și hamalul din portul 
de ieri, insă făceam reflecția : „Ce-ar fi putut spune băiatul 
hamalului, dacă l-ai fi întrebat, despre profesiunea tatălui, 
despre locul... unde-și petrece vacanța și... ce să moi vorbim, 
că nici nu putea să fie student"... (Galații au devenit cetate 
universitară în anii regimului nostru).

Am încercat să fac paralela de mai sus, cu scopul de a 
scoate in evidență schimbarea structurală petrecută in min
tea și inima generațiilor tinere, crescute in socialism. Elibe-

(Continuare in pag. a IV-a)
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN JUDEȚUL CLUJ

noua zonă industrială a orașului Cluj

• Largă dezbatere privind dezvoltarea complexului de localități
Turda-Cîmpia Turzii • Constructorii de mașini pentru industria 

textilă se angajează să perfecționeze continuu gama de utilaje 
necesare acestui sector • în mijlocul colectivelor de muncă din

e la Cluj, coloana 
de mașini, se în
dreaptă, încă din'
primele ore ale di

mineții, spre orașul Turda, care 
are un aer sărbătoresc, .

După primirea entuziastă, fă
cută de zeci de mii de oameni, 
are loc la sediul Comitetului 
municipal de partid o largă 
dezbatere pe o temă de strin
gentă /actualitate de care se 
preocupă organele locale de 
partid și de stat, edilii, ca și ce
tățenii — sistematizarea terito
rială a județului Cluj, inclusiv 
a complexului de localități 
Turda — Cimpia Turzii, precum 
și a comunelor învecinate „vii-? 
șoara și Mihai Viteazu, în;, 
condițiile puternicei industria
lizări a acestei zone a țării.

La discuție au participat loan 
Vedeanu, prim-secretar al Co
mitetului municipal Turda al 
P.C.R., arhitecți și alți specia
liști.

Directorul Institutului . de 
proiectări pentru sistematizare 
și construcții-Cluj, ing. Nicolae 
Beuran, a prezentat, în fața 
unor sugestive schițe și planșe, 
principalele aspecte ale dezvol
tării economice și urbanistice a 
complexului de localități Tur- 
da-Cîmpia Turzii.

S-a subliniat că, avîndu-se în 
vedere extinderea zonei indus
triale din această parte a țării, 
se preconizează creșterea volu
mului de 
cuințe, de 
culturale, 
țialului 
de pe Valea Arieșului.

La întrebarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind gra
dul de poluare existent în raza 
orașului Turda, se precizează că 
el se menține încă ridicat. în
deosebi în perimetrul fabricii 
de ciment, evidențiindu-se o se
rie de soluții prevăzute în ve
derea îmbunătățirii acestei si
tuații.

In cursul discuției, a fost a- 
bordată și problema sistemati
zării satelor și comunelor, ară- 
tindu-se că pentru unele dintre 
ele au și fost întocmite schițe 
și planuri.

Interesindu-se de măsurile 
luate în vederea sporirii supra
fețelor de teren destinate agri
culturii, secretarul general al 
partidului este informat că în 
localitățile rurale cu perspecti
ve de dezvoltare economică, s-a 
trecut la reducerea vetrelor sa
telor și la crearea unor centre 
civice cu un mare număr de 
locuitori.

de lo- 
social- 
poten-

construcții 
așezăminte 

valorificarea . 
turistic al localităților

tinerarul vizitei a 
cuprins, apoi, una 
din marile unităti 
industriale ale ju- 

— întreprinderea „ln- 
sirmei** din Cimpia

s-a 
creșterii 

moderni- 
ponderea 
ajungind 
la sută 
Tot în

Jețului 
dustria 
Tur zii.

La sosirea în uzină, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este întîm- 
pinat de Nicolae Agachi, minis
trul industriei metalurgice, de 
membri ai conducerii centralei 
industriale de resort și ai între
prinderii.

Directorul întreprinderii, Ion 
Stanatiev, arată că, potrivit in
dicațiilor date cu prilejul vizi
tei anterioare, colectivul unită
ții și-a concentrat eforturile in 
direcția adîncirii gradului de 
specializare, prelucrării și îmbu
nătățirii caracteristicilor calita
tive ale produselor, a 
neîncetate a eficienței 
mice. In ultimii patru 
treprinderea și-a sporit 
producției industriale, 
miliarde lei, succes la 
adaugă realizările 
de la începutul acestui an și 
pină acum, perioadă în cursul 
căreia producția globală a cres
cut cu 19,2 la sută.

In timpul discuției se relevă 
că dezvoltarea producției 
realizat în condițiile 
gradului de înnoire și 
zare a produselor, 
sortimentelor noi 
în prezent la 35 
din totalul producției, 
acest cadru se evidențiază că, 
potrivit recomandărilor tovară
șului Nicolae Ceaușescu, s-a 
realizat o , „microproducție‘\ 
prin crearea de laminoare pen
tru profile mici, care degre
vează marile capacități de la
minare și reduc importul.

Diversificarea producției, În
deplinirea și depășirea sarcini
lor de plan au permis onora
rea integrală a obligațiilor con
tractuale față de beneficiarii 
interni și externi. în perioada 
1969—1973 volumul exportului a 
crescut de 3 ori.

In ceea ce privește investi
țiile. se arată că ele au fost 
realizate în proporție de 86.7 la 
sută, fapt ce dă garanția înde
plinirii prevederilor planului pe 
acest an.

Sînt vizitate apoi Laminorul 
de sinmă nr. 3, dat în folosință 
în actualul cincinal — dotat cu 
agregate complet automatizate, 
proiectate și realizate de uni
tăți ale industriei noastre con
structoare de mașini, și care fo
losește o tehnologie modernă 
pentru realizarea profilelor de 
oțel carbon — și trăgătoriile de 
oțel și bare.

Secretarul general apreciază 
modul eficient în care este fo
losit spațiul de producție, rele
vând, în același timp, necesita-

sporirii 
econo- 

ani, în- 
volumul 
cu 1,4 

care se 
înregistrate 

acestui

1 tea participării într-o măsură și 
mai largă a industriei construe-; 
toare. de mașini Ja’ realizarea 
noilor laminoare. ' '• ■

în secțiile uzinei vizitate, pre
cum și pe locul uhde vor fi am-, 
Plasate noile . capacități aie. m-: 

. treprinderii, .șint abordate, pro
bleme importante privind rea-, 
lîzarea investițiilor, creșterea 
calității producției și diversifi
carea ei, sporirea eficienței eco
nomice.

Ministrul Ion Agachi și direc
torul întreprinderii expun pla
nurile de construire a unei noi 
oțelării electrice și instalații de 
turnare continuă, a unei fabrici 

. de. cabluri de tracțiune și a 
unei secții de bare.

Așcultind explicațiile date, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
trasează conducerii Ministerului 
Industriei Metalurgice, centra
lei industriale de resort și în
treprinderii „Industria Sîrmei** 
sarcina de a începe construcția 
oțelăriei electrice în anul 1974, 
cu o capacitate inițială de 300 
de mii de tone pe an, urmînd 
ca ea să sporească. în viitor, la 
500 de mii de tone. Secretarul 
general al partidului insistă, de 
asemenea, asupra necesității 
realizării unor oțeluri supe
rioare. din care să se obțină 
produse cu o valoare tot mai 
ridicată.

..Trebuie orientată întreaga 
activitate — a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — spre o pro
ducție de înaltă tehnicitate**.

La plecare, urind colectivului 
întreprinderii noi succese, se
cretarul general al partidului 
subliniază : Vă felicit pentru ce 
ați făcut, dar trebuie să țineți 
șeama că necesitățile economiei 
cresc tot mai mult. Sint convins 
că muncitorii, tehnicienii și in
ginerii de aici, ce alcătuiesc un 
colectiv puternic, cu o veche 
experiență, își vor îndeplini in 
bune condițiuni » sarcinile în
semnate ce le revin in Creșterea 
producției de oțeluri--speciale și 
de înaltă calitate. Multă sănă
tate și fericire tuturor.

De la Cîmpia Turzii. coloana 
oficială revine la Cluj. Pe în
tregul traseu, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este întimpinat cu 
aceeași căldură și dragoste de 
miile de locuitori veniți să-l 
salute, sa-i ureze sănătate și 
mulți de viață.

ani

în 
pe 
la

izita de lucru 
municipiul de 
Someș începe 
cunoscuta întreprin 

dere constructoare de mașini 
„Unirea*1 — unitate profilată 
pentru producția de utilaj des
tinat filaturilor și țesătoriilor,

Directorul întreprinderii, ing. 
loan Giurgea. informează despre 
importantele prefaceri pe care 
le-a cunoscut unitatea, în ulti
mii cinci ani, perioada în care 
producția de utilaj aproape s-a 
dublat. Pe lingă satisfacerea ce
rințelor interne, din acest an a 
început și exportul de aseme
nea produse. Pentru -următorii 
doi ani ai cincinalului, • între
prinderea are încheiate de pe 
acum, cu firme din, străinătate, 
contracte a căror valoare depă
șește prevederile de plan.

— Vă raportăm, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că, așa cum 
partidul, dumneavoastră ne-o 
cereți, rolul hotărîtor în crește
rea producției l-a avut produc
tivitatea muncii. Pe această 
bază am realizat 76 la sută din 
sporul obținut.

întreprinderea a înzestrat 13 
filaturi, între care cele de la 
Slobozia, Oltenița, Baia Mare și 
Zalău, și a contribuit la moder
nizarea a numeroase unități 
existente. La ora actuală, con
structorii de mașini de aici rea
lizează o gamă variată de uti
laje pentru industria textilă : 
mașini de filat bumbac, de ră
sucit lină, laminoare, războaie 
automate de țesut bumbac și 
mătase și altele.

'Vizita secretarului general al 
partidului este axată pe dezba
terea, la fața locului, a proble
melor centrale care stau în fața 
comuniștilor, a constructorilor 
de mașini din unitate — diver
sificarea și ridicarea perfor
manțelor tehnice ale produselor. 
In vederea satisfacerii nevoilor 
de utilaje, atit pentru realizarea 
firelor de bumbac și lînă, cit și 
a celor chimice, s-a trecut la 
asimilarea și fabricarea prime
lor familii de mașini pentru in
dustria textilă. Gazdele prezintă 
prototipurile mașinilor de filat 
bumbac și de țesut mătase. Fa
bricarea pe familii de utilaje, 
arată specialiștii, va permite o 
mai mare mobilitate a produc
ției, livrarea utilajelor la di
mensiunile solicitate de fabrici
le textile, o productivitate mult 
sporită prin creșterea conside
rabilă a gradului de unificare 
și de tipizare, crearea posibili
tăților introducerii sistemelor 
automate de conducere a pro
ducției, sporirea eficienței eco
nomice a întregii activități. Se
cretarul general al partidului se 
oprește în fata noilor mașini, le 
studiază cu o deosebită atenție, 
solicită specialiștilor date în le
gătură cu performanțele lor, cu 
modul de asamblare și de li
vrare către unitățile beneficiare.

Feliei tîndu-i pe constructorii 
4e nașini clujeni pentru rezul
tatele bune obținute In dome-

r.iuT .lărgirii •gamei'' de .prQdțțȘjt spațiului, o unitate pentru pro- 
pentru industria textilă; condu- • ducerea dp:,pj;ele artificială.

- cățorul partidului și statului 'te- ■ 
comapdă ministrului conștrUc-./ 

•r țiilbr-^e mașini-unelte și elec-.
'trdtebhlcii, Virgil Actarian, 
ggezșnt. la vizită. conducerii" fa- 

ricii- să -studieze dimensiunile 
cfele' mai -avantajoase la care să 
fie realizate secțitfnUe” ffiă’’- 
șinii de filat bumbac, să 
livreze utilajele gata montate 
și probate. De asemenea, soli
cită stabilirea unor soluții care 
să ducă la diminuarea zgomotu
lui produs țde anumite mașini. 
Pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce-i revin din ședința de lucru 
cu primii secretari ai comi
tetelor județene de partid, din 
17 august a.c.j și a indicații
lor secretarului general al par
tidului, referitoare la realizarea 
de utilaje destinate prelucrării 
inului și cînepii. conducerea în
treprinderii a întocmit un pro
gram privind fabricarea unei 
întregi game, de produse : ma
șini de filat și răsucit, lami
noare și altele. De asemenea, cu 
sprijinul ministerului de re
sort și al centralei industriale, 
a fost elaborat un plan de asi
milare a unor tipuri de utilaje 
necesare dotării sectorului de 
prelucrare a firelor chimice.

In acest context, secretarul 
general al partidului solicită 
ministerului de resort informa
ții privind stadiul in care se 
află elaborarea programului de 
dezvoltare a producției de ma
șini și utilaje pentru industria 
textilă și cere încheierea cît 
mai rapidă, a acestei lucrări.

Cu prilejul vizitării standului 
de probe $1 a unui laborator de 
cercetare, directorul fabricii 
prezintă măsurile luate de 
comitetul de partid și condu
cerea unității în urma apelului 
pe ’ care secretarul general al 
partidului l-a adresat, recent, 

. tuturor organizațiilor de partid, 
oamenilor muncii care lucrează 
în industria producătoare de uti
laje tehnologice, pentru instau
rarea unei discipline ferme în 
ce privește controlul calității și 

- verificarea mașinilor la standu- 
.' rile de probă. In acest sens a 
fost întărit controlul pe faze și 
operații, asigurîndu-se verifi
carea cu înaltă exigență a fie
cărui reper și produs, astfel in
cit utilajele purtind marca fa
bricii „Unirea** să corespundă 
exigențelor în continuă creștere 
ale beneficiarilor interni și ex
terni, să fie competitive pe 
piața mondială.

Gazdele .arată că. răspunzînd 
chemării secretarului general al 
partidului- cu ■ privire ~ la recu
perarea rămînerilor in” urmă pe 
unele șantiere și înfăptuirea 
exemplară a planului de inves
tiții, au livrat în avans diverse 
utilaje pentru filaturile ce se 
construiesc la Cîmpulung Moldo
venesc, Slatina, Calafat și Ro
șiori de Vede, sprijinind, astfel, 
pe montori în înfăptuirea obli
gațiilor ce de revin.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
felicită colectivul întreprinderii 
pentru tehnologiile noi folosite 
în procesul de fabricație, reali
zările în domeniul extinderii 
pieselor din materiale plastice 
— măsură de pe urma căreia 
numai în cursul anului se vor 
economisi mai mult de 800 tone 
metal.

A

I n continuare se face 
o scurtă vizită la 
Combinatul de pie
lărie și încălță

minte „Clujana” — între
prindere care deține o pon
dere însemnată în această ramu
ră industrială. Muncitorii uni
tății — români, maghiari și de 
alte naționalități — primesc, 
din nou. cu o deosebită căldură, 
în mijlocul lor pe secretarul 
general al partidului. Ei îl in
vită să vadă principalele Sectoa
re ale unității pentru a constata 
modul în care au dus la înde
plinire recomandările ce le-au 
fost făcute cu prilejul vizitei 
precedente.

O expoziție cuprinzind diverse 
mașini, instalații, aparatură, 
Scule și dispozitive — realizate 
prin forțe proprii — destinate 
mecanizării unor noi operațiuni 
pentru 
mintei , . .
sintetizează în mod elocvent ca
pacitatea creatoare a acestui 
destoinic colectiv. Apreciind a- 
ceastă bună experiență, tovară
șul Nicolae Ceaușescu recoman
dă înființarea. în cadrul unită
ții. a unei secții speciale pentru 
realizarea unor asemenea ma-/ 
șini și utilaje și pentru alte în
treprinderi similare din ‘țâră.

Gazdele prezintă apoi succese
le obținute de specialiștii de aici 
în utilizarea, pe scară tot mai 
largă, a unor înlocuitori de ma
teriale în producția de încălță
minte, în folosirea unor canti
tăți, în continuă creștere, de 
resturi de fabricație la confec
ționarea de obiecte de marochi- 
nărie, care din punct de vedere 
calitativ sînt similare cu cele 
realizate din materii prime 
obișnuite.

Directorul combinatului, Gheor- 
ghe Mărinceenu, informează 
despre hotărkea colectivului în
treprinderii de a înființa aici, 
printr-o folosire rațională a

confecționarea încălță- 
și prelucrarea pieilor,

., Pe. ,pqr'c,U'r§ul.. vizitării diferi
telor -sectoare de. producție, to
varășul Nicolae -Ceaușescu cer- 
cștgază .finisajul., pieilpr. calita
te®. diferitelor sOiitimențe de in- 
călțârriinte, solicită <țate in' 
gățtiră cu diversificarea produc
ției.

La plecare, secretarul general 
al partidului felicită pe munci
torii combinatului pentfu reali
zările obținute în înfăptuirea 
sarcinilor^ ce le revin, expri- 
mîndu-și convingerea că vor 
depune noi eforturi pentru îm
bunătățirea, în continuare, a ca
lității produselor și pentru lăr
girea gamei de modele de în
călțăminte.

lui,

oloana de mașini 
se îndreaptă apoi 
spre noua zonă in- _ 
dustrială a Cluju- 

platformă care, . potrivit 
indicațiilor date de secre
tarul general al partidului 
eu prilejul vizitei de lucru din 
luna octombrie a anului trecut, 
se dezvoltă pe profilul construc
țiilor de mașini. Alături de uni
tăți din această ramură, ăici se 
va amplasa și Facultatea de me
canică a Institutului politehnic 
clujean.

Se face un prim popas la cea 
mai tinără unitate de pe plat
formă, intrată parțial în circui
tul productiv, cu o lună de zile 
în urmă — Fabrica de mașini 
de rectificat plan, subordonată 
întreprinderii „Unirea”.

în vederea finalizării intr-un 
timp cit mai scurt a noului 
obiectiv, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii de la „Unirea** au 
venit în sprijinul constructorilor, 
efectuind montajul utilajelor. De 
asemenea, o serie de instalații, 
mașini și scule au fost realizate 
în cadrul programului de auto- 
dotare.

Gazdele prezintă primul tip de 
mașină produs aici' pe baza 
proiectelor specialiștilor noștri. 
Secretarul general al partidului 
se interesează de performanțele 
tehnice ale utilajului, de con
dițiile create în vederea intro
ducerii lui in fabricație de se
ne. Ministrul Virgil Actarian, 
conducerea întreprinderii arată 
că, in scurt timp, noua mașină 
va. produsă pe scară indus
trială, că, paralel cu mașini de 
rectificat, aici vor fi realizate 
Și agregate hidraulice, atit pen- 

. tru necesitățile unității, cit și 
pentru alte. întreprinderi con
structoare de mașini, De ase
menea. în vederea fabricării u- 
nor produse de înaltă tehnici
tate. competitive pe piața mon
dială, și pentru perfecționarea 
proceselor tehnologice, pe lingă 
noua fabrică a și fost constituit 
un centru de cercetări format 
din specialiști cu experiență.

