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economice,
Stimat! tovarăși,

angajament unanim

al organelor

Pretutindeni,

a grijii deosebite pentru
condițiile de lucru și de

un nou an

(Continuare în pag. a IlI-a)

O importantă propunere

internațională
(în pagina a V-a)

cu dragoste și stimă

Ire Intri
.. 

■minier, metalurgie, al industriei chi
mice șl din oile ramuri șl au fost e- 
xarnlnnîe noi posibilități de extindere 
a cooperării economice.

(Continuare 
In pag. a V-a)

în spnpnd creșterii

In orașul Sobej, ca pretutindeni In iocdilâjile ți întreprinderile vizitate, secretarul general al partidului este in- 
tîmpinat cu entuziasm, cu dragoste ți stimă

în întîlniri cu oamenii

Mircea' MALITA 
ministrul' educației 
ți învâ|âmlrituiui

■producții sup!
sectoarele de activitate^ Inclu
siv in agricultura. Această pre
ocupare constituie o "expresie 
elocventă a holăririi cu care oa
menii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, edifică noua orin’dui- 
re, înfăptuiesc societatea socLailstă; 
multilateral dezvoltată. totul 
pentru înaintarea cu pași mai re
pezi a României spre culmile înal
te ale civilizației ți progresului so
cialist, ale bunăstării și1 fericirii. 
(Aplauze pniernîce ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !").

orțile școlilor

BELGRAD 14 — Trimișii speciali 
Agerpres Sorin Strujan șl Slmion 
Morcovcscu transmit : După lnche-

■ lerea convorbirilor cu președintele 
Consiliului Executiv Federal al Re
publicii Socialiste Federative Iugo-' 
«Învia, Gemal BlcdlcL tovarășul ion 
Gheorghe Maurer, președintele Con-

. sillulul de Miniștri al Republicii 86- 
, claiiJSte România, Împreună eu tova
rășa Elesin Maurer, a piecat tnir-o 
călătorie prin tară. Șeful guvernului 

; român este Însoțit de tovarftșii Emil 
. Drăgânescu. vicepreședinte ol Con

siliului de Miniștri, președintele 
. părții române In Comisia mixtă ro- 
. mâno-lugoslavă de colaborare eco-
■ nomfeii, Vasile Șandru. ambasadorul 
• României in Belgrad, precum si de
Dușan Gllgorlevlcl. membru al Con
siliului Executiv Federal, presedln- 

ț lele părții iugoslave in Comisia mix
tă lugoțiavo-romănă de colaborare c- 

' conomică. Iso Njegovan. ambasado
rul Iugoslaviei la București.

Prima, etapă a călătoriei a 
constiiuit-o bkoplje, capitala Re
publicii Socialiste Macedonia. Pe 

f aeroportul orașului au venii In intlm- 
pinare Ksente Bogoev. președintele 
Consiliului,Execițtiv nl R. S. Macedo
nio, Vanclo Apostolskl, vicepreședin
tele Adunării Republicane, Met! Krllu, 
vicepreședinte al Consiliului Execu
tiv, și uiți reprezentanți 
republicane șl-orășenești.

La sediul Adunării Republicane au 
avut apoi loc convorbiri Intre . tova
rășii Ion Gheorghe Maurer șl Ksente 
Bogoev. La convorbiri au participat 
persoanele oficiale care 11 Însoțesc pe 
șeful c^uverhulul român și conducă- 

. lori ni organelor de stat ole R. S. 
■Macedonia. Inlr-un spirit de lucru șl 
' înțelegere reciprocă au fost discutate 
rezultatele cqlalwrăril ecoi'iofntee clip
ire întreprinderi românești șl între
prinderi Sin'Macedonia in domehlilo

La fabrica de porțelan din' Alba lulia sini arâlate, cu firească mindrie, 
noile produse ale întreprinderii

Ceea ce a crescut In 
ultimul timp și conti
nuă să crească e gra
dul înalt do gospodă
rire a școlilor, buna 
lor întreținere, extin
derea bazei materialo 
prin initiative locale.

Dascălii știu bina că 
grila poporului pentru 
creșterea tinerel gene
rații nu se manifestă 
nunta! in aceste cifre 
șl in întărirea bazei 
materiale a Invâțăniln- 
lulul. Sistemul nostru 
școlar se distinge, 
printre altele, prin 
gradul său mare de 
cuprindere. Astfel,' no 
putem mlndri cu un 
indice do cuprindere 
de £M La sută pentru 
tinerii de 16 ani, la al 
10-lea lor an de școală. 
O altă caracteristică a 
acestui sistem școlar 
este marele număr de 
școli șl secții prin caro 
se cultivă cunoașterea 
limbilor naționalități
lor conlocuitoare îm
preună cu a limbii ro
mâne. —

tnrlndu-se celor peste 
2-500 existente. Tn ln- 
vflțămlruul liceal, ra
portul ’ intre numărul 
eterilor ce Intră In li
ceele de specialitate șl 
cele de cultură gene
rală este de 1,5/1. față 
de 3/1 In anul trecui, 
iar In unele centre im
portante, printre caro 
se numără Cap hala, 
paritatea este realiza
tă. în Invățămînlul 
profesio na! pășesc
150 (MM) elevi, oglindind 
un Imens efort al tu
turor ramurilor , de 
producție de a-șl asi
gura cadrele paliflcale 
necesare. In noul an, 
școlile generale șl li
ceele de cultură gene
rală vor avea 12 2OT 
ateliere. Au fost edita
te aproape 730 manua
le, Intr-un tiraj de 
peste 20 milioane e- 
xemplarc.

Construite, numai In 
1072 și inaugurale cu 
prilejul acestui nou 
început, 2 000 săli "de 
dash, Internate cu 
2 200 locuri, grădinițe 
pentru aproape 0 OOO 
copii, împreună cu 
spațiile de Irivățămlnt 
superior reprezintă o 
suprafață echivalentă 
cu apartamentele unul 
oraș cu C0 (MM) locuitori.

Partidul, noslni se preocupă 
continuu ca, țx) măsura dezvoltă
rii producției, a, sporirii veni
tului național, să ceașcă și 
nivelul de ■ trai al poporului: 
Vedeți cum Însăși In orașul 
dumneavoastră se făurește o 
viață nbuă — se ' dezvoltă 
Industria, agricultura, se. constru
iesc locuințe și așezăminte cuțtii- 
rale, instituții..de învățămint. De 
altfel, nu există oraș, nu există lu
ciditate n patriei ■ noastre care să 
nu cunoască asemenea schimbări, 
care fac parte7 din marile trans
formări revoluționare care au loc 
In întreaga Românie. Iiilă de ce 
avem ferma convingere că sarci
nile trasate de Conferința Națio
nală.-vor, fi realizate cu succes! Eu, 
sînt convins că oamenii muncii din 
Alba lulia, din Județul Alba nu 
vor fămtne mal prejos dealt cei
lalți cetățeni al patriei și vor a- 
duce o contribuție importantă la 
progresul genera! al poporului ro
mân. (Aplauze puternice)'.

După cum știți, tovarăși, ln anul 
1074 se împlinesc 375 de ani de Ia 
Intrarea Iul MliiriJ Viteazul' In Alba 
Iulja, 'de la unirea. Țării Româ
nești, Ardealului șl, după un an, 
și a Moldovei. De aceea, aș dori 
să adaug la motivele' întreceri! Ln 
care sînteți angajați și pe acela 
de a întâmpina ncest moment im
portant d.'n istoria poporului nos
tra cu îndeplinirea, multora din 
angajamentele luate astăzi. (Apla
uze puternice, urate). Noi ne- gîn- 
d:m, încă de pe acum, să sărbăto
rim aici acest eveniment. — șl aș 
dori ca, la această sărbătoare, să 
eonslat&in că Județul dumnea
voastră a obținut succese muri în 
toate domeniile de activitate. Eu 
slnt convins că vom putea constata

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Consiliului 
de Stat, a făcut joi o vizită de lucru in județele Alba și 
Hunedoara, unde s-a întilnit cu colective de oameni ai 
muncii, a analizat la fața locului căile pentru înfăptui
rea obiectivelor stabilite de Congresul al X-lea al par
tidului, pentru făurirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate, pentru creșterea continuă a nivelului de 
viată și civilizație al populației.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost însoțit în vizita 
pe care a întreprins-o în unități economice din județul 
Alba de tovarășii llie Verdeț, Miu Dobrescu și Ion 
Dincă.