Secretarul general al partidu
lui cere ministrului de resort, 
conducerii întreprinderii „Uni- 
rea“ să se preocupe de urgen
tarea dotării fabricii cu utila
jele prevăzute în cea de-a doua** 
etapă în vederea intrării ei in 
producție cu întreaga 
tâte și " 
colectiv 
laje

capaci- 
urează succese tînărului 
în realizarea unor uti- 
performanțe superioare.cu

u ltimul 
conomic al 
de lucru 
varășului

obiectiv e- 
vizitei 

a to- 
, Nicolae

Ceaușescu în județul și mu
nicipiul Cluj îl constituie 
întreprinderea de cazane mici 
și arzătoare. ,din aceeași zonă, 
intrată parțial în producție la 
începutul anului.

In nomenclatorul actual al u- 
nității figurează producția de 
cazane de abur și pentru apă 
caldă și fierbinte de diferite 
capacități. Inginerul-șef al în
treprinderii, Pavel Bekeși. înfă
țișează preocupările specialiști
lor, ale colectivului unității a- 
xate in direcția dezvoltării pro
ducției, a asimilării unor agre
gate termice cu randamente su
perioare și consum redus de 
combustibili — sarcină deose
bit de imporantă trasată de 
conducerea de partid și de stat.

Inginerul loan Berindan, șe
ful filialei din Cluj a Institu
tului de cercetări și proiectări 
echipamente termo-energetice — 
unitate care întreține o per
manentă și rodnică colaborare 
cu Fabrica de cazane și arză
toare — face cunoscute rezul
tatele muncii cercetătorilor de 
aici. El prezintă, între altele, 
noul cazan Gama 2, reproiectat 
și perfecționat, care prin randa
mentul său de 92—93 la sută 
se situează printre cele mai 
bune performanțe pe plan mon
dial. în ăcelași timp, s-a reu
șit sa fie diminuat consumul 
de metal cu aproape o tonă 
per-cazan. Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu îi sînt 
numeroase ____ __ ,___
tive concepute și realizate in 
cadrul micro-producției filialei * 
institutului, de o deosebită u- ” 
tilitate în domeniul energetic.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușe’cu adresează felicitări 
cercetătorilor, constructorilor de 
cazane și arzătoare, urîndu-le 
noi succese în activitatea lor 
creatoare.

prezentate
aparate și dispozi-
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ADUNAREA POPULARA
A OAMENILOR MUNCII DIN CLUJ

In timp ce se des
fășoară întîlnirea 
cu activul de par
tid, în piafc .cen

trală a orașului s-au adu
nat zeci de mii de .oameni

■ ai muncii clujeni — români, ma
ghiari *.și de alte naționalități.

în această piață, care frea
mătă de lume și unde dom
nește o deosebită însuflețire, 
are loc o mare adunare popu
lară, care încheie semnificativ 
vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceăușescu in județul 
Cluj. *

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Ștefan Mocuța, p.rim- 
secretar al Comitetului jude
țean Cluj al P.C.R.

întimpinat cu vii și înde
lungi aplauze, cu urale și ovații, 
a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEĂUȘESCU.

Exprimînd simțămintele de 
dragoste și prețuire pe care le 
nutresc locuitorii județului Cluj 
fafă de partid și secretarul său 
general, liotărirea lor de a. con
tribui cu forțe sporite la edi
ficarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, la continua 

înflorire a patriei, primul se
cretar al Comitetului județean 
de partid a asigurat pe tova
rășul Nicolae Ceausescu că pen
tru toți locuitorii Clujului. pen
tru întreaga suflare a județu
lui nu există un legărhînt mai 
de onoare decit acela de a face 
totul pentru a da viață îndem
nurilor și indicațiilor secreta
rului general, adueîndu-și ast
fel contribuția la binele și pro
pășirea țării, la ridicarea ei pe 
culmile progresului, ale cultu
rii și civilizației socialiste și 
comuniste.

Reportajul vizitei a fost rea- • 
Uzat de ‘ 1

ADRIAN IONESCU
VICTOR STAMATE 
NICOLAE VAMVU 
PETRE UILĂCAN 
IOSIF SOCACItT 
ANGHEL MtRȘOLEA

Fotografii realizate de:
ANGHEL PASAT 
ION DUMITRU 
CONSTANTIN CIOCAN

(Urmare din pag. I)

de partid am discutat și despre 
faptul că la realizarea acestor 
măsuri, in județul Cluj trebuie 
să participe activ atit românii, 
cit și maghiarii, și oamenii mun
cii de alte naționalități, deoare
ce atit realizările, cit și lipsurile 
se datoresc deopotrivă și unora 
și altora. Dezvoltarea industriei 
și agriculturii, a științei și cultu
rii servește deopotrivă tuturor, 
fără deosebire de naționalitate. 
Ridicarea bunăstării, creșterea 
nivelului de trai al tuturor oa
menilor muncii se înfăptuiesc 
deopotrivă și pentru unii și pen
tru alții.

Ceea ce facem noi, societatea 
socialistă multilateral dezvolta
tă pe care o înfăptuim, asigură 
adevărata egalitate in drepturi.

Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEĂUȘESCU

în toate domeniile de activitate 
pentru toți cetățenii patriei. Tre
buie să ne unim eforturile, să 
înfăptuim neabătut politica par
tidului nostru, pentru a asigura 
triumful noii orinduiri. realiza
rea programului de făurire a 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate, a comunismului 
in România. (Urale. aplauze. 
Se scandează : „Ceăușescu — 
P.C.R.").

Nu doresc să vă vorbesc acum 
despre lipsuri, de criticile fă
cute in cadrul activului de par
tid. Veți lua cunoștință de ele 
din presă. Sper că veți fi de a- 
cord că trebuie să acționăm cu 
toate forțele pentru lichidarea 
lipsurilor, pentru 4 asigura 
mersul mai hotărit înainte al 
tuturor sectoarelor de activitate 
din Cluj — atît industriale, cit 

și agricole, precum și în știin
ță. in învățămînt, în cultură — 
pentru a face să crească con
tribuția oamenilor muncii din 
județ la dezvoltarea generală 
a patriei noastre .socialiste. 
(Aplauze prelungite, urale).

Concluzia la care am ajuns 
este aceea, tovarăși : avem în 
Cluj o organizație de partid pu
ternică, avem aici muncitori, 
țărani, intelectuali cu o califica
re tot mai bună, care sînt strins 
uniți în jurul partidului și ho- 
tăriți să înfăptuiască neabătut 
politica de dezvoltare socialistă 
a patriei noastre, de creștere a 
bunăstării materiale și spiritua
le a întregului popor. (Aplauze 
puternice, prelungite : urale). 
Cred că veți fi de acord cu a- 
ceste concluzii și că în. munca 
dumneavoastră veți demonstra 

că ele slnt juste. (Aplauze, urale. 
se scandează „Ceăușescu și po
porul").

Doresc și ia r.ceasță mar< 
adunare populară să subliniem 
că tot ceea ce facem noi pen
tru dezvoltarea socialistă « pa 
triei noastre constituie o con
tribuție de mare importantă ia 
întărirea sistemului socialist 
mondial, că există o strînsă uni
tate între sarcinile naționale și 
internaționale. Vom face totul 
și in viitor pentru a ne aduce 
contribuția la cauza păcii și cola
borării internaționale. (Aplauze 
puternice, urale, se scandează 
„Ceăușescu și poporul'* !).

Vom acționa pentru întărirea 
colaborării și unității țărilor so
cialiste, a colaborării cu țările 
care luptă pentru dezvoltarea 
lor independentă, cu toate for

țele antlimperialiste. De aseme
nea, vom acționa pentru dez
voltarea colaborării cit toate 
statele lumii, fără deosebire de 
orînduire socială. Vom pune 
permanent la baza relațiilor 
noastre internaționale principii
le deplinei egalități în drep
turi, respectului independenței 
si suveranității naționale, ne
amestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc, ale respec
tării dreptului fiecărui popor la 
dezvoltare liberă, corespunzător 
voinței sale. (Urale puternice, 
aplauze).

Dragi tovarăși,
Aș dori, în încheiere, să ex

prim încă o dată convingerea 
mea, a conducerii de partid și 
de stat, că oamenii muncii din 
Cluj, fără deosebire de naționa*- 
litate, in frunte cu organizații

le lor de partid, cu organizația 
județeană, vor face totul pen
tru a înfăptui în cele mai bune 
condițiuni marile sarcini ce le 
revin din programul Congresu
lui al X-lea de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate in România. Sînt în
credințat că prin munca dum
neavoastră în toate domeniile de 
activitate veți aduce o contribu
ție tot mai mare la mersul îna
inte al României socialiste !

Vă doresc deci succese tot 
mai. mari in întreaga activitate, 
multă sănătate și fericire ? 
(Aplauze, urale. Se scandează : 
Ceăușescu — P.C.R. ! Toți cei 
prezenți la adunare ovaționează 
cu puternic entuziasm pentru 
Partidul Comunist Român, pen
tru Comitetul Central. pentru 
secretarul genera! al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceăușescu).

Întîlnirea cu activul de partid 
al organizației județene Cluj

Din zona industrială a orașu
lui. coloana de mașini se în
dreaptă. în aclamațiile mulțimii, 
spre Casa de cultură a studen
ților. construcție ridicată în ul
timii ani care se integrează ar
monios' în peisajul arhitectonic 
modern al Clujului, zilelor 
noastre. Aici are loc întîlnirea 
cu activul de partid care pri
lejuiește, în fapt, reluarea ana
lizei iricepute, pe teren, în între
prinderi și pe șantiere, a exami
nării măsurilor dare se impun 
în vederea mobilizării tuturor 
forțelor umane ’ și' materiale ale 
județului pentru valorificarea 
superioară a posibilităților loca
le, îmbunătățirea calității mun
cii, creșterea potențialului eco
nomic-al Clujului, pentru asigu
rarea unor condiții mereu mai 
bune de muncă și de viață ce
tățenilor săi.

In sală se află membri ai Co
mitetului județean și ai comi
tetelor orășenești de partid, se
cretari ai comitetelor de partid 
din întreprinderi și ai comitete
lor comunale de partid, repre
zentanți ai organizațiilor de 
masă și obștești.

Tovarășul Nicolae Ceăușescu 
este întimpinat de' participant 
cu îndelungi aclamații.

Adunarea este deschisă de to
varășul Ștefan Mocuța, prim- 
secretar al Comitetului județean 
de partid. Dînd glas.bucuriei 
comuniștilor, oamenilor muncii 
•din județul Ctiij — roiriâni, ma
ghiari. germani și de alte na
ționalități —. bucurie prilejuită 
de vizita tovarășului Nicolae 
Ceăușescu, vorbitorul a spus:

Prezența dumneavoastră in 
mijlocul oamenilor muncii', de
venită principiu de conducere, 
are pentru no.i semnificația per
severenței cu care militați pen
tru îmbunătățirea activității po- 
litjce, ccbriorhice și sociale, pen
tru creșterea continuă a . rolului , 

.organizațiilor-de partid.. Indica
țiile date de Dumneavoastră cu 
'prilejul .vizitelor făcute in jude
țul nostru ău constituit , și con- 
sțituie pentru întreaga organiza
ție județeană de partid uh pre? 
țios indrejptar'ih muncă.

Organizația . județeană de 
partid Cluj, care, cuprinde îp 
rîndurile sale pesțc 80 000 de,co
muniști, desfășoară o țot /hai in? 
tenșă și stăruitoare muncă po
litică pentru, mobilizarea tuturor 
qelo'r ce muncesc .Ia înfăptuirea 
sarcinilor care /ie revin din pro
gramul elaborat de Congresul 
al X-lea si Conferința Națională 
ale partidului.

Relevind in continuare apor
tul județului la dezvoltarea eco
nomică și socială a țării vorbi
torul a relevat că organizațiile 
de partid din unele unități, Va- 

,loriflcind mai. bine resursele 
umane și materiale, descoperind 
noi rezerve, s-au angajat. în nu
mele colectivelor de muncă, să 
înfăptuiască prevederile actualu
lui cincinal în mai puțin de 4 
ani. altele in 4 ani sau în mai pu
țin de 4 ani și jumătate. Pină 
fti prezent, 16 întreprinderi In

dustriale și-au îndeplinit preve
derile planului cincinal pe pri
mii 3 ani, iar prevederile pla
nului de export pe anii 1971— 
1973 au fost realizate încă la în
ceputul acestei luni.

Planul producției industriale 
pe primele 9 luni ale anului in 
curs a fost depășit cu peste 75 
milioane lei. ceea ce reprezintă 
o creștere de 13,3 la sută față 
de aceeași perioadă a anului 
trecut. Acest ritm depășește, ru 
2.2 la sută prevederile inițiale 
pentru anul 1973. Valoarea uti
lajelor, aparatelor și pieselor de 
schimb obținute prin autodotară, 
în cei trei ani ai cincinalului, 
însumează aproape 330 milioane 
lei față de un program de 221 
milioane lei.

In continuare, primul secretar 
al comitetului județean de partid 
a semnalat o serie de lipsuri și 
deficiențe, ca, de pildă, depășirea 
nejustificată a unor cheltuieli de 
producție, neîndeplinirea sporu
lui de producție suplimentară la 
nivelul județului, neîndeplinirea 
integrală a u-nor obligații con
tractuale, defecțiuni in organi
zarea unor procese de fabrica
ție. in proiectarea și execuția 
unor obiective industriale, ne- 
darea la timp în folosință a 
unor capacități de producție, a- 
bateri de la disciplină.

In vederea înlăturării acestor 
neajunsuri, pentru*întărirea dis
ciplinei colective și individuale, 
pentru mai buna organizare a 
fiecărui loc de muncă, aprovi
zionarea ritmică cu materiale, 
scule, dispozitive și verifica
toare, îmbunătățirea procesului 
de recrutare și pregătire a ca
drelor de muncitori cu înaltă 
calificare — a spus vorbitorul — 
organele și organizațiile de 
partid. comitetele oamenilor 
muncii acționează tot mai ferm.

în spiritul indicațiilor cuprin
se in scrisoarea Dumneavoastră, 
adresată primilor secretari ai 
comitetelor județene, adunările 
oamenilor muncii din întreprin
derile constructoare de* mașini 
,au întreprins analize concrete, 
au stabilit măsuri menite să a- 

. sigure ridicarea calității produ
selor, modernizarea și diversi
ficarea producției, respectarea 
disciplinei tehnologice prin efec
tuarea unui tot mai riguros și 
competent control tehnic la toa
te fazele procesului de fabrica
ție și’ a legislației în vigoare.

Referindu-s.e la realizările în 
domeniul agriculturii, vorbitorul 
a arătat că, in urma măsurilor 
întreprinse, principalele lucrări 
agricole din județ s-au 
încadrat' în perioadele optime. 
Acest fapt constituie premisa 
obținerii unor recolte mai bune 
in. viitor.

Una din ramurile cele mai im
portante ale agriculturii județu
lui nostru este zootehnia. Sub 
îndrumarea organizațiilor de 
partid, organele și unitățile a- 
gricole acordă o atenție; deose? 
bilă asigurării îndeplinirii pla
nului la efectivele de animale, 
ameliorării raselor și creșterii 

producției animaliere. în acest 
scop, ne-am orientat atenția 
spre dezvoltarea asociațiilor in- 
tercooperatiste de creștere a a- 
nimalelor.

Am întreprins, de asemenea, 
un șir de măsuri pentru refa
cerea și redresarea patrimoniu
lui pomiviticol al județului.

Rezultatele obținute în agri
cultură nu ne mulțumesc nici pe 
departe. Vom acționa cu mai 
multă energie și fermitate pen
tru îmbunătățirea organizării 
muncii, pentru efectuarea tutu
ror lucrărilor la timp și pe baza 
celor mai noi date ale științei.

Pentru a îmbunătăți activitatea 
economică, acordăm o atenție 
sporită creșterii competenței or
ganizațiilor de partid din in
dustrie, agricultură, legării mun
cii de partid de îndeplinirea 
sarcinilor de producție.

Primul secretar al Comitetu
lui județean de partid 
s-a referit apoi la pro
gresele înregistrate și pe li
nia dezvoltării învățămîntului, 
asigurării bazei materiale, a le
gării sale tot mai organice de 
producție și cercetare, cu efecte 

7 pozitive, atit în creșterea efi
cienței instructiv-educative a 
școlii, cit și în sporirea contri
buției acesteia la rezolvarea 
unor probleme concrete ale ac
tivității economice, tehnice și so
ciale. Sîntem însă pe deplin con- 
știenți că măsurile întreprinse 
pipă in prezent reprezintă doar 
un început, a spus el.

Organizațiile de partid din 
școli și facultăți, corpul profe
soral, organizațiile U.T.C., aso
ciațiile studenților comuniști, a- 
nalizindu-și critic și autocritic 
propria activitate, au făcut din 
transpunerea în viață a docu
mentelor Plenarei C.C. al P.C.R., 
din iunie, problema principală a 
întregii lor activități, acționind 
cu perseverență pentru moder
nizarea și perfecționarea între
gului proces instructiv-educațîv.

Clujul.se numără printre ju
dețele care dispun de un însem
nat potențial de cercetare știin
țifică în . diferite domenii. In 
bilanțul cercetării științifice 
clujene s-au înscris realizări 
remarcabile. Cu toate acestea, 
sprijinul dat de cercetarea știin
țifică producției materiale, vie
ții noastre sociale este sub ni
velul posibilităților de care dis
punem. Sîntem hotăriți ca prin 
intermediul cercetării științifice 
să ridicăm calitatea produselor, 
să accelerăm procesul de înnoi
re și de diversificare a produc
ției.

O latură esențială a muncii 
organizațiilor noastre de partid 
o constituie desfășurarea unei 
tot mai bogate activități politi- 
co-ideologice și de educație so
cialistă a maselor de oameni ai 
muncii pe baza Programului 
ideologic al partidului. Pornind 
de la adevărul că formarea 
multilaterală a personalității 
oamenilor reprezintă o parte 
componentă dintre cele mai 
importante ale programului de 

făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate," recu
noaștem că în domeniul educa
ției socialiste a maselor există 
încă neajunsuri, resurse nevaîo- 
rificate la nivelul exigențelor 
actuale.

Desigur, aceste neajunsuri re
flectă și defecțiuni in organi
zarea muncii, dar, cel puțin în 
egală măsură, oglindesc și lipsa 
spiritului de răspundere al 
unor cadre investite cu condu
cerea activității economice și 
sociale, exprimă modul defec
tuos în care unele organe și or
ganizații de partid au orientat și 
condus activitatea comitetelor 
oamenilor muncii și a organiza
țiilor de masă și obștești. Mai 
avem multe de făcut pentru ca 
munca noastră să se ridice la 
nivelul exigențelor formulate de 
conducerea partidului.

în numele întregului activ al 
organizației județene de partid, 
vă asigurăm că, urmînd perma
nent îndemnul. conducerii 
partidului nostru, strălucitul 
dumneavoastră exemplu, iubite 
tovarășe secretar general, vom 
depune toată priceperea și ener
gia în slujba înfăptuirii politi
cii partidului nostru, pentru a 
spori și mai mult contribuția 
județului Cluj la creșterea avu
ției naționale, la înflorirea și 
prosperitatea scumpei noastre 
patrii — Republica Socialistă 
România.

A luat apoi cuvîntul Mihai 
Blag, maistru la „Industria sîr- 
mei“ Cimpia Turzii, Erou al 
Muncii Socialiste, care a rapor
tat că, față de parametrii con
structivi, oțelăria actuală și-a 
dublat capacitatea pe aceeași 
suprafață de producție prin fo
losirea la maximum a capaci
tății cuptoarelor. Prin organi
zarea mai bună a producției și 
prin aplicarea numeroaselor 
măsuri tehnico-organizatorice, în 
anul acesta, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, a fost 
dată peste plan, pină în pre
zent, o cantitate de 1 300 tone 
oțel aliat și oțel carbon su
perior, s-a înregistrat o econo
mie de 1 600 000 lei și s-a redus 
consumul specific de metal al 
fiecărei șarje.

Dubla noastră calitate de 
proprietari și producători, con
știința muncitorească a îndato
ririlor ce le avem față de partid 
și de țară ne face să tindem 
permanent spre mai mult și mai 
bine. Cu atit mai mult cu cit 
în activitatea noastră mai sint 
neajunsuri. Spiritul gospodăresc 
mai lasă în unele locuri de do
rit. disciplina tehnologică i-u 
este riguros respectată peste tot.

Metalurgiștii din Cimpia Tur
zii. in frunte cu comuniștii, își 
reînnoiesc cuvîntul dat de a în
deplini cincinalul înainte de 
termen, de a înfăptui neabătut, 
cu responsabilitate și fermitate 
muncitorească, hotăririle Con
gresului al X-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului, indica
țiile pe care ni le-ați dat cu 
ocazia vizitelor de lucru în uzi
na noaștră.

în cuvîntul său, Gheorghc 
Mărinceanu. director al Combi
natului de pielărie și încălțămin
te „Cluj ana". a spus :

De la ultima dumneavoastră 
vizită în întreprinderea noastră, 
salariații combinatului — ro
mâni, maghiari și de alte națio
nalități — s-au străduit să tradu
că în fapt indicațiile privind di
versificarea producției și mă
rirea volumului exportului, asi- 
gurînd, in același timp, o efi
ciență sporită a acestuia. Pină 
la sfîrșitul anului vom avea un 
avans față de prevederile pe
rioadei 1971—1973 de 3 luni și 
9 zile la producția globală și de 
9 luni și 12 zile la export.

Prin aceasta demonstrăm fap
tic și răspundem concret chemă
rii partidului de a realiza cin
cinalul înainte de termen.

Sîntem în curs de a transfor
ma radical tăbăcăriile prin 
autoutilare și tehnologii noi, ac
țiune pe baza căreia vom ob
ține o importantă reducere a 
ciclului de fabricație, a consu
mului de apă, de abur, energie 
electrică și forță de muncă. Ne 
vor rămîne spații libere în care 
vom putea dezvolta o producție 
de piele artificială. Toate aceste 
acțiuni și altele se încadrează în 
indicațiile date de dumneavoastră 
anul acesta la 17 august, la Man 
galia. cînd ați făcut o aspră dar 
justificată critică industriei 
ușoare, dîndu-ne astfel un ne
prețuit ajutor pentru îmbunătă
țirea, activității în această ra
mură a industriei.

Pe baza concluziilor desprinse, 
noi nc-am întocmit propriile 
noastre programe de activitate, 
care să ducă la ridicarea calită
ții, la diversificarea sortimente
lor. folosirea judicioasă și cali
tativ superioară a materiei pri
me. îmbunătățirea generală a 
finisajelor.

Cu toate realizările obținute, 
ne dăm seama și știm că în ac
tivitatea noastră mai avem lip
suri. Calitatea produselor nu a 
fost întotdeauna constantă, spi
ritul gospodăresc mai lasă de 
dorit in unele locuri de mun
că. nu întotdeauna am respectat 
termenele de livrare, disciplina 
tehnologică nu este respectată 
mai ales în schimbul doi. Vom 
face totul pentru a înlătura ne
întârziat și aceste lipsuri.

Am pregătit în bune condi
țiuni începerea producției anu
lui viitor și vom lupta neabătut 
pentru realizarea și depășirea 
planului la toți indicatorii.

Klara Butika, muncitoare la 
întreprinderea de prelucrare a 
lemnului „Libertatea", a arătat : 
Colectivul întreprinderii pe care 
o reprezint muncește cu rîvnă și 
stăruință pentru realizarea cin
cinalului în 4 ani și 4 luni. 
Avansul de peste 70 de zile lu
crătoare pe care l-am înregis
trat ne dă certitudinea înfăptui
rii și chiar devansării acestui 
obiectiv.

Ne mîndrim că mobila pe care 
o producem se bucură de apre
cieri deosebite în peste 20 de 
țări: Sîntem desemnați ca unita

te etalon puntru calitate și în
treprindere model pe țară în 
domeniul fabricării mobilei.

Avem în construcție o fabrică 
de mobilă „stil" care va pro
duce efectiv la sfîrșitul anului 
viitor. Posibilitățile noastre de 
dezvoltare nu-se opresc aici. Ce
rințele viitorului ne obliga să 
muncim și mai bine.

Noi, comuniștii, toți lucrători/ 
întreprinderii, români, maghiari 
și de alte naționalități, uniți în 
gînd și faptă ne angajăm, stima
te tovarășe Nicolae Ceăușescu, 
să ne dăruim întreaga pricepe
re și dăruire înfăptuirii sarci
nilor ce ne revin. Avem toate 
condițiile pentru înfăptuirea 
cuvîntului dat, și-l vom înde
plini cu dragoste.

în cuvîntul său, Dumitru 
Radu Popescu, secretarul Aso
ciației scriitorilor din Cluj, a 
spus : Aici, la Cluj, unde au 
trăit mari cărturari români și 
maghiari, scriitorii de azi, avînd 
permanent în față cuvintele a- 
dresate de dumneavoastră crea
torilor — să înfățișeze în mod 
veridic lupta poporului, să vadă 
limpede forțele noului, să sur
prindă energia impetuoasă cu 
care el se afirmă în viață, să 
redea tendința dezvoltării irever
sibile a societății spre culmile 
înalte ale socialismului și comu
nismului —, participă alături de 
întregul popor la înălțarea 
noii orinduiri sociale și la îm
bogățirea ei spirituală. îndemnul 
spre cunoașterea vieții, spre 
descoperirea celor mai semnifi-; 
cative fapte din existența și 
conștiința contemporanilor noș
tri a determinat un real avint 
al creației inspirate din realita
tea vie și bogată a societății 
noastre.

Reflectarea mai profundă și 
mai convingătoare a probleme
lor eticii socialiste, a prefaceri
lor din viața oamenilor, • afir
marea valorilor umanismului 
socialist este mai amplu ma
terializată in creații însuflețite 
de patriotismul oamenilor mun
cii, sursă pentru o permanenta 
confruntare cu istoria, cu faptele 
cotidiene ale timpului nostru.

Expunerea dumneavoastră cu 
privire la Programul ideologic 
al partidului, document funda
mental pentru munca fiecărdi 
creator — a spus vorbitorul — 
ne îndeamnă să privim cu exi
gență și autoexigență, îndato
riri neîmplinite încă, să privim 
cu un spor de răspundere 
neajunsurile noastre, acționind 
mai ferm pentru a lichida auto- 
mulțumirea. înfățișarea palidă 
uneori a pulsului vieții, pentru 
crearea unei literaturi militante, 
revoluționare, scriitorul avînd o 
nobilă datorie de educare, de 
factor activ în formarea conști
ințelor. în descoperirea celor 
mai profunde trăsături ale omu
lui de azi, patriot înflăcărat 
care se afirmă în cele mai cu
prinzătoare aspecte ale reali
tății.

Vă încredințăm, stimate to
varășe Nicolae Ceăușescu, că ne 

vum îndeplini cu cinste această 
nobilă responsabilitate.

Lui-nd cuvîntul, loan Giurgea, 
director al întreprinderii 
„Unirea", a spus :

în cursul vizilei de lucru de 
astăzi, la întreprinderea noastră, 
dumneavoastră, tovarășe secre
tar general, ne-ați dat indicații 
și îndrumări esențiale pentru 
dezvoltarea potențialului tehnic 
și tehnologic, pentru diversifi
carea producției și ridicarea ca
lității produselor. Atit din indi
cațiile ce ni le-ați dat, cit și din 
scrisoarea dumneavoastră adre
sată primilor secretari ai Comi
tetelor județene de partid, al că
rei conținut a fost dezbătut în 
toate organizațiile de partid, cu 
întreaga masă de salariați din 
întreprindere, s-a desprins eu 
limpezime necesitatea îmbună
tățirii întregii noastre activități 
pentru mai buna folosire a su
prafețelor și capacităților de 
producție. în mod deosebit la 
Fabrica de mașini de rectificat, 
pentru întronarea unei discipli
ne ferme- față de cei care con
cep produsele și tehnologiile, ca 
și față de cei ce le realizează. 
Se impune, de asemenea. Îmbu
nătățirea activității pentru asi
gurarea bazei materiale necesa
re efectuării tuturor operațiuni
lor de încercare și verificare a 
parametrilor de funcționare a 
utilajelor.

Confruntarea colectivului în
treprinderii noastre cu cerințele 
mereu crescînde ale economici 
naționale, iar, începînd din a- 
cest an, și cu exigențele cumpă
rătorilor externi impune lichida
rea grabnică a tuturor neajunsu
rilor existente in activitatea 
noastră, pentru realizarea unor 
mașini și utilaje cu performan
țe tehnico-economice ridicate,, 
competitive pe piața mondială.

Exprimînd voința comuniști
lor, a întregului colectiv de 
muncă de la „Unirea", permi- 
teți-mi, ca odată cu sincerele și 
caldele noastre mulțumiri pen
tru ajutorul nemijlocit pe care 
hi l-ați acordat, să vă asigurăm 
că vom urma in mod neabătut 
indicațiile și îndrumările date, 
că vom face totul pentru reali
zarea sarcinilor ce ne revin.

Luind apoi cuvîntul. prof, 
univ. Emil Negruțiu, rector al 
Institutului agronomic „Dr. Pe
tru Groza", a spus : Lucrătorii 
cu mintea și brațele din Institu
tul agronomic, ca de altfel în
treaga intelectualitate a Cluju
lui. încearcă un puternic senti
ment de emoție și în același 
timp de aleasă bucurie la acest 
fericit prilej al reintilnirii cu, 
dumneavoastră, mult iubite to
varășe secretar general.

Cadrele didactice și studenții 
noștri sint antrenați în procesul 
de pregătire a specialităților 
pentru agricultura socialistă în 
plină dezvoltare. Trăim și mun
cim cu sîrg pentru înfăptuirea 
indicațiilor date de dumneavoas
tră cu prilejul deschiderii anu
lui universitar trecut, aici, la 
Cluj.

Ținem să vă raportăm că, 
sporind ponderea lucrărilor 
practice și a practicii în planu
rile de înyățămînt, am făcut 
progrese în." ultimul timp în 
instruirea -studenților, în in
tegrarea învățămîntului, _ cer
cetării și producției. Fuziona
rea Stațiunii noastre didac- 
tice-experimentale cu Stațiu
nea experimentală zootehnică 
Jucu-Bopțida, in jurul căreia 
există o puternică platformă 
de unități agricole — va crea 
premise reale pentru înfăptui
rea, în condiții mai bune, a 
imperativului integrării. Infor
măm, de asemenea, că pentru 
dezvoltarea cercetărilor științi
fice din zona transilvană s-a 
constituit un Consiliu tehnico- 
științific zonal, format din cer
cetători, cadre din producție și 
învățămînt.

Dacă în anul 1971 aveam în
cheiate contracte de cercetare în 
valoare de 250 000 lei, în acest 
an avem 21 de contracte în va
loare de 2,5 milioane lei, iar 
pentru perioada care urmează 
pină în anul 1975 valoarea to
tala va fi de aproape 9 mili
oane. Sîntem insă conșticnți 
că nu ne putem opri aici. A- 
gricultura noastră are nevoie 
de un sprijin și mâi maro din 
partea științei și slujitorilor ei.

Ne angajăm să ne dăruim cu 
entuziasm și fermitate intere
selor majore ale poporului, să 
slujim cu credință neștrămuta- ’ 
tă Partidul Comunist Român.

întimpinat cu puternice ova
ții și urale de toți cei prezenți, 
ia cuvîntiil tovarășul Nicolae 
Ceăușescu.

Cuvintarea secretarului ge
neral al P.C.R., urmărită . cu ■ 
viu interes, a fost subliniată în 
repetate rînduri cu- îndelunga- $ 
te aplauze.

Aducînd tovarășului .Nicola? 
Ceăușescu mulțumirile cele 
mai adinei și recunoștința fier- ' 
bîr.te a organizației județene de 
partid pentru ajutorul perma
nent acordat; tovarășul Ștefan 
Mocuța a spus : Ne -angajăm, 
stimate tovarășe secretar gene
ral. să nu precupețim nici un 
efort în munca ce o vom
depune. să ne .dăruim toată
capacitatea și energia creatoa
re pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor eh' ne revin, 
pentru ca întreaga viață econo
mică și social-politică a jude
țului să, progreseze tot mai 
mult, corespunzător înaltelor e- 
xigențe pe care le-ați formulat.

întîlnirea cu activul de par
tid a luat sfîrșit într-o at
mosferă entuziastă, expresie - 
a sentimentelor de nețărmurită 
dragoste a comuniștilor, a oame
nilor muncii- clujeni ■ față de ' 
partid, a angajamentului lor 
de a-și consacra capacitatea 
și energiile creatoare realiză
rii cincinalului înainte de 
termen, îndeplinirii1, mărețului 
program trasat de Congresul 
al X-lea și de Conferința Na- ‘ 
țională ale partidului- nostru.' f

Clujul.se
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Pe adresa redacției noastre au sosit scrisorile unor tineri care 
ne solicită informații in legătură cu rețeaua școlară, posibilită
țile de calificare în meseriile industriei constructoare de mașini.

Ne-am adresat Ministerului Industriei Construcțiilor ele Ma
șini Grele cu rugămintea de a ne oferi aceste date, utile ab
solvenților școlilor de cultură generală.

★
Liceele industriale aparținând ministerului pregătesc cadre 

din sectorul mecanic pentru întreprinderi din toate ramurile 
economiei. Pornind de la necesarul de cadre in stare să acope
re aceste cerințe, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini 
Grele a dublat numărul liceelor industriale, așa îneît acum 
funcționează 32 de licee iar ponderea elevilor școlarizați a cu
noscut o creștere cu 108°'0 față de anul trecut.

Aflăm că pentru anul' școlar 1974—1975 există preocuparea de 
dublare a rețelei liceelor industriale și de triplare a planului 
de școlarizare. De asemenea, în cadrul cîtorva școli generale de 
10 ani vor fi înființate clase cu profil mecanic, în special în lo
calitățile unde industria construcțiilor de mașini grele este în 
plină dezvoltare sau acolo unde vor fi înființate întreprinderi 
de profil : in orașul Tg. Secuiesc pentru întreprinderea de 
șuruburi ; la Piatra Neamț pe lingă întreprinderea „Ceahlăul" : 
in orașul Bistrița pentru întreprinderea de utilaj pentru indus
tria materialelor de construcții refractare și altele. De altfel, 
liceele de specialitate de care vorbim, funcționează pe lingă în
treprinderile de profil care le patronează și constituie, totodată, 
baze de practică.

Reșița, 
între-

GRELE

în acest an școlar funcționează următoarele licee 
industriale pentru construcții de mașini grele.

at Liceul industrial pentru 
construcții de mașini Ctmpu- 
lung, patronat de întreprin
derea mecanică Muscel, din 
Calea Brașov nr. 1, pregăteș
te cadre pentru următoarele 
meserii : prelucrări prin aș
chiere. automobile și tractoa
re, prelucrări la cald, mașini 
și utilaje, mașini și aparate 
electrice

9 Liceul industrial pentru 
construcții de mașini „Stea
gul Roșu" Brașov, patronat 
de întreprinderea de Auto
camioane, str. Poenelor/nr. 5 
— prelucrări prin așchiere, 
automobile și tractoare.

9 Liceul industrial pentru 
construcții de mașini nr.

Brașov, str. 13 Decembrie 
131, patronat de întreprinde
rea Tractorul — prelucrări 
prin așchiere. prelucrări la 
cald, automobile și tractoare, 
mașini și aparate electrice.
• Liceul industrial pentru 

construcții de mașini Brăila, 
str. Vidin 256, patronat de 
întreprinderea Progresul — 
— prelucrări prin așchiere, 
lucrări la cald. mașini și 
utilaje, construcții navale, 
mașini și aparate electrice.

• Liceul industrial pentru 
construcții de mașini Buzău, 
patronat de întreprinderea 
de utilaj terasier, str. Dr. 
N. Filipescu nr. 4 — prelu-

crări prin așchiere, mașini și 
utilaje.

O Liceul industrial de con
strucții de mașini, 
aflat sub patronajul 
prinderii de mașini de con
strucții din localitate, str. 
Caransebeșului nr. 1 — pre
lucrări prin așchiere, prelu
crări la cald, mașini și utila
je, mașini și aparate elec
trice.
• Liceul industrial pentru 

construcții de mașini Caran
sebeș din str. Racoviță nr. 1 
patronat de întreprinderea 
de construcții metalice, str. 
Racoviță nr. 1, — prelucrări 
prin așchiere, mașini și uti
laje.