La plecarea din București, pe aeroportul Băneasa, 
au fost prezenți tovarășii Paul Niculescu-Mizil, Maxim 
Berghianu, Petre Lupu, Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Ștefan Voitec, Petre Blajovici, 
Miron Constantinescu, Mihai Dalea, Mihai Gere, Ion 
Stănescu și Ștefan Andrei.

După Încheierea convorbirilor, ln 
rugămintea reprezentanților presei, 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer a fă
cui o scurtă declarație, exprlmlndu-șl 
satisfacția pentru rolnlllnirca cu șe
ful guvernului din Macedonia, caro 
a vizitat recent România. Rcferln- 
du-se ln convorbirile avute, șeful 
guvernului român a arătat că, in ca
drul lor, a fost abordată o gamă lar
gă de probleme, menite să contribute 
in așezarea colaborării romfino-lugo- 
slave pe o bază solidă. Convorbirile, 
a spus tovarășul Maurer; no dau po
sibilitatea să privim cu foarte mult 
optimism dezvoltarea relațiilor noas
tre multilaterale.

Președintele Consiliului Executiv 
al R. S. Macedonia, Ksente Bogoev, fi 
soția au oferit un dejun in onoarea 
tovarășului Ion Gheorghe Maurer șl 
a soției. în cursul dejunului, desfă
șurat intr-o atmosferă prietenească, 
cordială, au fost rostite toasturi.

După-amiază, tovarășul Ion Gheor- 
ghe Maurer șl persoanele care ljzln,- 
soțesc nu vizitat orașul Skoplje. Re
făcut după cutremurul din nnulTMS', 
care a distrus' cea mni mare par- 

’te o clădirilor, orașul constitute 
azi un simbol .-nu numai al muncii 

.pline de abnegație a locuitorilor 
să-, el 'șl o strălucită expresie a 
frăției popoarelor Iugoslave șl a 
solidarității Internaționale, mahlfes- 
tală prin ajutorul acordat pentru în
lăturarea urmărilor calamității. 
Parcurgind principalele artere pa 
care se înalță sute de blocuri noi, 
gazdele au ținut să prezinte șl poli
clinica „București*,' precum șl cele 
cinci blocuri construite de țara noas
tră.

In amintirea vizitei, președintele 
adunării orășenești, Dragoilub ! Sla- 
Vrev, a oferit șefului guvernului 
român o mostojfrâfle a capitalei Ma
cedoniei șl p stampă Infățlșlnd orașul 
In secolul al XVIl-iea.

Seara, oaspeții au sosit ln ■ pito
reasca localitate Ohrld.

levă condiții pentru a se obține 
îndeplinirea mal devreme a planu
lui cincinal și realizarea unei 

alimentare ln toate

țări călduroase lucrătorilor .dLn a- 
.gricultură, tuturor- cooperatorilor 
din Județul Alba; (Aplauze puter
nice, turale). ; '

După cum .cunoașteți, Conferința 
Națională a trasat sarcini in ve
derea realizării mai devreme a 
prevederilor actualului cincinal. 
Multe județe, răspunzind chemării 
organizației de partid din munici
piul București, și-au luat angaja
mentul de a realiza planul cincinal 
în 4 ani șl jumătate. După cile am 
văzut In întreprinderile vizitate, 
după cele ce citesc pe aceste, pan- 

,carte cu care ați venit aici, se pare 
■că șl dumneavoastră vă angajați 
în această întrecere națională pen
tru a realiza planul cincinal în 4 
ani și jumătate.. Văd că față do 
municipiul București v-ați propus, 
în plus, ca realizarea cincinalului 
în 4 ani ți Jumătate să se concre
tizeze. în produse de bună caii talc. 
(Aplauze prelungite).