• Liceul industrial pentru 
construcții de mașini Cluj 
patronat de întreprinderea 
Tehnofrig. str. Moților nr. 78 
— nrelupraH nrin așchiere, 
mașini și utilaje.

9 Liceul industrial 
construcții de mașini 
stanța, Bd. 1 Mai nr. 
tronat de Șantierul naval —• 
construcții navale, mașini și 
aparat? electrice.

• Liceul industrial pentru 
construcții de mașini Medgi
dia, patronat de întreprinde
rea mecanică de utilaje, str. 
Tortoman nr. 3 — prelucrări 
prin așchiere. prelucrări la 
cald, mașini și utilaje.
• Liceul industrial pentru 

construcții de mașini nr. 1 
Galați, aflat sub patronajul 
Șantierului naval, str. Știin
ței nr 119 — prelucrări prin 
așchiere, prelucrări la cald, 
mașini și utilaje, mașini și 
aparate electrice.

• Liceul industrial pentru 
construcții de mașini nr. 2 
Galați, patronat de Șantierul 
naval, str. Traian nr. 203 — 
construcții navale. e

• Liceul industrial pentru

pentru
Con-

44 pa-

construcții de mașini Iași, 
patronat de întreprinderea 
mecanică Nicolina. str. M. 
Sturza nr. 2 — prelucrări 
prin așchiere. prelucrări la 
cald, mașini și aparate.

9 Liceul industrial pentru 
construcții de mașini, Olte
nița, str. Cuza Vodă. nr. 36. 
patronat de Șantierul naval 
— mașini și aparate electri
ce construcții navale.

9 Liceul industrial pentru 
construcții de mașini Baia 
Mare, din str. Dr. Gh. Mari
nescu 1. patronat de între
prinderea mecanică de ma-f 
șini și utilaj minier — pre
lucrări prin așchiere. mașini 
și utilaje.

© Liceul industrial pentru 
construcții de mașini, Dro- 
beta-Tr. Severin, aflat . sub 
patronajul Șantierului naval, 
str. Tr. Jiului 7 — prelucrări 
prin așchiere. mașini și uti
laje. construcții navale, ma
șini și aparate electrice.

9 Liceul industria! pentru 
construcții de mașini Balș, 
patronat de întreprinderea 
osii și boghiuri ștr. N. Băl- 
cescu nr. 1 — prelucrări prin 
așchiere. prelucrări la cald, 
mașini și aparate.

9 Liceul industrial pentru 
construcții de mașini Caracal, 
patronat de întreprinderea 
de vagoane, str. Horia. Cloș
ca și Crișan 27 — prelucrări 
prin așchiere, mașini și uti
laje.

9 Liceul industrial pentru

construcții de mașini nr. 1, 
din str. Traian nr. 28, patro
nat de întreprinderea 1 Mai 
pregătește cadre pentru ur
mătoarele meserii : nrel”- 
crări la cald, prelucrări prin 
așchiere, mașini, și utilaje.

® Liceul industrial nr. 2 
Ploiești, str. Petrolului nr. 16, 
patronat de întreprinderea 
de utilaj chimic, prelucrări 
prin așchiere, mașini și uti
laje.

9 Liceul industrial pentru 
construcții de mașini din Satu 
Mare, din str. Mihail Emi- 
nescu nr. 1 patronat de în
treprinderea Unio — prelu
crări prin așchiere, mașini și 
Utilaje.

© Liceul industrial pentru 
construcții de mașini Zalău, 
sub patronajul întreprinderii 
de armături industriale din 
fontă și oțel, str. Gh. Doja 
nr. 51 — prelucrări prin aș
chiere. prelucrări la cald.

® Liceul industrial pentru 
construcții de mașini Sibiu, 
din str. Gladiolelor nr. 4 pre
gătește cadre calificate pen
tru prelucrări prin așchiere, 
mașini și utilaje. Liceul este 
patronat de întreprinderea 
„Independența".
• Liceul industrial pentru 

construcții de mașini din 
Avrig, patronat de întreprin
derea mecanică Mîrșa, str. 
Gh. Lazăr nr. 37 — prelu
crări prin așchiere, mașini și 
utilaje.
• Liceul industrial pentru 

construcții de mașini Alexan
dria, sub patronajul între
prinderii de rulmenți, str. 
Griviței — prelucrări prin 
așchiere, mașini și utilaje, 
mașini și aparate electrice.
• Liceul industrial pentru 

construcții dc mașini din Ti
mișoara, str. Brediceanu nr. 
37 — patronat de întreprin
derea Mecanică — prelu
crări prin așchiere, mașinj și 
utilaje, mașini și aparate e- 
lectrice.
• Liceul industrial pentru 

construcții de mașini Tirgo- 
viște, patronat de întreprin
derea de utilaj petrolier, str. 
Lt. Stancu nr. 35 — prelu
crări prin așchierfe, mașini și 
utilaje, mașini și aparate e- 
lectrice.

își propune să înființeze încăIn viitorul an școlar M.I.C.M.G. __ __ _____ r__ ____
10 licee industriale pentru construcții de mașini pe lingă în
treprinderea de vagoane Arad, întreprinderea de autoturisme Pi
tești, întreprinderea de construcții metalice Bocșa, întreprinde
rea Automatica Moreni. întreprinderea 7 Noiembrie Craiova, în
treprinderea Mecanică Cîmpina, întreprinderea de mecanică fină 
Sinaia, întreprinderea Vulcan București. întreprinderea de ma
șini grele București. întreprinderea metalurgică și întreprinde
rea de șuruburi Bacău.

La ora de practică, elevul Viorel Sărac din anul II al Grupului școlar de construcții de mașini 
din Arad.

Foto: EM. TÂNJALĂ

VIATA BATE LA U$Â I

ELENA RUBELI

Ne-am interesat pentru dumneavoastră.
© Adrese utile tinerilor care au absolvit școala generală sau 

liceul și doresc să se califice într-o meserie.
• Uzina Vulcan, str. Samuil Vulcan 10, cursuri de calificare 

de opt luni cu participare în producție pentru meseriile : sudor, 
lăcătuș-construcții metalice, cazangii. Se primesc băieți din toa
tă țara cu limita de vîrstâ 18 ani.

• întreprinderea de mase plastice, șoseaua Ziduri Moși 23, 
curs de calificare, operatori chimiști cu participare in produc
ție, se primesc fete din municipiul București, durata cursului opt 
luni, limita de vîrstă 18 ani.

• Uzina Danubiana, șoseaua Olteniței, curs de calificare de 
scurtă durată și curs de calificare la locul de muncă cu durata 
de 6—8 luni, se primesc fete și băieți, limita de virstă 18 ani.

IN ATENȚIA FEJTELOR
• Filatura de lină pieptănată, șoseaua Vergului 38, cursuri de 

calificare cu o durată de opt luni cu participare in „producție 
pentru meseria de țesătoare, se primesc fete din municipiul 
București și județele limitrofe.

• Postăvăria Română, șoseaua Pantelimon, curs de calificare 
pentru meseria de țesătoare cu participare în producție, durata 
opt luni.

Cursuri de calificare

R. Vali — Timișoara — Nu 
consider justificate criticile pe 
care ni le aduci. Am anunțat 
aici — și nu o singură dată — 
că recomandările adresate citi
torilor se întemeiază pe infor
mațiile cuprinse în îndrumătoa
rele editate de Ministerul Edu
cației și învățămîntului. Ca ata
re nu posedăm informații în le
gătură cu condițiile de teritoria
litate (obligația de a locui în 
județul unde se află școala res
pectivă) și nici cu modificările 
determinate de planurile de șco
larizare , anuale care pot să pre
vadă lipsa școlarizării pentru un 
anumit profil într-o anumita 
perioadă. Pentru a evita ne- 
concordsnțele era indicat să 
verificați recomandarea noastră 
la școala 
adresă 
le-am 
pectiv.

P.
Dacă 
pentru

respectivă a cărei 
și număr de telefon vi 

comunicat la timpul res-

TATIANA — Bacău — 
nu aș fi hotărît o dată 

F____ totdeauna să asigur co
respondenților mei de la aceas
tă rubrică cel mai strict secret 
al corespondenței m-aș fi sim
țit îndemnat să public scrisoarea 
dumitale ca o exemplificare a 
efectelor negative pe care le are 
neiespectarea vocației în ale
gerea profesiunii. Este adeseori 
dificil să te înțelegi cu un sin
gur interlocutor. Iar dumneata 
posezi trei variante ale propriei 
persoane ! Recunosc aci că în a- 
ceste condiții este destul de greu 
să realizezi un echilibru lăun
tric.

în cazul în care posezi calită
țile psihofizice necesare pilota
jului te sfătuiesc să te adresezi 
federației sportive respective la 
Consiliul pentru educație fizică 
și sport din orașul Bacău. Cred 
că drumul cel mai direct pentru 
dumneata 
scoală cu acest profil nu este 
prevăzută în îndrumător.

După cîte știu (dar informația 
trebuie verificată) TAROMUL 
nu primește fete pentru pilotaj 
ci pențru profesiunea de 
stewardesă. Ar trebui să te in
teresezi la TAROM — deoarece 
cursurile se organizează după 
necesitate. Scrisoarea dumitale 
mi-a lăsat o nedumerire : cum

este cel sportiv. O

miff ‘Tavlrdrim

de SEN ALEXANDRU

se împacă atitudinea față de 
construcții cu epoca noastră și 
cu funcția pe care o ai ? Nu ți 
se pare că este aci o contradic
ție ? Aștept un răspuns.

L. D. — Tecuci — Vom înde
plini cererea dumneavoastră pu- 
blicind la rubrica „Profesia ta" 
— meseriile în care vă veți pu
tea pregăti ca muncitor calificat. 
Afirmația că in orașul dumnea
voastră, Tecuci, nu ați găsit a- 
ceastă posibilitate deși locuiți 
într-un județ intens industriali
zat ne-a mirat totuși. Ne vom 
interesa la autoritățile de resort.

Departe de a ne fi nemulțu
mit conținutul scrisorii mi s-a 
părut foarte interesant prin pro
blema pe care o pune. Așteptăm 
continuarea promisă.

Ulacarov Elena — Iași — Ar • 
fi fost poate interesant să ne 
arăți motivele care au determi
nat această alegere și să ne dai 
informații din care să înțelegem 
dacă ai aptitudinile necesare. 
Punîndu-ne în fața unei hotă
rî ri ferme nu va rămîne decît 
să te adresezi autorității de re
sort care funcționează în 'fiecare 
oraș. Astfel de școli nu sint pre
văzute în îndrumătoare.

Tatarici Dorel — București — 
Mai scrie-ne după ce termini 
școala profesională, deoarece 
informațiile despre aceste școli 
se publică înaintea examene
lor de admitere.

Ion Popa — Pitești — Cursuri 
postliceale de acest profil nu 
funcționează dar se va putea 
prezenta la secția corespunzătoa
re a unui institut pedagogic de 
trei ani pentru a deveni profe
soară de desen. Diploma de ab
solvire a liceului îi îngăduie să 
lucreze în domeniul artelor de
corative. Să sperăm însă că va 
fi primită la institut ceea ce îi

și dorim. Vă sfătuim să discu
tați cu dirigintele clasei care vă 
va putea da informații utile in 
legătură cu încadrarea fostelor 
absolvente.

Bucur Paula — Jud. Ialomița 
— Funcționează în continuare, 
institutele pedagogice de trei 
ani din orașele în care nu func
ționează universități. Le găsești 
menționate cu facultățile respec
tive in volumul „Admiterea în 
invățămîntul superior" pe anul 
1973. Un astfel de institut func
ționează la Pitești, Constanța și 
în alte orașe. Institutele peda
gogice de doi ani nu mai func
ționează.

• Mătasea Populară, str. Popa Nan 82. ucenicie la locul de 
muncă, durata 2 ani, limita de virstă 16—18 ani.

• Filatura românească de bumbac, șoseaua Dudești — Pante
limon 42, cursuri de calificare cu participarea în producție, 
durata 3—4 luni pentru meseriile filator-bobinator, limita de 
vîrstă 18 ani. Solicitantele au posibilitatea să urmeze cursurile 
liceale la Grupul școlar al Ministerului Industriei Ușoare. Se pri
mesc' fete din toată țara.

PENTRU ABSOLVENȚII DE LICEU î
• întreprinderea Electrotehnica, str. Lujerului 42 organizează 

cursuri de calificare cu durată de 10 luni pentru băieți, absol
venți de liceu din București și județele limitrofe pentru meseria 
de sculer SDV.

• întreprinderea mașini unelte și agregate, bd. Muncii 250, 
cursuri de calificare cu o durată de 7 luni pentru meseriile 
strungari bowerkiști, coordonatiști.
• Uzinele „23 August", bd. Muncii 254, cursuri de scurtă du

rată pentru meseria lăcătuș de întreținere. Absolvenții de liceu 
primesc în perioada școlarizării (6—8 luni) o indemnizație de 
1 040 lei. Se primesc băieți din toată țara.

• întreprinderea de cabluri și materiale electro-izolante, șo
seaua Gării Cățelu 4, curs de calificare gradul 1 cu durata de 
5 luni pentru meseria de confecționer, izolații de conducte elec
trice.
• întreprinderea de instalații montaj, Splaiul Independenței 

nr. 1 cursuri de scurtă durată (6—8 luni) pentru meseriile insta
lații sanitare, instalații calorifere, instalații încălzire centrale.

• întreprinderea de transporturi București, str. Berzei, cursuri 
de calificare cu participarea în producție pentru oquparea func
ției de controlor, se primesc fete și băieți, limita de vîrstă 18 ani.

Acum cîțiva ani m5 gră
beam spre cinematecă s-o 
vad pe Sarah Bernard in 
„Dama cu camelii". în fața 
sălii, m-am intilnit cu un 
ilustru regizor de teatru ro
mân. care mi-a spus : „Pen
tru dumnezeu, nu te duce. De 
ce să nu rămîi cu o iluzie 
frumoasă ? E... trist. Sau, de
pinde de sensibilitate. Unii 
rîd — într-adevăr, spectaco
lul er

Am intrat nedumerită 
sala ’ 
s-o văd pe marea, legendara 
Sarah. Lumina s-a stins, 
melodrama a început, deru- 
lindu-se grăbit, sincopat, era 
liniște, gesturile exagerate, 
ridicole desigur, creau, îm
preună cu liniștea, o atmos
feră ciudată, onirică, în mij
locul ecranului, mereu in 
mijlocul ecranului era Sarah, 
divina. Divina nu era însă 
deloc divină, trăsăturile ei 
erau prea acuzate, groase, cu 
tușele prea precise, ridica 
mereu mâinile spre cer, cu 
ochii dați peste cap, se pre
cipita ca o păpușă pe sîrmă, 
efectul era intr-adevăr gro
tesc. Straniu, știam că fusese 
mică și fragilă, că fascinase 
o lume, că a fost, în sfîrșit, 
una dintre cele mai mari ac
trițe ale lumii, publicul o 
adora. De ce ? Oare nu 
Shakespeare însuși, cu sute 

.de ani în urmă, spusese cum 
trebuie să fie un actor în 
scenă, măsura, ponderea, 
realitatea jocului său nu erau 
consfințite de mult în cartea 
dc aur a artei ? Sigur, cine
matograful era o invenție 
nouă, deocamdată invenție, 
nu se constituise ca artă, 
nu-și crease legile, nici mă
car pe cele tehnice, dar jo
cul Sarahei era jocul ei, așa 
fusese probabil, așa uluise ea 
spectatorii acelor timpuri. In 
sala de proiecție lumea tă
cea, jenată chiar, ca și cînd 
se întâmplase ceva nepermis, 
fără rost, lamentabil. Regizo
rul «acela știa ce spune, nu 
trebuia să mă duc atunci s-o 
văd pe 
„Dama 
n-ar fi 
trăit un 
te. Cum 
nii acelui 
Nu cumva nu știm 
totuși, despre realitatea 
figurativă, 
un titlu ilustru ? Istoria ne-a 
lăsat documente, argumente 
irefutabile, filozofia le-a ex
plicat, marea pictură, marea 
literatură și poate, mai ales, 
marea muzică, ne-au lăsat o 
imagine patetică, o imagine 
în care ne place să ne re
cunoaștem și noi, contem
poranii, în datele noastre 
psihologice, și deodată, ecra
nul începe să tremure și ve
dem o vestită actriță, cea 
mai mare actriță a acelor 
timpuri zbuciumîndu-se ri
dicol, în aplauzele hohotitoa
re ale mulțimilor, aplauze de 
care ne vorbesc cronicile, fi
lozofia, istoria, sociologia...
Atunci, cum erau ei, oamenii 
acelor timpuri de fapt ? Dc 
unde gustul acesta pentru 
grotesc, pentru fals, cînd ma
rea literatură, nu-i așa, ara
tă cu totul, cu totul altfel. 
Cronicile de spectacol, istoria 
tbatrului, care spune că Sa
rah era vie, patetică, nemai
pomenită, mint sau mai de 
grabă aceasta era imaginea 
lor despre viu, patetic, ne
maipomenit ? Și suprema în
trebare, mai neliniștitoare 
decît altele, oare arta inter
pretativă, care într-un fel 
este estetică pură — vorbește 
de fapt despre modul în care 
ajunge la om litera scrisă, 
autorul, 
atit de 
modă ?

Lillian 
marele vedete, Valentino în
suși, nu ni se par astăzi gro
tești, rizibili ? Și totuși căr
țile de istoria și teoria fil
mului, cărțile care apar as
tăzi, scrise de autori con
temporani, nu ne explică pe 
pagini întregi cît erau ei de 
fermecători, fascinanți, mari? 
Am văzut într-o duminică 
seara la televizor un film 
perfect stupid (ah, redacția 

, de cinema a televiziunii !) cu 
Maurice Chevalier și nu mai 
știu cine, o vedetă platinată, 
un film cu un baron și un

grotesc".
în

de proiecție. Venisem

Sarah Bernard in 
cu camelii". Dacă 

decit pentru că am 
moment de neliniș- 
erau de l’apt oame- 

sfîrșit ele secol ? 
nimic, 

lor 
ca să parafrazez

muzicianul — este 
perisabilă ? Ca o

Gish, Clara Bow,

actor care era sosia lui, l-a 
văzut toată lumea că n-a * 
avut încotro, și mi-a venit 
în gînd, aparent fără moti
vație : nici nu e de mirare 
că a izbucnit războiul ! Lu
mea se omora după filmele 
acestea stupid evazioniste, eu 
femei platinate în rochii de 
satin lucios și holuri de 
onoare decorate cu un re
marcabil prost gust fastuos. 
Sigur că între timp se con
sumase o mare eră a cine
matografului. sigur că ecra
nul o cunoscuse pe Garbo, 
dar și iarăși dar... Lumea se 
omora după acest gen de fil

me. Ne-p spune istoria, so
ciologia etc. Filme de muca
va, cu eroi de mucava. Fil
me net imposibile după 
război, după cumplitul război. 
Pînă și fastul, cît a mai su
praviețuit, s-a recondițio
nat, a căpătat altă tur
nură. Intre două calamități 
cumplite, cînd grăbit s-a con
sumai o mare eră de cultu
ră. lumea se strica de rîs la 
Stan și Bran. Eu mă uit la 
ei, multi se mai omoară de 
rîs și azi. bărbații mai ales, 
care poate rămîn mai multă 
vreme copii, sau au un mai 
acuzat simț al comediei ab
surde. Eu privesc, și-mi a- 
mintesc un excelent articol, 
un strălucii eseu al Iui Radu 
Cosașu, în „Cinema" mi se 
pare, care avea un titlu agre
siv, de genul „Lasă-mă dom- 
nule-n pace, că nu-mi vine 
sa rid". De ce să rîdă ? Că-i 
cade unuia o scară în cap ? 
Mie chiar mi-a căzut. Nu-i 
deloc vesel. Că l-a dat pe 
Bran afară din slujbă, pen
tru boacănele lui ? Nu-i de 
rîs să rămîi fără piine. Și 
așa mai departe, sociologie 
și iar sociologie, nu mai rî- 
dem, noi, cei de după război, 
cu una cu două. Comediile se 
împuținează neliniștitor. Doar 
americanii fac mereu, dar

greoaie și pentru noi, euro
penii, fără sare și piper. Lu
mea e prinsă in probleme 
foarte grave. Probleme de 
construcție — or știut este că 
rîsul in forma sa totalitară, 
aberantă chiar, apare mai 
ales în epoci de decadență. 
Să nu ne complicăm. Eroii 
noștri arată altfel și ei ne 
seamănă, nu aruncă cu mii- 
nile prin aer, cosind infini
tul, nici nu-și dau ochii pes
te cap. Sclipicile au fugit de 
pe ecran și vedetele vin în 
pulovere și pantaloni și ne 
vorbesc despre viață. Aceste 
afirmații nu sînt, in ceea cc 
mă privește, scutite de o 
undă de neliniște. Dacă pes
te cincizeci de ani, un spec
tator de cinematecă... va 
rîde ? Sau va fi jenat ? Nu 
se poate. Ritos nu se poate. 
Decît dacă...

Am văzut o anchetă la 
televizor despre un tînăr 
care are douăzeci și șapte de 
ani, două meserii și nu face 
nimic, stă pe capul lui tat’su. 
Tînărul parazit nu seamănă 
deloc cu „teoria" despre el. 
Nu semăna deloc cu proto
tipul său de pe ecran, din 
foiletoane, din caricaturi. 
N-avea barbă. N-avea plete. 
Nu era insolent, n-avea fața 
buhăită. Era un băiat cu
rățel și îngrijit, cu părul 
bine pieptănat, cu un costum 
corect, cu o cămașă albă. 
Vorbea ca din carte : „Numai 
munca dă sens vieții". Era 
iot timpul de acord cu repor
terul. Sigur, sigur, el n-a fă
cut bine, dar își ia angaja
mentul... Ca tipologie, indi
vidul era extrem de intere
sant. Din păcate, mai răspîn- 
dit decît se crede. Din păca
te, mai ignorat dfecît se pre
supune. In artă, in presă, în 
film. Unde e acel film adevă
rat despre aceste cazuri 
adevărate, unde este acel 
film cu un erou negativ și 
cu niște eroi pozitivi pe care 
să-| credem și iar să ii cre
dem ? Atenție la perenitatea 
artei ! Atenție la esența ei. 
Dacă vom fi facili, exteriori, 
dacă, metaforic, eroii pe care 
ni-i creăm vor cosi un aer 
fals, peste cincizeci de ani, 
într-o sală de cinematecă...

SMARANDA JELESCU

Școala vieții
(Urmare din pag. I)

rată de capitalism - prin propria-i luptă — clasa muncitoare 
și-a dobîndit nu numai mijloacele de producție și statutul de 

de exploatare, ci, în strînsă legătură cu 
existență DEMNA pe toate planurile. Așa- 
nerealist, înapoiat acel tînăr care ar privi 
exact lumea care, prin strădanii fără șir și 
deschis lui, tînărului, un alt orizont. E drept,

producători liberi 
toate acestea, o 
dar, ar fi ilogic, 
cu... superioritate 
prin sacrificii, i-a ________ _____
unii mai fac o anumită confuzie ; cuceriți total de izbînzFle 
științei și tehnicii, consideră că restul, lucrul manual, ar 
echivala cu o rămînere in urma și, de aici, poziția lor gre
șită. Alții, și nu puțini, fiindcă n-au prilejul să cunoască din 
timp, decit prin „excursii școlare", locurile în care se reali
zează produsele (ajunse la ei gata ambalate, lucioase), 
fiindcă nu văd, pur și simplu, cizmarul aplecat asupra ca
lapodului din zori și pînă-n noapte, fierarul - la fel - bâtînd 
neîntrerupt fierul pe nicovală etc. (ca in alte timpuri pe care, 
indiscutabil, n-avem de ce le regreta) trag pripit concluzia 
că, probabil, tot ce le iese în cale prin magazine, ori pe 
stradă, ori pe cîmp, ori pe șosea, ori prin reviste, sînt literal
mente lesne de făcut, de obținut. O apăsare de buton, o pir- 
ghie împinsă, echivalează — în viziunea eronată a unor tineri 
- cu un produs finit, tocmai bun pentru a fi folosit. Folosind 
nenumărate bunuri materiale, tînârul nu știe, întotdeauna, 
cîte eforturi se înglobează intr-însele (extragerea materiei 
prime, învățătură, concepție etc.). Cîți tineri cunosc, „pe viu" 
(fie și prin intermediul filmului documentar) un laminor de 
toblă ? Și cît e de ușor să te sui intr-un autobuz, să călăto
rești pe Valea Prahovei... (dar motorul din ce-i făcut și cum, 
dar cauciucurile, dar...).

Contactul cu lumea muncii, cît mai de timpuriu, nu repre
zintă exclusiv un priiej de calificare profesională, dar și, fun
damental, cheia înțelegerii stricte, profunde, a adevărului 
vieții. Pregătindu-te cu seriozitate să-i treci pragul, la început 
ca „practicant al vieții", apoi ca „titular" al ei, n-o poți face 
decît de pe poziția normală pentru orice tînăr crescut în 
acest sfert de veac, la noi : din inimă, căci pășești într-a 
doua casă a ta. Dealtminteri, bătrînii, cu înțelepciunea lor 
tradițională, spuneau că totul e să ai „școala vieții". Și ei 
înțelegeu printr-osta școala completa pe care ți-o dă numci 
existența la sursa, acqlo unde trăiesc munca, hărnicia și co
rectitudinea, oamenii care produc din totdeauna ceea ce a 
adus umanitatea la stadiul atins, cu care ne mîndrim și că
tre care, dealtfel, fiecare tinăr tinde.
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(III)

Vicecampion mondial 
de juniori în 1961

Cîștigarea în 1960 a titlului de campion național de seniori, 
mi-a asigurat o neașteptata popularitate în cercurile șahiste in
terne și din străinătate, aducîndu-mi printre altele elogiile și 
urările de succes ale unor mari maeștri iluștri, ca Petrosian sau 
Kotov. In aceste condiții, s-a schimbat și modul de considerare 
al șanselor mele pentru campionatul mondial de juniori, ce

urma să se desfășoare in Olanda, la Haga ! Am fost trecut in 
rîndul favoriților, alături de iugoslavul Parma, maestru inter
național, și de cehoslovacul Hort, o mare speranță a șahului din 
țara vecină. Printre outsideri figurau sovieticul Kuindji, ame
ricanul Gilden și finlandezul Westerinen.

S-ar putea spune că atit eu, cit și bunul meu prieten și an
trenor C. Radovici, am plecat spre Haga oarecum în necunoscut, 
deoarece pină atunci nu văzusem decit citeva partide ale lui 
Parma și Hort... Ajunși în metropola olandeză, am fost întim- 
pinați cu mare cordialitate și chiar a doua zi am început gru
pele semifinale, care aveau să se soldeze cu două mari surprize. 
Pentru un campionat mondial de juniori, stilul meu de joc cred 
că era cel mai potrivit, fiindcă jucam tot timpul la mari com
plicații, atacînd fără încetare. în acest fel, debutul meu în semi
finale a fost promițător, am cîștigat primele 3 partide, dar în 
cea de a patra i-am produs antrenorului meu (ca și mie !) emo
ții puternice, uitînd dama în priză cu argentinianul Rubinetti. 
Intr-un blitz îndrăcit (eram amîndoi în criză de timp) am reu
șit să-1 păcălesc și să cîștig, printr-o combinație de mat ! Totul 
se sfîrșise cu bine, dar cu cîte emoții... Pină la urmă, am ob
ținut calificarea, fără alte complicații, destul de ușor și am 
așteptat numele viitorilor mei adversari. Semifinalele au făcut, 
spre surprinderea generală, o triere destul de serioasă, dintre 
favoriți căzînd Hort și Gilden, iar Parma calificîndu-se foarte 
greu, la Sonneborn, în fața columbianului Minaya... După o zi 
de pauză, pe care antrenorul meu și cu mine am consacrat-o 
cunoașterii orașului, foarte pitoresc, cu multe parcuri și qanale, 
rezervîndu-ne în acele zile tradiționala sărbătoare olandeză a 
lalelelor, a început finala campionatului mondial, care a reunit 
12 concurenți. Practicînd același joc bătăios, eu am luat un 
start excepțional : 5,5 din 6 posibile, dar... tot atîtea puncte avea 
și Parma care, jucînd destul de liniștit, pozițional, își depășea 
adversarii prin experiența de concurs și prin tehnica sa supe
rioară. In continuare, finala s-a redus la o adevărată cursă de 
urmărire între noi doi, eu conducînd în permanență, uneori la 
o diferență de un punct. După ce sovieticul Kuindji l-a învins 
pe Parma, iar eu am cîștigat la reprezentantul gazdelor, Zuide- 
ma, lupta părea încheiată defintiv în favoarea mea. în runda 
următoare însă, am pierdut și eu la Kuindji, într-o partidă de 
mare încleștare, în garfy în fflrtză d» timp, eu am ratșt cîștigul

care mi-ar fi adus deja titlul de campion mondial .’... Ultimele 
partide, prin evoluția rezultatelor au ținut trează atenția fleg
maticilor spectatori olandezi, care încet-incet, trecuseră de partea 
mea, deoarece cu puține zile în urmă, din cauza stilului parti
delor, un mare cotidian din Haga mă numise „Un Tal al Româ- 
niei“.

O partidă ce ilustrează bine modul în care am jucat eu în 
acele zile la Haga este următoarea : Gheorghiu—Smidt (Polo
nia) : 1 d4 Cf6 2 c4 g6 3 Cc3 Ng7 4 e4 d6 5 h3 00 6 Ngo c5 7 d5 
e6 8 Nd3 exd5 9 exd5 Cbd7 10 f4 Da5 11 Dd2 Cb6 12 Cge2 Ca4 
13 00 Tb8 14 Tadl Nd7 15 f5 ! a6 16 Nxf6 Nxf6 17 Ce4 ! Dd8
18 Cxf6 4- Dxf6 19 fxg6 Dxb2 20 gxh7 4- Rh8 21 Dh6 DgT 
22 Dxd6 Nxh3 23 Cf4 Ng4 24 Tdel Tbe8 25 Te7 ! Dd4 4- 26 Rh? 
Cb2 27 Dh6 ! 1 și negrul a cedat deoarece urma imparabil 28 
Cg6 4- cu cîștig imediat.

Am condus în permanență pînă în penultima rjindă, .cind 
Parma a izbutit în sfîrșit să mă ajungă. In penultima rundă era 
programată partida directă dintre noi, jucătorul iugoslav avînd 
albele. Surprins în deschidere de o analiză teoretică a antre
norului lui Parma, marele maestru Matanovici, eu m-am apăra* 
cu îndîrjire dar nu am putut egala și în cele din urmă, după 
5 ore de joc, a trebuit să mă recunosc învins... Victoria mea, in
19 mutări, din ultima rundă nu a mai avut importanță, fiindcă 
Parma a făcut o remiză fără Istoric, păstrindu-și astfel primul 
loc în clasament. Am fost extrem de afectat de acest rezultat 
final, în ciuda faptului că toate ziarele și personalitățile lumii 
șahiste subliniau că am jucat excelent in acest campionat mon
dial. Astfel, după partida, cu Kinmark, probabil cea mai fru
moasă a turneului, ziarul Wereld Kroniek a scris că am cîștigat 
,.într-un stil briliant", iar ceva mai tîrziu, fostul secretar al 
F.I.D.E.. domnul Hugo Bjork a declarat că „Florin Gheorghiu 
va deveni candidat și la titlul mondial de seniori". Pentru mine 
însă, în acele momente, comentariile, chiar cele foarte elogioase, 
însemnau foarte puțin. Eram vicecampion al lumii, după ce cu 
un an înainte eram încă un necunoscut, dar trecusem pe lingă 
o mare victorie ! Era prima mea mare decepție, pe care mi-o 
produsesem singur, permițindu-mi momente de relaxare cînd 
lupta nu era încă încheiată. Dar nu-i nimic, peste doi ani viito
rul campionat mondial se va disputa în Iugoslava, acasă la 
Parma, iar eu nu aveam decit 17 ani...
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Șahinșahul Iranului, MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARIA-
MEHR, a trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, urmă
toarea telegramă :

Exprim vii mulțumiri Excelenței Voastre pentru amabilele 
urări pe care ați binevoit să mi le adresați, atît în numele 
dumneavoastră personal, cit și in numele Consiliului de Stat, 
al guvernului și al poporului * ‘ .............
mele de naștere.

îmi este foarte plăcut să vă adresez. Excelență, cele mai bune 
urări de sănătate, de fericire ’
tru poporul român prieten.

împărăteasa și eu însumi păstrăm o excelentă amintire a pri
mirii atît de cordiale pe care Excelența Voastră și doamna 
Ceaușescu ne-ați rezervat-o în cursul ultimei vizite în 
România.

îmi exprim, de asemenea,’ convingerea că relațiile de prie
tenie și de cooperare dintre Iran și România, vor continua să 
se dezvolte din ce în ce mai mult și în viitor spre binele po
poarelor noastre și in interesul păcii mondiale.

român cu ocazia aniversării zilei

personală și de prosperitate pen-

• ION PAȚAN. vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului ex
terior, a primit delegația 
nomică guvernamentală 
Republica Mali, condusă 
Assim Diawara, ministrul 
merțului, care face o vizită în 
țara noastră. Au fost analizate 
probleme privind dezvoltarea 
colaborării și cooperării 
mice, dintre cele două

eco- 
din 
de 

co-

econo- 
țări.

Afaceri-• LA MINISTERUL 
lor Externe, au avut loc, luni, 
convorbiri cu Jean de Lipkow- 
ski, .secretar de stat la Ministe
rul Afacerilor Externe al Fran
ței. Cu această ocazie s-a făcut 
un schimb de vederi privind 
evoluția relațiilor bilaterale, pre
cum și în legătură cu unele 
probleme internaționale de in
teres comun.

★
Cu prilejul vizitei sale la 

București, secretarul de stat la

v

Ieri, a sosit în țară 
samblul folcloric „TURUN 
KIIKURIT" al Ligii Tine
retului Democrat din Fin
landa, condus de Paula 
Paajanen, care, la invitația 
Uniunii Tineretului Comu
nist. va efectua un turneu 
artistic în țara noastră.

Formația folclorică fin
landeză urmează să prezinte 
o serie de spectacole în 
lăcașuri de cultură din .ora
șele Constanța, Galați, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Suceava, Piatra Neamț, Bra
șov, precum și din Capitală.

în cei 15 ani de existență, 
binecunoscutul Ansamblu 
..TURUN KIIKURIT" a rea
lizat o izbutită punere în 
valoare a tradițiilor fol-

Un remarcabil succes
al oamenilor muncii din Capitală

(Urmare din vag. I)
dent, cu 9,4 la sută față de 6,5 
la sulă cit s-a prevăzut în cinci
nal. Volumul produselor noi si 
reproiectale este în 1973 dut/u 
față de cel realizat în 1971 și 
reprezintă 28 la sută din totalul 
producției anului curent. Acea
sta a contribuit la îmbunătăți
rea calității produselor, la creș
terea competitivității lor, fapt 
reflectat în depășirea prevederi
lor inițiale ale planului de ex
port pe eei trei ani cu 412 mi
lioane lei valută.

Esle pentru noi toți o mare 
cinste să vă putem exprima, și 
cu acest prilej, se arată in 
telegramă, calda noastră re
cunoștință. sentimentele noastre 
de profundă gratitudine pentru 
sprijinul permanent, pentru in
dicațiile deosebit de prețioase 
pe care ni ie-ați dat cu ocazia 
vizitelor dumneavoastră de lu
cru in unitățile economice din 
Capitală. Dialogul continuu pe 
care-1 purtați cu oamenii mun
cii. întreaga dumneavoastră ac
tivitate închinată propășirii po
porului nostru dinamizează e- 
nergiile și spiritul de creativitate 
al tuturor cetățenilor patriei, dau 
tot mai ample dimensiuni pro- 
cesului de participare conștientă 
a inîregitlui popor la opera de 
făurire a noii societăți.

Ținînd seama de indicațiile 
date de dumneavoastră, cu pri
lejui recentelor vizite în jude
țele Mureș. Prahova și Buzău, 
vom acționa cu toată energie în 
vederea creșterii continue a ro
lului organelor și organizațiilor 
de partid în viața întreprinderi
lor, a întăririi răspunderii lor, a 
fiecărui comunist pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor 
de plan, pentru continua ridi
care a nivelului calitativ a! pro
duselor, a eficienței întregii ac
tivități economice.

Ne angajăm, mult stimate to
varășe secretar general, se spu
ne în încheiere, să muncim cu 

M.A.E. francez. Jean de Lipkow- 
ski, a oferit, luni, un dejun în 
saloanele Ambasadei Franței, lâ 
care au participat George Ma- 
covescu. ministrul afacerilor ex
terne. Vasile tiliga. adjunct al 
ministrului. Valentin Lipatti, 
ambasador, funcționari superiori 
din M.A.E.