In unele din întreprinderile pe 
care' le-am vizițat astăzi am. diș- 

‘‘cuHit cti Conducerile piȘsibUitățiio 
de' a asigura "o 'devansare it'reali
zării planului șl în ce privește (Mi
nerea în producție a noi capacități. 
Sper că cele ș discutate aici, la Alba 
lulia, dt șl La Alud șl La Sebeș, 
nu vor rămtne numai angajamente, 
cl realmente se va obține o 
producție mult sporită, ca, do 
exemplu, la oțel, de aproape 
3 ori, trial mult decît se gîn- 
dlseră Inițial tovarășii să rea
lizeze în 1075, ln fontă turnală de 
aproape 2 ori mal mult, precum 
șl la alte produse. Sini, desigur, 
sarcini mari ; ne-am gindit insă 
că trebuie să vă venim în ajutor 
ln mod concret pentru a putea rea
liza planul In 4 ani șl Jumătate ; 
de aceea am căutat să stabilim și 
prin ce mijloace să realizăm pla
nul Ih 4. ani șl jumătate. Este de 

' înțeles că noi dorim ca rea- 
. lizărlte suplimentare obținute in 
îndeplinirea cincinalului cu b ju
mătate de an mal devreme :să fie 
concretizate In producție, fizică, în 
produse rare să exprime realmente 
valoare nouă șl care să contribuie 

’ la ridicarea generală a economiei 
. țării noastre, a civilizației Româ

niei, a bunăstării .șl fericirii ‘ In- 
■ tregului .nostru popor. (Aplauze 
puternice, urate).

După cum știți, în întreaga țară 
se desfășoară o Intensă activi tal o 
pentru a concretiza. noile sarcini 

.suplimentare pe următorii 3. ani. 
Trebuie, spus că de pe acum s-au 
.evidențiat rezerve mari, că se re-

Se deschid astăzi; 
pentru un nou an do 
Invățămlhi, porțile 
școlii. Inlr-un cli
mat de responsabili ta
ie și entuziasm, ln ca
re oamenii muncii din 
Întreaga țară transpun 
In faptă, firesc șl ne
precupețit, hoîărirlle 
trasate de Congresul 
aî X-iea ,1 Conferința 
Naționala ale partidu
lui. pentru 4.5 mi
lioane do elevi, Înce
pe asiăzl noul an șco
lar. Oamenii școlii, a- 
îatiirl de întreaga na
țiune, înțeleg mai bine 
ca oridnd că, printre 
resursele care ne stau 
la indemină, încă ne-, 
puse ln suficientă va
loare, resurse ee pot 
grăbi mersul lemelnie 
al țării noastre spre un 
nivel dezvoltai, de in
tensa tivLUzațle, cu 
toate atributele unui 
Indice superior de trai, 
se găsește școala.

Iată-1 venind în dn- 
sa I pa cel MO mii de 
copU de 8 ani - un 
contingent mal mic de
cît cel din anul viitor, 
cind in aceeași clasa 
este așteptat contin
gentul record din isto
ria învățămlntulul nos
tru. 740 școli generale 
do 10 ani slnt not, a!ă-

Vol începe prin a vă adresă 
dumneavoastră, tuturor locuitorilor 
municipiului Alba lulia șl al Ju
dețului Alba un călduros salut 
din partea Comitetului Central al 
partidului, a Consiliului de Stat și 
a Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Soeialislc România. (Aplauze 
puternice, urate).

Mi-a făcut o deosebită plăcere 
să mă pot înlilnl din nou cu lo
cuitorii acestui străvechi oraș, cu 
oamenii muncii din ThtroprlndOri- 
Țe pe care le-ani vizitat, din co
munele și satele prin care am 
trecut. Am constatat cu deosebită 
satisfacție avintul minunat cu 
care muncitorii, țăranii, intelec
tualii, toțf* oamenii muncii din ju
dețul Alba înfăptuiesc holAririle 
Congresului al X-lea al partidului 
șl ale Conferinței Naționale din 
acest an. ; Realizările din Județul 
dumneavoastră șl din municipiul 
Alba lulia — în producția Indus
trială, în "agricultură.. In înfăptui
rea .programului țle, învestiț,ît prin 
construirea fn ritm rapid a noilor 
capacllăți de producție — Sini o 
dovadă elocventă a felului In care 
întregul nostru popor dă viață 
ponticii bartidulul comunLsl, vă- 
zînd In aceasta singura cnle pen
tru asigurarea bunăstării șl fer!cl-« 
ril națiunii noastre. (Aplauze pu
ternice ; se scandează „Ceaușeșcu 
și poporul").