• LUNI DIMINEAȚA s-a îna
poiat în Capitală, Petre Lupu, 
ministrul muncii, care la invi
tația lui A.P. Volkov, președin
tele Comitetului de Stat pentru 
problemele de muncă și salarii 
al Consiliului, de Miniștri al 
U.R.S.S., a făcut, împreună cu 
un grup de specialiști, o vizită 
in schimb de experiență.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, ministrul român a fost sa
lutat de Mircea Voinescu, prim- 
adjunct al ministrului muncii, 
de alți membri ai conducerii 
ministerului.

de

cu

CRONICA apârotori argeșeni țin cu dinții și reușesc magistral un

5. Unde-s „stelele" înaintării ofensive a Stelei ?
Ieri a sosit în Capitală

al

DINAMO A CÎȘTIGAT
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fotbal, dar 
pe pâmînt.

a în- 
într- 
F.C.

mai ales aici, trebuie citeodatâ sâ fii 
Altfel, ratezi ca Florian Dumitrescu.

Thys,
So-

Foto-text :
VASILE RANGA

Rubrică realizată de
DOMNITA VĂDUVA

1. Haidu, nu-i vorba, intervine spectaculos. Dar Dobrin nu i-a 
losat nici o umbra de... speranța : un gol de antologie la vinciu.

„DINAMOVIADA" DE BASCHET

pas de...gol, „U" Cluj la doua puncte2. Moldovan la un 
fericire.

3. Și în 
picioarele

4. Patru 
nesperat 3-0.

dorice finlandeze, a dan
sului și cîntecelor populare 
nordice, turneele sale bucu- 
rîndu-se de o călduroasă 
primire din partea publicu
lui spectator din Finlanda, 
precum și a spectatorilor din 
R.S. Cehoslovacă. Dane
marca, Olanda. R.P. Polonă, 
Suedia. R.P. Ungară și Uniu
nea Sovietică. Ca o recunoaș
tere a calităților artistice 
marcante ale membrilor săi, 
formația ce ne vizitează țara* 
și-a adjudecat -mai multe 
premii cu prilejul unor con
cursuri artistice organizate 
în Finlanda și este laureată 
a Festivalurilor mondiale 
ale tineretului și studenților 
de la Moscova și Helsinki.

abnegație și avînt revoluționar 
pentru a obține noi succese in 
aplicarea in viață a politicii 
partidului, a programului 'său de 
făurire a 
multilateral dezvoltate în 
tria noastră. Vom 
pentru ca 
lei de-a 
eliberării 
va avea

societății socialiste 
pa- 

face totul 
anul 1974 — anul ce-

30-a aniversări a 
patriei, anul in care 
loc cel de-al Xl-lea

EFECTUL RAZELOR GAMMA 
ASUPRA CRĂIȚELOR : Buzești (o- 
rele 9; 11,15; 13.30, 16; 18,15; 20,30), 
Aurora (orele 9; 11,15; 13.30; 15,45, 
18; 20,15).

GALA FILMULUI SOVIETIC : 
MONOLOG : Capitol (orele 9,30 ; 
11,15; 14; 16.15; 18,30; 20.45).

MULT ZGOMOT PENTRU NI
MIC : Patria (orele 10; 12.30; 15.30; 
18; 20,30).

DOI FE UN BALANSOR : Scala 
(orele 9: 11,15; 13.30; 16; 18,30;
21). Festival (orele 9; 11,15; 13,30; 
16: 18,30 21).

MAFIA ALBA : Luceafărul to- 
rele 9; 11,15: 13,30: 16: 18,30; 20,45). 
București (orele 8.30: 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Favorit (orele 9: 11.15; 
13 30: 15.45; 18: 20.30).

Y-17 ACȚIONEAZĂ : Flacăra 
(orele 16; 18;, 20).

CU CĂRȚILE PE fața : Victo
ria (orele 8.30: 11: 13 30: 16; 18,30; 
21), Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15: 20.30), Flamura (orele 9; 
11,15; 13.30: 16: 18,15; 20,30).

DESPRE O ANUME FERICIRE * 
Melodia (orele 9: 11.15: 13.30: 16; 
13,30; 20.45). Modern (orele 9: 11.15’; 
13.30: 16: 18.15: 20.30).

O AFACERE PE CINSTE : Cen
tral (orele 9 15: 11.30: 13,45: ** 
18,15: 20.30). Bucegi (orele 
18: 20.15). Miorița (orele 9; 
13,30; J5.45: 18; 20,45).

ȘAPTE ZILE : Lira (orele 
18: 2015).

PARADISUL : Gloria (orele 9; 
11,15: 13.30; 16; 18,15; 20.30).

VALTER APARA SARAJEVO î 
Lumina (orele 9; 12.30; 16; 19,30).

Tfî: 
15 30: 
11.15;

15,30;

Luni a părăsit Capitala, ple- 
cînd la Moscova delegația Repu
blicii Socialiste România condu
să de tovarășul Manea Mânescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării, pen
tru a participa la ședința Co
mitetului C.A.E.R. pentru cola
borare în domeniul activității 
de planificare.

Din delegație fac parte Radu 
Constantinescu. vicepreședinte 
al Comisiei guvernamentale de 
colaborare și cooperare econo
mică și tehnică. Vasile Răuță, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, delegația a fost condusă 
de tovarășii Gheorghe Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri. Emilian Do- 
brescu, Nicolae Mihai, miniștri 
secretari de stat, prim-vicepre- 
ședinți ai Comitetului de Stat 
al Planificării. Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, de alte persoane oficia
le. A fost de față V.I. Drozden
ko, ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București.

Peter
stat

exterior, 
secretar 

comerț <

• LUNI DIMINEAȚA la Mi
nisterul Comerțului Exterior, au 
început convorbiri intre Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, și 
Walker, secretar de 
pentru comerț și industrie 
din Marea Britanie. Au fost 
abordate probleme privind cola
borarea și cooperarea economică 
dintre cele două țări, perspecti
vele relațiilor economice bilate
rale.

Au participat Vasile Voloșeniuc, 
președintele Consiliului de ad
ministrație al Băncii române de 
comerț exterior. Constantin Stan- 
ciu. adjunct al ministrului co
merțului exterior, alte persoane 
oficiale.

A fost de față Derick Rosslyn 
Ashe, ambasadorul Marii Brita
nii la București.

★
în aceeași zi. secretarul de 

stat pentru comerț și industrie 
din Marea Britanie a avut în
trevederi cu prof. Ioan Ursu, 
președintele Consiliului național 
pentru știință și tehnologie. Mi
hail Florescu, ministrul indu
striei chimice, și Gheorghe Bol- 
dur, adjunct al ministrului in
dustriei construcțiilor de mașini- 
unelte și electrotehnicii. S-au 
abordat diferite aspecte ale 
dezvoltării relațiilor economice 
și tehnico-științifice româno- 
britanice.

DIMINEAȚA a ple-
Moscova o delegație 
condusă de general 

Sterian Țîrcă. adjunct

de 
manifestare care se în- 

culturală dintre Rom- 
culturală dintre 

și Uniunea So- 
Cu această ocazie. 

„Capitol

• LUNI 
cat spre 
militară 
colonel 
al ministrului apărării naționale, 
pentru a participa la funerari - 
ile mareșalului Uniunii Sovie
tice, Semion Budionnîi.

• LUNI SEARA s-au deschis 
în Capitală „Zilele filmului so- 
scrie în contextul relațiilor 
vietic, 
colaborare 
colaborare 
România 
vietîcă. 
la cinematograful 
a avut loc un spectacol 
gâlă cu filmul „Monologul1 
o dezbatere etică de actualitate, 
în regia lui Ilia Averbah.

o 
delegație a Tinerilor Social- 
Creștini din Belgia, compu
să din Jean Louis 
președinte al Tinerilor 
cial-Creștini francofoni, Jan 
Huyghebaert, președinte 

Social-Creștini 
și Alain de 

bi- 
al Tinerilor 

francofoni, 
i C.C.

Tinerilor 
flamanzi
Brouwer, membțu al 
roului național ’ 
Social-Creștini 
rare, la invitația C.C. al 
U.T.C., va efectua o vizită 
în țara noastră.

Congres al partidului — să mar
cheze o nouă treaptă în realiza
rea angajamentului pe care ni 
l-am asumat, în creșterea con
tribuției comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii din Capitală, 
la accelerarea dezvoltării econo
mice și sociale a țării, la creș
terea necontenită a nivelului de 
trai material și spiritual ai po
porului.

piesa lui Lope de Vega. Episo
dul II.

STARE f)E ASEDIU : Excelsior 
(orele 8,30; 11; 13.30; 16; 18,30: 21), 
Floreasca (orele 15,30: 18: 20,30).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI : 
Unirea (orele 16; 18: 20).

CONSPIRAȚIA : Pacea (orele 
16: 18: 20).

ALBA CA ZAPADA ȘI CEI 
ȘAPTE PITICI : Doina (orele 9.45: 
11,45; 14; 16; 18: 20), Dacia (orele 
9; 11,15: 13.30; 16: 18,15; 20,30).

COPERNIC : Cosmos (orele
15,30: 19).

CARTEA JUNGLEI : Timpuri 
Noi (orele 9,15—20,30 în conti
nuare).

PARASUTIȘTII : Munca (orele 
16: 18: 20).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM : 
înfrățirea (orele 15.30; 18; 20,15).

TU ȘI EU : Rahova (orele 15,30; 
18: 20.15).

LEGENDA NEGRULUI CHAR
LEY : Giulești (orele 15,30: 18; 
20.15), Arta (orele 15,30: 18; 20.15).

CU TOATE ACESTEA : Vitan 
(orele 15,30: 18; 20.15).

PISICA JUNGLEI : Drumul Să
rii (orele 15.30; 18; 20).

FANTOMA LUT BARBĂ NEA
GRĂ : Ferentari (orele 15,30; 17,45: 
20).

PE ARIPILE VÎNTULUI : Co- 
troceni (orele 9: 14; 18,30).

INFAILIBILUL RAFFLES : Crîn- 
gași (orele 15,30: 18: 20,15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : Volga (orele 9; 12,30; 16; 
19,30).

Studenții folcloriști
Propunerea făcută la ediția 

trecută a colocviului național al 
cercurilor științifice studențești 
de folclor s-a materializat prin 
înființarea Societății studenților 
folcloriști. Condusă și îndruma
tă de Uniunea Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România 
— ceea ce asigură integrarea a- 
eestei activități în programul 
instructiv-educativ larg cuprin
zător al U.A.S.C.R. — Societatea 
este chemată să coordoneze ac
tivitatea cercurilor științifice 
studențești de folclor, să gene
ralizeze experiența acumulată în 
cercetare, să faciliteze valorifi
carea rezultatelor obținute în 
investigarea diferitelor zone fol
clorice. Propunîndu-și o mai 
strînsă legare a școlii de practi
că. Societatea urmează să creeze 
cadrul adecvat familiarizării 
studenților cu activitatea cultu- 
ral-educativă a satului contem
poran, in vederea muncii com
plexe pe care sînt chemați s-o 
desfășoare după terminarea stu
diilor. Prin includerea, în ca
drul echipelor de cercetare de 
teren, a studenților de la so
ciologie, conservator, arhitectu
ră, A.S.E. etc. se deschid largi 
perspective cercetării interdisci- 
plinare, ceea ce va contribui, 
evident, la mai marea eficiență 
a acestei activități, la mai pu
ternica ancorare a cercetării 
științifice studențești în realita
te. Către aceeași finalizare sint 
orientate și 
îndrumarea 
studențești, 
adoptat cu 
constituire, ________________
dezideratelor enunțate, a înscris 
acțiuni concrete, cu responsabi
lități și sarcini precise, cu c- 
biective menite să antreneze 
toate centrele universitare ale 
țării;

preocupările pentru 
mișcării artistice 

Planul de măsuri, 
prilejul ședinței de 
urmărind realizarea

S. D.

300 de ani de la 
nașterea lui Dimitrie 

Cantemir
Cu prilejul manifestărilor tri- 

centenarului nașterii lui Dimi
trie Cantemir, Filiala Brașov a 
Asociației filateliștilor din Re
publica Socialistă România a 
organizat în foaierul Teatrului 
dramatic din localitate prima 
expoziție republicană de filate
lie tematică românească.

La această expoziție participă 
filateliști din 18 județe ale țării 
cu lucrări grupate în teme ca : 
„Pagini din istoria poporului

BREVIAR FOTBALISTIC
solicitarea echipelor 

Dinamo și Universitatea Craio
va — care miercuri, 7 noiembrie, 
vor susține partidele retur în 
„cupele europene", federația de 
fotbal a dispus ca meciurile 
C.S.M. Reșița — Dinamo și 
Univ. Craiova — C.F.R. Cluj 
să se dispute sîmbătă. De ase
menea jocul RapicJ — U.T.A. se 
va juca tot sîmbătă, pe stadionul 
Giulești. In tot cursul lunii 
noiembrie, ora oficială de înce
pere a întâlnirilor de divizia A 
este ora 14,30.

• Echipa reprezentativă de 
fotbal a Albaniei — care, 
după cum se știe, se pregăteș
te în vederea meciului pe care 
îl va susține sîmbătă, 3 noiem
brie, pe teren propriu, cu selec
ționata R.D. Germane — 
tîlnit sîmbătă. la Tirana, 
un jos amical, formația

• CEA DE-A 12-A EDIȚIE 
a „Dinamoviadei" de baschet, 
desfășurată la Tbilisi, a pri
lejuit un frumos succes echi
pei Dinamo București, care 
a terminat pe primul loc, 
urmată de formațiile Dinamo 
Tbilisi, Ruda Hvezda Praga, 
Spartak Levski Sofia, Gwar- 
dia Varșovia.

AVENTURA LUI POSEIDON ; 
Viitorul (orele 15,30: 18; 20,15).

ROND DE NOAPTE : Moșilor
(orele 15,30; 18: 20,15).

dreptul DE A IUBI : Popu
lar (orele 15,30; 18; 20,15).

Jazz-ul și instrumentele 
23,55—24,00 Ultimele știri.

PROGRAMUL III
9,00 Știri.. 9,05 Incognito — pro

gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei : „Vin pescari^" — 
de Vasile Veselovschi. 10,00 Femi- 
na-club. 11,00 Știință și tehnică. 
11,10, Profil pe portatv. Tenorul 
Aureliano Fertile. 11,30 Pentru 
prietenii magnetofonului. Muzică 
populară. 12,00 Transmisiuni direc
te din țară. 12,10 Invitație în fono
tecă. 12,55 Melodia zilei. 13,00 în
chiderea emisiunii. 17,00 Știriie 
după-amiezii. 17,05 Alo, Radio ! — 
muzică ușoară la cererea ascultă
torilor. 18.00 Șapte zile, șapte arte. 
Teatru. 18,10 Fragmente din opera 
„Walkiria" de Wagner. 18,55 Me
lodia zilei. 19,00 In direct de la 
C.E.C. 19,30 Știri. 19.35 Casa de 
discuri C.B.S. 20,00 Cine economi
sește... cîștigă. 21,00 Radio-super- 
top : Muzică populară. 22,00 Radio
jurnal, 22,30 Melodia zilei. 22,35 
Vedete ale muzicii ușoare. 23,15 
Poetica. Clntecele muncii. 13,M 

roman", „Cincinalul înainte 
termen", „Tineretul, fondul de 
aur al patriei", „Domnitori ro
mâni", „Construcția socialistă în 
Republica Socialistă România1-, 
„Aspecte ale economiei naționa
le", „Dimitrie Cantemir, domni
tor și cărturar român". Expo- 
ziția va rămîne deschisă pînă 
la data de 15 noiembrie a.c.

GRIGORE IONAS

• O INTERESANTA EXPO
ZIȚIE s-a deschis nu dc mult 
la New York sub auspiciile bi
bliotecii „Pierpont Morgann". 
Numărul exponatelor cuprinde 
numai 125 de tipărituri dar, 
datorită unor selectări minu
țioase, aceasta reprezintă o pre
țioasă moștenire rămasă ome
nirii de la cei mai de seamă 
înaintași ai acestei arte. La 
loc de frunte se află părintele 
dintotdeauna al tiparului J. 
Guttenbetg, a cărui Biblie din 
1465 a fost prima carte euro
peană tipărită. Se mai află 
manuscrise redactate la începu
tul Evului Mediu. expresie a 
unei munci migăloase și ne
ostenite a realizatorilor lor. Cele 
mai multe din primele cărți au 
fost tipărite cu ajutorul zațu
rilor de lemn. Literele și 
imaginile erau colorate cu mîna, 
o muncă extrem de anevoioa
să. Printre exponate poate 
fi văzută una din cele mai fru
moase publicații tipărite des
pre lumea vegetală, apărută 
prin 1542. aparținînd elvețianu
lui Mihîțil Szentrin. Sînt în
fățișate vizitatorului și tipări
turi din secolele XVIII și XIX.

• CEL MAI VECHI COPAC 
DIN LUME, a cărui virstă este 
atestată prin documente, va îm
plini anul viitor... 2 225 de ani ! 
El este „smochinul sfînt" și se 
găsește într-un mic orășel de 
provincie din Sri Lanka.

• DIN CIUPERCA CARE DIS
TRUGE LEMNUL, biologii ce
hoslovaci au izolat un nou an
tibiotic — mucidinul. El este 
eficient în tratarea micozelor 
pielii. în prezent, mucidinul este 
experimentat în condiții de 
clinică.

• UN GRUP DE OAMENI DE 
ȘTIINȚA americani au reușit, 
cu ajutorul unui calculator elec
tronic, să numere fibrele ner
voase din care este compus

Constanta. „Jocul — ne-a de
clarat mijlocajul constănțenilor, 
Vigu — s-a încheiat cu scorul 
de 2—1 (1—0) în favoarea gaz
delor. Golul nostru a fost mar
cat la scorul de 0—2, de Ne- 
goescu".

• Ieri dimineață a avut loc 
la București o întâlnire între 
conducerea federației și an
trenorii echipelor din divizia A. 
Au fost discutate unele aspecte 
legate de calitatea scăzută a 
jocurilor prestate în campionat. 
Majoritatea vorbitorilor și-au 
exprimat opinia că nivelul va
loric coborît al întrecerii se ex
plică prin slaba pregătire fizică 
a fotbaliștilor noștri, care sînt 
incapabili să mențină un ritm 
susținut de joc pe parcursul ce
lor 90 de minute. Asta era deci 
cauza! Ce noutate...

în partida decisivă, dispu
tată în ultima zi a competi
ției, baschetbaliștii de la Di
namo București au întrecut 
cu scorul de 74—73 (39—40 pe 
Dinamo Tbilisi.

Co-șgeterul turneului a fost 
baschetbalistul polonez E- 
duard Jurkiewicz, care a în
scris 169 puncte

PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală. Fizică ; Geogra

fie ; Botanică : Matematică. 10.00 
Telex. 10.05 Revista literar-artisti- 
că TV. 10,45 Muzică ușoară. 11,00 
Film serial „In umbra lupilor". 
12,00 Telejurnal. 16,30—17.00 Lumea 
copiilor. 17,30 Curs de limba ger
mană. 18.00 Telex- 18,05 Cum vor
bim. 18,20 Univers beethovenian : 
Sonata pentru pian nr. 32, opus 
111 (partea a n-a). 18,45 Publici
tate. 18,55 Timp și anotimp în 
agricultură. 19,20 1001 de seri : 
„Curiosul". 19,30 Telejurnal. Cinci
nalul înainte de termen. 1973 — 
an hotărîtor. 20.00 Cîntecul săptă- 
mînii : „Harnice". 20,05 Reflector. 
20,20 Publicitate. 20.25 Teatru TV : 
„Descoperirea familiei". 22,10 24 de 
ore. România în lume.
PROGRAMUL II

20,00 Film serial : Daktari. 20,25 
Municipalitatea răspunde bucureș- 
teanulul. 20,45 Pagini din operete 
contemporane. 21,05 
noștri *• 

Reporterii 
peste hotare. 21,25 Telex. 

21,30 Tineri interpret!. 11,55 „Fîn- 
tîna turmelor". Ecranizare

nervul optic uman. El este for
mat din 1 200 000 fibre. Calcula
rea de către computer a durat 
oot ore.

riMpATIVg- |

Prin outodotare
în cadrul acțiunilor de au- 

todotare au fost construite 
de la începutul anului pînă 
acum în unele întreprinderi 
ale județului Cluj, 1820 uti
laje, 315 instalații, 1.350 apa- 
rataje și însemnate cantități 
de piese de schimb. Valoa
rea acestora se ridică la peste 
130.284.000 lei. Ca urmare a 
acestor eforturi, importurile 
de instalații, aparataje, piese 
de schimb au fost reduse cu 
1.478.000 lei.

Rezultate deosebite au ob
ținut „Industria Sîrmei" 
Cimpia Turzii in valoare de 
24.000.000 lei, Combinatul de 
hirtie și celuloză Dej, Com
binatul de pielărie și încălță
minte Cluj. întreprinderea 
„Metalul Roșu", Fabrica de 
medicamente „Terapia" care 
și-au produs in atelierele 
proprii o mare parte din uti
laje și instalații necesare do
tării tehnice, a noilor capa
cități de producție.

LILIANA IVAN

Opera Română : AIDA — ora 19; 
Teatrul de Operetă : LA CALUL 
BĂLAN — ora 19,30: Teatrul Na
tional „I. L. Câragiale" (Sala Co
media) : CUI I-E FRICA DE VIR
GINIA WOOLF ? — ora 20; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : CASA DE 
MODE — ora 20; (Sala Studio) : 
VALENTIN ȘI VALENTINA — ora 
20; Teatrul ,,C. I. Nottara" (Sala 
Magheru) : BUNA SEARA, DOM
NULE WILDE — ora 19,30; Tea
trul de comedie : PREȘUL — ora' 
20: Teatrul Mic : DRAGOSTEA 
NOASTRĂ — ora 19,30; Teatrul 
Giulești: LIOLA — ora 19.30;
Teatrul „Ion Vasilescu : REFLEC
TORUL REVISTEI — ora 19,30 ; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
LA SAVOY, BOEMA — ora 19.30; 
(Sala Victoria) : JOS PAlARIA
— ora 19.30; Teatrul „Ion Crean
gă" : IANCU JIANU — ora 9 ; 
Teatrul „Țăndărică" (Sala Victo
ria) : ARICIUL ALBASTRU — ora 
15: (Sala Academia) : UN BĂIAT 
ISTEȚ ST UN REGE NATAFLET
— ora 17; Circul ,,Globus" : AL
TREILEA GONG LA... CIRC — 
era 19,30.

Sesiune 
ehnico-științifică 
pentru tineret

în zilele de 26 și 27 octombrie 
a avut loc la Sibiu cea de-a 
doua sesiune județeană de co
municări tehnico-științifice pen
tru tineret la care au participat 
specialiști din județele Sibiu, 
Brașov, Iași, Olt, Alba. Cu acest 
prilej au fost prezentate 28 de 
comunicări științifice, sesiunea 
desfășurindu-se pe două secții : 
automatizarea proceselor -indus
triale — informatică și tehnolo
gia construcțiilor de mașini. în 
cea de-a doua zi a sesiunii a 
avut loc o dezbatere cu tema : 
„Forme și mijloace ale propa
gandei tehnico-științifice în rîn- 
dul tineretului" cu care ocazie 
au fost scoase în evidență o se
rie de inițiative cu valoare de 
experiență pentru toate organi
zațiile U.T.C. Sesiunea a consti
tuit un prilej pentru ca colabo
rarea în domeniul propagandei

O LA LONDRA
sfîrșit întrecerile uneia din 
grupele sferturilor de finală 
ale „Cupei campionilor euro
peni" Ia polo pe apă. Pentru 
faza semifinală a competiției 
s-au calificat echipele O.S.C. 
Budapesta și Rapid Bucu
rești, clasate pe primele două 
locuri.

Din grupa de la Sofia s-au 
calificat pentru semifinale 
formațiile Partizan Belgrad 
și Ț.S.K.A. Septemvrisko 
Zname Sofia.

• 1N SALA SPORTURI
LOR DIN VARȘOVIA s-a 
desfășurat gala finală a tur
neului internațional de box. 
la care au participat pugi- 
liști din orașele București, 
Hamburg, Skoplie și Varșo
via.

In limitele categoriei cocoș, 
boxerul român Vasile Ivan 
l-a învins prin K.O. tehnic 
în rundul trei pe polonezul 
Ballaun. A doua victo
rie a reprezentanților ora
șului București, a fost obți
nută de Nicolae Tudor (ca
tegoria mijlocie mică), decla
rat învingător la puncte în 
meciul susținut cu pugilistul 
vest-german Siegst. Meciul 
de la categoria semigrea, 

tehnice și a creației tehnice în 
rîndul tineretului să se lărgeas
că și să îmbrace aspecte noi în 
județele participante. Dezbateri
le au scos în evidență preocu
parea cercurilor de creație teh- 
nico-științifică ale tinerilor din 
județul Brașov, stimularea emu
lației pentru studiu și cercetare. 
Cele mai bune lucrări au fost 
distinse cu diploma de onoare 
a Comitetului județean Sibiu al 
U.T.C., printre lucrările premia
te se numără : „Aparatul com
plet pentru măsurarea parame
trilor optimi ai regimului de 
foraj “ (ing. Ilie Lața de la în
treprinderea gaz metan Mediaș), 
„Introducerea calculatorului in 
proiectare" (ing. Emil Ghiban de 
la Centrul teritorial de calcul e- 
lectronic Sibiu) „Zgomotul mag
netic al alternatoarelor auto" 
(ing. Traian Maximov — Insti
tutul de cercetare și proiectare 
pentru automobile și tractoare 
Brașov).

ADINA VELEA

dintre Marin Constantinescu 
și varșovianul Gortat, nu s-a 
putut disputa din cauza acei” 
dentarii boxerului polonez, 
astfel că victoria i-a fost a- 
tri huită sportivului român.
• ÎN SALA Pierre de Couber

tin din Paris a început ieri tur
neul internațional de tenis pen
tru trofeul Jean Becker. Iată 
primele rezultate : Phillips
Moore (Australia) — N’Godrela 
(Franța) 7—6. 3—6, 6—4 ; Bo- 
rowiak (S.U.A.) — Deblicker 
(Franța) 0—6. 6—4, 6—2 ; L. Jo
hansson (Suedia) — Dominguez 
(Franța) 3—6, 7—6. 6—2 ; Szoke 
(Ungaria) — Molina (Columbia) 
6—2. 6—7, 6—4.

• în urma disputării turneului 
de tenis de la Teheran, în cla
samentul „Marelui premiu 
F.I.L.T.4 continuă să conducă 
jucătorul român Ilie Năstase cu 
533 puncte, urmat de Tom Ok- 
ker (Olanda) 378 puncte și John 
Newcombe (Australia) 372 
puncte.

• TROFEUL REVISTEI 
„France footbal", atribuit gol- 
geterului campionatelor națio
nale de fotbal din Europa, a 
fost înmînat luni, la Paris, ju
cătorului portughez Eusebio 
care a înscris 40 de» goluri în 
30 de meciuri.



VIZITA TOVARĂȘULUI
ION GHEORGHE MAURER ÎN IRAN de peste hotare

SOSIREA IA TEHERAN
In spiritul bunelor relații de 

prietenie, stima reciprocă și co
laborare rodnică dintre cele două 
țări, Ia 29 octombrie a sosit Ia 
Teheran,, intr-o vizită oficială

președintele Consiliului * de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România. Ion Gheorghe Maurer.

La aeroportul internațional 
Mehrabad, împodobit cu drape

lele României și Iranului, oaspe
tele român a fost întîmpinat de 
premierul Amir Abloas Hoveyda, 
de miniștri, Hossein Shahidzaen, 
ambasadorul Maiestăți sale Im
periale, precum” și de primarul 
general al Teheranului, de alte 
persoane oficiale.

Erau prezenți ambasadorul 
României la Teheran, Alexan
dru Boabă și membrii amba
sadei.

La coborîrea din avion, tova
rășul Ion Gheorghe Maurer a 
fost întîmpinat cu mulță căldu
ră de primul ministru iranian, 
Amir Abbas Hoveyda.

După prezentarea persoanelor 
oficiale, președintele Consiliului 
de Miniștri al României pri
mește raportul comandantului 
gărzii de onoare. Apoi sint into
nate imnurile de stat ale celor 
două țări și se trece în revistă 
garda de onoare.

Solicitat de ziariștii prezenți 
la. sosire, tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer a arătat că vizita 
sa constituie o expresie a bu
nelor relații de prietenie șl co
laborare existente între Româ
nia și Iran. Convorbirile ce vor 
avea loc vor contribui la o și 
mai puternică dezvoltare a a- 
ceștor . relații,' la găsirea de noi 
căi și mijloace pentru materiali
zarea dorinței de a extinde și 
de a diversifica acțiunile de 
cooperare dintre cele două țări.

IWIIRSIREI PROCLAMĂRII 
REPUBLICII ElIRCIA

în întreaga Turcie s-a sărbătorit, la 29 octombrie, împlinirea 
unei, jumătăți de secol de Ia proclamarea Republicii — moment 
de importanță istorică în viața națiunii turce.

La manifestările oficiale or
ganizate la Ankara au luat par
te președintele Fahri Koruturk, 
membrii guvernului, liderii par
tidelor politice, precum și co
mandanții armatei. Au asistat, 
de asemena, delegații din 80 de 
state care întrețin relații diplo
matice cu Republica Turcia.

Din partea țării noastre a fost 
prezentă delegația guvernamen
tală română condusă de Ion 
Crăciun, ministrul industriei 
șoare.

Festivitățile din capitala Re
publicii Turcia au început cu 
depunerea unei coroane de flori 
la Mausoleul „Mustafa Kemal 
Ataturk", in semn de profund 
omagiu adus eminentului 
ducător de al cărui nume 
legată întemeierea statului 
modern.

In edificiul impunător al
rii. Adunări Naționale, președin
tele Fahri Koruturk a primit 
delegațiile străine participante 
Ia festivități. A urmat apoi o 
paradă militară.

Cu prilejul aniversării semi
centenarului proclamării Repu-

u-

con
es te ■. 
turc
Ma-

blicii Turcia, șeful’ delegației 
române a înmînat președintelui 
Fahri Koruturk, din partea pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, un 
mesaj in care sint exprimate 
cordiale felicitări precum și cele 
mai bune urări de fericire per
sonală, de pace și prosperitate 
pentru poporul turc prieten.

Răspunzînd, președintele Ko
ruturk a rugat să se transmită 
mulțumirile sale călduroase pre
ședintelui -Nicolae Ceaușescu, 
„eminent om politic, conducăto
rul poporului român, șef de stat 
recunoscut pentru bogata sa ac
tivitate pe plan internațional". 
Președintele Republicii Turcia 
și-a exprimat, totodată, convin
gerea că relațiile turco-române 
se vor dezvolta în continuate, 
in interesul celor două țări și 
popoare, al păcii și colaborării 
în regiunea noastră și în întrea
ga lume.

La ceremonia înmînăril mesa
jului a fost de față George Ma
rin, ambasadorul României 
Ankara.

la

TINERETUL

international
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DINEU OFERIT DE PRIMUL MINISTRU IRANIAN 
AMIR ABBAS HOVEYDA

Luni seara, primul ministru al 
Iranului, Amir Abbas Hoveyda, 
a oferit un dineu in .onoarea 
președintelui Consiliului de Mi-, 
niștri. al României, Ion Gheor
ghe Maurer.

Au participat persoanele ofi
ciale care îl însoțesc pe primul 
ministru român în vizita sa in 
Iran. Din partea țării gazdă, au 
fost prezenți Ja’afar Sharif 
Emami, președintele Senatului, 
Abdullah Riazi, președintele 
Majlisului, Abbas Aii Khalat- 
bary. ministrul afacerilor exter
ne, și alți membri ai guvernului, 
senatori, deputați, precum și alte 
persoane oficiale.

Au luat parte șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
Teheran.

în toastul său, primul minis
tru al Iranului a subliniat legă
turile strinse de prietenie și co
operare în diferite domenii, 
dintre poporul iranian și cel 
român, pe baza înțelegerii și 
respectului mutual. In prezent 
— se poate constata cu satis
facție — relațiile iraniano- 
român© sînt excelente, atit în 
domeniul politic, cit și în cel al 
schimburilor culturale și comer
ciale, constituind un exemplu 
de cooperare între țări cu sis
teme politice și sociale diferite. 
Trebuie subliniat» că Iranul și 
România au putuf^să stabileas
că între ele cele %iai bune re-* 
lății de înțelegere și de priete
nie, grație conducerii luminate 
și în sensul realismului a con
ducătorilor celor două țări, care 
le permit să obțină rezultate și 
succese atit de strălucite.

în continuare, vorbitorul a 
relevat că extinderea din ce în 
ce mai puternică a relațiilor 
dintre cele două părți a fost fa
vorizată de existenta unor 
puncte de vedere apropiate sau

identice asupra ■ linii
ale politicii lor externe, politica 
care se inspiră din principiile 
coexistenței și cooperării cons
tructive, respectului mutual si. 
al suveranității naționale.

Premierul iranian a releva^ 
apoi, locul important pe care 
ocupă România in riadul partea 
nerilor Iranului în domeniul 
schimburilor comerciale. Vaste 
proiecte industriale și de dez
voltare —- a adăugat el — sînt 
în curs de realizare în Iran în 
colaborare cu experți și tehni
cieni români.

El s-a referit, totodată, la po
ziția celor două tari in proble
mele internaționale, la efortu
rile depuse de țările europene 
pentru diminuarea tensiunii in
ternaționale și la căile de solu
ționare politică a crizei din 
Orientul Mijlociu..

In încheiere, premierul Iranu
lui a toastat în sănătatea pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a pre
ședintelui Consiliului de Mi
niștri al țării noastre. pentru 
prietenia dintre Iran și Româ
nia.

Răspunzînd, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a spus : Di
neul din această seară ne oferă 
posibilitatea de a evoca din nou 
semnificația deosebită pe care o 
au, pentru țara noaștră, relațiile 
de prietenie și colaborare cu 
Iranul, cu poporul său. -Pe fon
dul unor vechi tradiții, legătu
rile româno-iraniene au căpătat 
în zilele noastre noi dimensiuni, 
corespunzător tendințelor, le
gităților care guvernează dez
voltarea lumii contemporane.

Realitățile acestei lumi — a 
spus în continuare premierul 
român — atestă că procesul 
treptat al dezvoltării unității, a

solidarității umane nu exclude 
posibilitatea formării unor gru
pări de state și popoare, în vir
tutea unor afinități — fie ele de 
^rdin politic, economic, cultu- 
i»al. etnic. In același timp, apare 
evident că unitatea nu poate fi 
concepută în afara diversității,- 
a afirmării realităților naționale 
specifice și a respectării inde
pendenței fiecărei națiuni.

într-o asemenea perspectivă, 
apare clar însemnătatea covârși
toare pe care o are in epoca 
noastră așezarea relațiilor din
tre state pe principiile indepen
denței și suveranității naționale, 
egalității în drepturi, neameste
cului în treburile interne, avan
tajului reciproc, ca temelie a 
unei conlucrări rodnice. Recu
noașterea și promovarea lor tot 
mai largă în viața internațională 
sînt rezultatul faptului că ele 
corespund necesităților strin
gente ale dezvoltării fiecărei na
țiuni și a întregii umanități.

Relațiile româno-iraniene se 
înscriu fericit și de timp înde
lungat pe aceste coordonate, re
prezentând un exemplu grăitor 
al felului în care state cu orin- 
duiri sociale diferite pot cola
bora fructuos atunci cind ele îșî 
întemeiază relațiile pe respectul 
și avantajul reciproc.

O contribuție deosebită la dez
voltarea relațiilor dintre cele 
două țări au avut-o întîlnirțle 
din ultimii ani dintre președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și Maiestatea 
sa Imperială, Șahinșahul Iranu
lui, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr. Nutrim speranța că 
actuala vizită, convorbirile pe 
care le vom purta vor marca 
pași înainte în direcția promo
vării tot mai largi a prieteniei 
și colaborării româno-iraniene.

IRAN. - Vedete din Teheran.

Desen de Șt. Cocioabă

RADU BUDEANU

SUBLINIERI

Un măr, două mere...

pe cit de largă pe atit de neincăpătoare, sonda ful

Problema e serioasă. Atit de serioasă incit a format obiec
tul unui sondaj. Despre sondaje (nu pe această temă) am mai 
scris. Sondajul a fost realizat în Franpa și a avut ca supremă 
ambiție dacă nu descoperirea modului cum se încropesc ma
rile aceri, măcar relația plină de tristă subtilitate între cei 
care muncesc și reușesc să nu facă bani și cei care muncesc 
sau nu muncesc și totuși au bani. Mulți.