în toate cele șase întreprinderi 
Industriale pe care le-am vizitat, 
am constatat că. sub conducerea 
organizațiilor de partid, colective
le de oameni al muncii se stră
duiesc să. obțină rezultate lot 
mai bune în producție. De alt
fel, după cum amj fost: informat, 
pe primele 8 luni întregul județ 
a îndeplinii 'în bune condiții șl 
chiar a depășit’ sarcinile planului. 
Pentru toate aceste rezultate doresc 
să; adresez cele riiul calde felicitări 
muncitorilor, tuturor celor care 
și-au adus contribuția ln aceste 
mari realizări șl să le urez noi șl 
no! succese. (Aplauze puternice, 
urate).

Am vizitat, de asemenea, 6 în
treprindere agricolă de. stat, am 
văzut cum se prezintă culturile, am 
ascultat pe președintele consiliului 
Intercooperatist din Alba lulia, care 
a vorbit despre realizările coope
rativelor ; Intr-adevăr, se pare că 
județul Alba se înscrie și In do
meniul agriculturii cu rezultate 
bune. De aceea, «ș dori ca de la 
această tribună să adresez, tcllci-

. ■
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apărarea

(Continuare in pag. a IV-a)fnbrldj, de reprezcnUir.lt ol ornant

Ritmuri socialiste in străvechea

In mijlocul oamenilor muncii

La Combinatul de industrializare a lemnului din Sebeș

eocupara In această direcție, 
plnfi la aftrsltul acestui an, 

In urm măsurilor Întreprinse, pro
ductivitatea muncii va spori’cu Încă

Tovartatfi Nlcolae Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid ți da stat 
sini salutați da Nicolae Roșu, prlrn- 
sticretar al Comitetului municipal 
Alba Julia al P.C.R., dc Emil Mohal, 
directorul general ui Centralei in
dustriale do produse refractare — 
Alba lulln, de membri ai conducerii

jenferal al partidului 
este informat tio Intenția do a sa 
c instrui aid o turnătorie proprie. Se 
niște,:' pornind de Ia acest fapt, o 
discuție vie, plină de Învățăminte.

In repetata 
muncitoarelor, s-a interesat 

de rezultatele ce le obțin, de calita
tea produselor, de condițiile de mun
că și de viață. în discuția avută cu 
conducerea ministerului, cu specia
liștii, secretarul general a indicat să 
se pună accentul pe producerea uti
lajelor In țară, in întreprinderile mi
nisterului, pentru a se realiza ma-

machetei întreprinderii „Metalurgica1
1

lu-ș i astfel ade- 
olleă, promovai* 
prin faptele lor

estimează o recoltă cu 4OT kg la ba 
mal mare, la cartofi cu 2 000 kg. Se 

i prevăd, de asemenea,, producții bune 
de struguri șl fructe.

So vizitează forma zootehnică. -
Tovarășul Nicolno Ceaușescu se in

teresează de metodele de Îngrijire și 
furajare a animalelor, de preocupă
rile pentru sporirea numărului șl 
productivității acestora. Gazdele in
formează că dispun de o puternică 
buză de selecție și reproducție șl efi 
din prftsllă proprie vor spori in ur
mătorii ani efectivele cu circa IOT de 
animale. Pentru adăposilrca lor se 
construiesc noi grajduri in spațiile 
existente Intre construcțiile ridicate 
plnă acum. Secretarul general al 
partidului sc Interesează de procentul 
de natalitate realiza*. La răspunsul 
că față de 75 In sută media pe țară, 
aid s-a realizat 81—82 la sulă, to
varășul Nlcolae Ceaușescu recoman
dă să se la măsuri eficiente pentru 
sporirea In continuare a natalității.