Și acum o glumă. Un milionar este întrebat cum a reușit 
Să-și adune averea. „Foarte simplu, a răspuns el. Intr-o zi 
am cumpărat un măr cu zece centime și l-am revîndut cu 
douăzeci de centime. Cu suma obținută am cumpărat două 
mere pe care le-am cîndut cu patruzeci. Și, tot așa, o vre
me, pînă cind mi-a murit mătușa care mi~a lăsat ca moștenire 
500 de milioane...“

Mai mult ca sigur nu toate averile încep cu mere și se 
termină cu matuși. Ceea ce demonstrează și sondajul cu pri
cina. Concepute cit se poate de riguros, întrebările au îm
brăcat cu delicatețe și aplomb domenii complexe ale vieții cea 
de toate zilele în dorința de a se ajunge la răspunsul-cheie : 
ce determină formarea banilor mulți în condițiile unei activi
tăți normale ? Cum o activitate normală“ este o formulare 
pe cit de largă pe atit de neincăpătoare, sondaful s-a adincit,

la Buenos Aires
INTERVENȚIA 

CONDUCĂTORULUI DELE
GAȚIEI U.A.S.C.R.

In capitala Argentinei au 
continuat lucrările semina
rului internațional studen
țesc organizat dd Federația 
Universitară din Argentina 
(F.U.A.), în colaborare cu 
Uniunea Internațională a 
Studenților (U.I.S.), pe tema: 
„Rolul studenților și organi
zațiilor în lupta de elibera
re națională in America 
Latină".

în intervențiile lor, parti- 
cipanții la seminar au sub
liniat necesitatea intensifi
cării participării studenților 
la democratizarea și moder
nizarea învățămintului, a în
tregii vieți social-politice la
tino-americane,- a continuă
rii și dezvoltării procesului 
revoluționar în America La
tină și organizării de acțiuni 
de solidaritate cu lupta for
țelor progresiste, antiimpe- 
rialiste de pe acest conti
nent.

în cadrul seminarului a 
luat cuvintul tovarășul Nîcu 
Ceaușescu, vicepreședinte al 
Consiliului U.A.S.C.R. Inter
venția prezentată de condu
cătorul delegației U.A.S.C.R. 
s-a bucurat dc viu interes 
în rîndul participanților la 
seminar.

5.000 000.00

încet, dar sigur, în zone tot mai conexe. In consecință să 
rezumăm în termenii sondajului.

Cursa pentru bani depinde de ce poate fiecare să vtndă pe 
piața muncii. Aici intervine categoria „prețului" vînzării. A- 
cesta^ este influențat de „timpul de acțiune", de inteligență, 
pregătire profesională și, vai, de capitalul de pornire. Timpul 
de acțiune nu face doi bani. 63 la sută din subiectele an
chetate au timp de muncă berechet și bani exact în raport in
vers proporțional. Pregătirea profesională, sperată și respectată 
de majoritatea oovîrșitoare, se ține și dînsa departe de contu
rile doldora. Dintre industriașii respectabili doar 8,5 la sută au 
bacalaureatul și 7,5 la sută studii superioare. In schimb re- 
decențele domniilor lor nu coboară sub 50 de ori mai mult 
decît salariile celor cu diplomă...

Intuind dificultatea sondajului autorii s-au decis să abor
deze problema din două unghiuri. Din primul unghi realitatea 
se vede sub aspectul prestigiului, satisfacțiilor morale, secu
rității profesionale etc. Acesta ar fi un unghi calitativ. Celă
lalt este cel cantitativ: salariul, beneficiile «i celelalte ele
mente strict concrete. Stabilind un punctaj valoric pentru fie
care compartiment s-a constatat, nu știm cu cită uimire, că 
dincolo de orice fel de pregătire și orice fel de satisfacție 
punctajul care ilustrează capacitatea de a face avere este... 
capitalul de pornire. S-a ajuns, adică, după un drum excep
țional de întortochiat și de riguros la concluzia că cine este 
bogat are șanse să devină și mai bogat spre deosebire de cei
lalți. Mă rog. Același sondaj a relevat, obiectiv și detașat, că 
peste 75 la sută dintre industriași, care cum spuneam dețin 
doar 7,5 la sută din diplomele universitare, și-ar dori așa 
ceva. Și-ar dori din suflet o diplomă pentru că prestigiul so
cial (rezultă din cifrele sondajului) este furnizat de bani în 
proporție de 24 la sută și de rest (studii, diplome, titluri) cit 
rămîne pînă la sută.

Incit unii au rămas cu merele. Cu merele nerevîndute.

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT
a

Vizita tovarășului 
Paul Niculescu-Mizii în 

Austria
Tovarășul Paul Niculcscu- 

Mizil, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul 
educației și învățămîntului al 
Republicii Socialiste România, 
care efectuează o vizită oficială 
in Austria, a purtat, in cursul 
zilei de luni convorbiri cu mi
nistrul federal al educației și 
artei, Freci Sinowatz. La întîl- 
nire au participat membri ai 
conducerii Ministerului austriac 
al Educației și Artelor, precum 
și Dumitru Aninoiu. ambasado
rul României Ia Viena.

în cursul întrevederii, desfă

șurată înti>o atmosferă de cor
dialitate, a fost efectuat un 
schimb de informații asupra 
dezvoltării învățămînlului in 
cele două țări și au fost abor
date probleme ale extinderii 
colaborării româno-austriece în 
acest domeniu.

• AGENȚIA P.A.P. infor
mează că la. Varșovia a avut 
loc o nouă. întîlnire între dele
gațiile economice ale Poloniei 
și Republicii Federale Germa
nia, în vederea semnării unui 
acord de colaborare -economică, 
industrială ș.i. tehnică pe ■ termen 
de 10 ani. Prima- întîlnire de a- 
cest. gen . s--a desfășurat in sep
tembrie, la Bonn.

• LA INVITAȚIA C.C. al 
Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol, Prezidiul Marelui 
Hural Popular și a Guvernului 
K. P. Mongole, luni, a sosit la 
Ulan Bator, intr-o vizită ofi
cială de prietenie, o delegație 
dc partid și guvernamentală 
bulgară, condusă de Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al C.C. al 
P;C. Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al R.P. Bulgaria.

• VAMEȘII BRITANICI au 
descoperit în primele două săp- 
tămini ale lunii octombrie o 
cantitate de aproape o tonă, de 
stupefiante, a cărei valoare la 
așâ-numita ..bursă neagră", a- 
tinge 190 000 lire sterline.

Aceasta este cea mai impor
tantă cifră raportată de autori-

tățile britanice pentru o peri
oadă atit de scurtă. în cursul 
acestor operațiuni au fost ares
tate 38 de persoane.

O nouă organizație 
latino-americană

Evoluția situației 
din Orientul Apropiat

NAȚIUNILE UNITE. — în 
baza Rezoluției 340 a Consiliului 
de Securitate din 25 octombrie 
a.c. — vizînd încetarea focului 
și a ostilităților militare în. O- 
rientul Apropiat, trimiterea de 
trupe O.N.U. în această zonă și 
începerea negocierilor de pace 
între statele beligerante — se
cretarul general al organizației, 
Kurt Waldheim, a întocmit un 
raport privind ducerea la înde
plinire a prevederilor rezoluției.

Raportul a fost înaintat. spre 
dezbaterea și aprobarea' Consi
liului de Securitate in ședința 
sa de -sîmbătă noaptea. Secreta
rul general subliniază, în acest 
document, că sarcina forțelor de 
urgență ale O.N.U. este-de a su
praveghea aplicarea prevederilor 
Rezoluției 340 prin care se cere 
respectarea încetării imediate și 
complete a focului și retragerea 
trupelor statelor beligerante pe 
pozițiile ocupate de ele la 22 
octombrie a.c., ora 16.50 G.M.T. 
Totodată, trupele O.N.U. sint 
împuternicite să folosească toa
te mijloacele, pentru prevenirea 
reluării ostilităților militare în
tre taberele beligerante.

Secretarul general apreciază, 
în raport că, pentru ca aceste 
forțe să-și îndeplinească in mod 
eficient misiunea lor de pacifi
care. trebuie îndeplinite trei 
condiții esențiale : să se bucure 
în permanență de sprijinul și 
încrederea Consiliului de Secu
ritate, să opereze în deplină 
cooperare cu părțile interesate și 
să poată funcționa ca o unitate 
militară independentă și efi
cientă.

Raportul propune următoarele 
linii directoare pentru funcțio
narea acestei forțe : să se afle 
sub comanda Națiunilor Unite, 
acordată secretarului general 
potrivit împuternicirii Consiliu
lui- de Securitate ; comanda pe 
frbnt să fie exercitată de co
mandantul forțelor O.N.U. nu-

mit de secretarul general, cu 
consimțămîntul Consiliului de 
Securitate.. Secretarul general 
are, poti^vit raportului, datoi’ia 
de a informa frecvent consiliul 
asupra evoluțiilor privind-func
ționarea acestor forțe care tre
buie să se bucure de libertatea 
deplină de deplasare și comu
nicație și să poată opera în per
manență și separat de forțele 
armate ale părților beligerante.

Potrivit acestui document, a- 
probat de Consiliul de Securi
tate, forțele O.N.U. urmează a 
fi formate din contingente ce 
vor fi puse la dispoziția O.N.U. 
de state membre ale organiza
ției, l-a cererea secretarului ge
neral. Ele vor fi selecționate 
prin consultări cu membrii Con
siliului de Securitate și părțile 
interesate, ținindu-se seama de 
o adecvată repartiție geografi
că. Ele vor fi dotate exclusiv cu 
arme defensive și nu le vor pu
tea folosi decît in legitimă a- 
părare șau in cazul intimpină- 
rii unor rezistențe de natură să 
le împiedice să-și exercite man
datul încredințat de Consiliul de 
Securitate. Forțele O.N.U. arată 
raportul, vor trebui să acțione
ze absolut imparțial și vor evita 
acțiunile care ar prejudicia 
drepturile, cererii® sau pozițiile 
părților interesate. Secretarul 
general apreciază că, pentru în
deplinirea sarcinilor lor, forțele 
O.N.U. ar trebui să aibă 7 000 de 
militari.

URUGUAY: Amfiteatre goale 
la „Universitatea Națională"

Președintele Uruguayului, Juan 
Maria Bordaberry, a hotărît. 
în urma unei reuniuni a 
Consiliului de Securitate Națio
nală (COSENA), punerea sub 
control guvernamental a celor 
10 facultăți ale „Universității 
Naționale" din Montevideo și 
suspendarea, pînă la noi dispo
ziții, a tuturor cursurilor la a- 
ceastă instituție de învățămînt 
superior. Totodată, un comuni
cat guvernamental anunță, a- 
restarea lui Samuel Lichten
stein, rectorul „Universității 
Naționale", împreună cu decanii 
facultăților și ceilalți membri ai 
Consiliului de conducere și pu
nerea lor la dispoziția justiției 
militare, pentru interogatoriu; 
Localurile Universității și ale 
facultăților care o compun au 
fost ocupate de trupe, începând 
de simbătă.

Studenții uruguayeni au de
nunțat acțiunea guvernului ca. o 
intenție de a stabili controlul a- 
supra activității „Universității 
Naționale", unde organizațiile 
studențești și-au păstrat inde
pendența și libertățile tradițio
nale, după ce la 27 iunie a.c., 
președintele Bordaberry a di
zolvat Congresul Național, asu- 
mîndu-și, cu sprijinul armatei,

depline puteri, și impunînd mă
suri restrictive partidelor poli
tice și altor organizații. Se re- 
amintește; în legătură cu a- 
ceasta faptul că, în urma alege
rilor pentru Consiliul de con
ducere al Universității, care au 
avut loc in urmă cu o lună și 
jumătate, candidații organizații
lor de stinsa au obținut o victo
rie categorică.

CAIRO. — Un purtător d-e 
cuvint al O.N.U. a anunțat, luni, 
că echipe de observatori ai 
O.N.U. s-au stabilit in nqi punc
te situate între pozițiile ocupate 

", de ‘iPupele israeliene și egipte
ne; Colonelul Aak.e Bendrik. ofi
țer de legătură din cadrul for- 

...țelpr. O.N.U.,, a. declarat, adaugă 
agenția Reuter — că sarcina 
imediată a observatorilor O.N.U. 
este să stabilească „unde sint li
niile dinții cele două părți". El 
a spus că determinarea liniilor 
dinainte de încetarea focului, la 
22 octombrie este o chestiune 
politică. „NOI încercăm acum să 
stabilim,-Unde se află diferitele 
forțe în. acest moment", a ară- 

- tat el.
Purtătorul de cuvint al O.N.U. 

a anunțat că 10 camioane, țrans- 
hortind medicamente și provizii 
pentru armata a treia egipteană 
de pe malul de. est al Canalului 
de Suez, au trecut, luni dimi
neața, printre liniile i&raeliene. 
Ofițerul de legătură al O.N.U. 
a declarat, că acesta c pr mul 
convoi după ce armata a treia 
a fost izolată pe malul estic, 
săptămâna trecută.

Dimitrie 
Cantemir

HANOI — Cu ocazia sărbă
toririi a 300 de ani de Ia 
nașterea lui Dimitrie Can
temir, Comitetul pentru re
lații culturale cu străinăta
teaC.R.C.S. și Institutul 
de științe istorice din Viet
nam au organizat la Hanoi 
o seară culturală.

Au participat Vu Quoc Uy, 
vicepreședinte al C.R.C.S., 
oameni de știință și cultură, 
reprezentanți ai unor insti
tuții centrale din Hanoi. Au 
fost prezenți Tudor Zamfira, 
ambasadorul României, și 
membri ai ambasadei.

Locuințe noi la Tașkent

Conferința pentru securitate
CARACAS. — Postul de 

radio național din Venezuela 
a transmis o emisiune speci
ală dedicată aniversării a 
300 de ani de lă nașterea ma
relui cărturar și om de stat 
român Dimitrie Cantemir. 
în cadrul programului â 
fost făcută o prezentare a 
vieții și operei istorice, lite
rare și muzicale a lui Di
mitrie Cantemir, după care 
a fost transmis un program 
de muzică populară româ
nească.

unea w Sovietică. Corfvorbirile se 
referă Ia relațiile dintre cele 
două țări și la probleme inter
naționale de interes reciproc.

și cooperare in Europa
în cursul zilei de luni, lucrările Conferinței 

pentru securitate și cooperare în Europa au 
fost axate îndeosebi pe problemele economice

Patru dintre cele cinci organe 
de lucru care se ocupă de as
pectele cooperării economice și 
tehnico-științifice au avut șe
dințe în . cadrul cărora particî-; 
panții au continuat examinarea 
proiectelor de documente depuse 
pînă acum.

La Cape Kennedy a înce
put. luni, numărătoarea in
versă în vederea lansării, ]a 
10 noiembrie, a ultimului e- 
ehipaj din cadrul misiunii 
„Skylab". Numărătoarea in
versă -urmează să continue 
fără întrerupere pînă vineri, 
cind se . va procedă la o lan
sare simulată. Pînă atunci, 
echipele de tehnicieni vor 
supune unor teste minuți
oase toate sistemele rache
tei purtătoare „Saturn, 1 b“.

Cei trei astroriâuți ai misi
unii ,,Șkylab-3“. Gerald 
Carr. Edward Gibson și Wil
liam Pogue, vor rămîne la 
bordul laboratorului orbital, 
se speră, 85 zile.

• IN CAPITALA PERULUI 
s-au deschis lucrările unei re
uniuni la nivel ministerial, la 
care participă reprezentanții a / 
24 de țări latino-americane și 
din zona Caraibilor în vederea 
adoptării statutului unei noi 
Organizații regionale pentru 
protejarea și dezvoltarea resur
selor energetice — O.L.A.D.E.

Reuniunea Comitetului 
Central al P. S. Italian

cretar general al P.S.I., a pre
zentat un amplu raport.

în cadrul primului punct de 
pe ordinea de zi, Comitetul 
Cehtral a ales, în unanimitate, 
pe Pietro Nenni, in funcția de 
președinte al Partidului Socia
list Italian.

• LA 29 OCTOMBRIE. la 
Moscova au început convorbirile 
între Nikolai Podgornîi, pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., și impara- 
tu] Etiopiei. Haile Selassie I. 
care se află in vizită în Uni-

• LUNI DUPA-AMIAZA, au 
început la Roma, lucrările reu- . 
alunii Comitetului Central al 
Partidului Socialist Italian. Pe 
ordinea de zi, figurează alege
rea președintelui partidului, a- 
naliza situației politice din țară, • 
precum și o serie de probleme ’ 
legate de statutul partidului, în 
deschiderea lucrărilor reuniu
nii, Francesco de Martino, se- \

• PESTE 100 DE CONGRES
MENI din Statele Unite au a- 
nunțat că vor sprijini un proiect 
de lege care să permită pune
rea în aplicare, pentru viitorii 
cinci ăhi, a unui program pri
vind utilizarea energiei solare 
la încălzitul unor construcții de 
interes național și a unui nu
măr de peste 2 000 locuințe par
ticulare.

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

In subcomisia pentru . coope
rarea îh domeniul schimburilor 
comerciale, dezbaterile s^ău re
ferit la- locul și rolul informa
țiilor economice în .vederea lăr
girii și consolidării cooperării.

Dezbaterile din 
pentru - cooperarea ________
au relevat, la rîndul lor, impor
tanța cooperării in; realizarea u- 
nor proiecte de interes comun 
în prospectarea și exploatarea 
resurselor naturale,, transporturi 
și telecomunicații.

Intrate în a doua’ șăptămină, 
negocierile privind cooperarea 
in vederea protejării și amelio
rării mediului; înconjurător pun 
în evidență, preocuparea statelor 
participante în . ce privește cu
noașterea calităților mediului 
înconjurător și depistarea căilor 
de combatere a efectelor nocive.

In subcomisia care se ocupă 
de „alte domenii de cooperare 
economică", dezbaterile au fost 
dedicate cooperării în domeniul 
turismului ca element compo
nent al relațiilor economice.

Luând cuvintul, delegatul ro
mân a subliniat importanța unei 
largi colaborări sub forme va
riate între Organele naționale de 
turism. Cooperarea in acest do
meniu, după părerea țării noas
tre. ar putea să se refere la for
marea de personal calificat, 
dezvoltarea .transporturilor, co
municațiilor, simplificarea for
malităților turistice.

subcomisia 
industrială
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