In continuarea discuției, adrefîln- 
du-se conducerii Ministerului Agri
culturii, secretarul general al partidu
lui a arătat că este necesar să sa 
adopte măsuri pentru folosirea tutu
ror forțelor, a fiecărei orc de lucru 
pentru grăbirea strlngeril recoltei, 
pregătirea șl Lnsămlnțarea griului in 
tlmpid optim.

In drum1 spre, ’centrul județului 
’^ sfLăliâl numeroase localități

metalurglști. O companie a gărrilor 
patriotice șl detașamentelor de pre
gătire a tineretului pentru apărarea 
patriei prezintă onoruL

în fața unei machete, ing. Vaalle 
Fufezan, directorul Întreprinderii 
metalurgice, prezintă stadiul de .dez
voltare a Întreprinderii și perspecti
vele de extindere plnă In 1075. Ală
turi de capacitățile existente, ale! 
stat, în construcție încă . trei mari 
hale pentru construcții de utilaje si
derurgice, o turnătorie de oțeL o mo- 
delflrio. Prin intrarea lor in funcțiu
ne, producția globală n întreprinderii 
va crește față do 11770 cu 283 la sută, . 
iar cea de, oțel electric, via spori cu

va crește te

lului I go prezintă Eta- 
jridl, aportul acesteia 

irea ritmicității producției, 
a calității materialelor. - Tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu apreciază rezul
tatele acestei stațli-pUot, allt in 
planul producției, cil șl al calității, 
șl recomandă ca asemenea unități 
de cercetare să cunon&că o fnâl sus-’ 
ținută extindere șl In alte Intre- 
prindari, astfel încli acestea să treacă 
rapid ,de la clapa de cercetară șl ex
perimentare la producția de serie. 
Sirii înfățișate, apoi, preocupările co- 

t produc- 
muncii, rea-

! se
’Teiuș,

: Oiejdeă ete.>. MII șl mil doTdainenl .
•'.•■ai 'muncii nu venit in taUmplnarca dî ■'‘roleclW' 

secretarului general al partidului, sa- 
luilndu-1 cu multă căldură.

Vizita secretarului general al partidului In cele două județe are Ioc 
Ia scurt ii mp de la consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R., în cadrul 
cArela s-a analizat modul cum acționează șl cum trebuie să acționeze 
In viitor comitetele Județene, organele șl organizațiile de partid din 
toate unitățile economico-sociale in vederea înfăptuirii în cele mai 
bune condiții a holărirllor Congresului al X-Ica și ale Conferinței Na
ționale a partidului pentru realizarea cincinalului Înalnîe de termen. 
Este încă o dovadă a consecvenței cu care se aplică in viață noul 
spirit de muncă, întronat in inireaga noastră activitate politică, social- 
ccondinlcă' de conducerea partidului, dc secretarul său general, o 
confirmare a preoeupAril statornice pentru a dezbate la fața locului, 
împreună cu oamenii muncii, căile prin care să fie Îndeplinite obiec
tivele-stabilite, în așa fel Incit tot ceea ce nc-am propus să devină 
realitate vie/ spre binele și în folosul țării, al celor ce muncesc.
» La sosirea pe aeroportul din Sibiu, unde a aterizat avionul oficial, 
conducătorul partidului și statului a fost salutai cu căldură de un mare 
număr dc oameni al muncii. Erau prezenți tovarășul Richard 
Winter, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.IL, 
prim'-sccTctnr al Comitetului Județean Sibiu ni P.C.R., reprezentanți 
ai organelor județene și municipale de parlid șl de stat. Pe frontispiciul 
aerogării se afla portretul tovarășului Nlcolae Ceaușescu, Ineadral 
de urările : „Bine ați ,-venit, Iubite tovarășe' Nlcolae Ceaușescu S“, 
„Trăiască Partidul Comunist Român !".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a răspuns cu căldură manifestărilor 
prietenești cu care oamenii muncii/

— l-au Inlimpinal, ea.,'- -
— români, germani,. maghiari 

PMMMțMMIMWL ._ Lta-nlltea rinduri, exprirrilndr*-'
ziunea deplină la politica marxist-IcninistA, Înalt patrii 
cu consecvenți de' parHd, hoiărire» de a o sprijini’ 
de muncă, prin întreaga lor activitate.

zațlilor de partid, dc mru.1 șl obștești, 
do numeroși muncitori. TLne.ro oferă 
buchete do fiori.

întreprinderea li Inltmplnă pe 
oaspeți cu ritmul trepidant al mun
cii. O lozincă dă glas angajamentu
lui hol irit al colectivului de a lucra 
mal bine, mai eficient, in vederea 
înfăptuirii Istoricelor hotărlrl ale 
Conferinței Naționale a partidului.

La Începutul vizitei, tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu, ceilalți conducă
tori do partid șl de stat sini Invitați 
In fața unor sugestive machete, a 
unor scmnlflcailve grafice ,țl panouri, 
unde 1.1 se dau ample explicații pri
vind deizvpllaren actuală și în per
spectiva n acestui însemnat obiectiv 
industrial. Gazdele arată că deși con
struită recent — în «anul 1908 — fa
brica șl-a rișllgat o bonă reputație, 
ea fiind astăzi cea mai mare unitate 
cu acest profil din țară. Aici sb rea
lizează anual peste 120 DOT tone de 
produse refractare, cu o întinsă uti
lizare în Industrie. PrtacipalU bene
ficiar! sini Combinatele siderurgica 
do la Hunedoara șl Galați. în scurtul 
timp care a trecut do La durea în

rar capacitate de pro-ducțlc să fie de 
3—4 ori mal mare deck In prezent.

După vizitarea Sebeșului, unde au 
fost primiți pretutindeni cu căldură 
și sentimente do adlncă prețuire, 
oaspeții s-au Îndreptat, cu elicopte
rele, spre orașul Aiud, o altă locali
tate aflată in plin proces de dezvol
tare social-economică.

bricațle 40 de noi ârUcole. O aten- 
. ‘ țle deosebită sc acordă gospodăririi 
1 materiilor prime.

Pe parcursul vizitării socțilkir do 
fabricat șl finisat, tovarășul NJcolaa 
Ceaușescu s-a adresat 
rinduri

Coloana de mașini intră în Aibă 
Iulla, străveche; așezare românească, 
cu vil șl profunde rezonanțe In Isto
ria 51 cultura țării, care cunoaște as
tăzi o Impetuoasă dezvoltare pe mul
tiple planuri — economic, spiritual, 
soclal-edllitar.

în această zi do început de toam
nă, bătrlna așezare 
tă In anii socialismului 
sărbătoare.

în aclamațiile entuziasta ale mul
țimii. sinî străbătute bulevardele 
municipiului, coloana oficială de ma
șini oprindu-so. npoi, la porțile celei 
mal mar! întreprinderi din Alba Iu- 

’ Ita — fabrica do produse refractare, 
unitate care Înscrie viguros orașul 
pe coordonatele taduslriallzări!.

funcțiune, întreprinderea din Alba 
Iulla a dat 650 DOT tone da cărămidă 
refractară, ceea ce reprezintă, In 
fapt, necesarul Integral de acest gen 
du cărămidă pentru nevoile econo
miei noastră pe un an șl jumătate. 
Oaspeții slut informați că fabrica se 
va extinde in continuare, pe harta 
sa urrnind să se adauge, în aciualul 
cincinal, o secție de cărămizi ultra- 

. ușoare — destinata Izolațiilor agre
gatelor termice — cu o capacitate da 
2 DOT tone anual. . ,

Conducătorii do partid 
vizitează citeva sectoare 

’ întreprinderii, in mare 
nlzale șl automatizate, 
secția do fasonare șl ardere, pe la 
altera cuptoare-lunol, undo’ se ' ur- 

.- mărește cu atenție procesul complex 
da fabricație a cărămizilor refrac
tare, produse cu ridicate, perfor
manța , tehnice, care rezistă plnă la 
temperaturi de 1 GOT de grade, -

Intrerupindu-și pentru citeva clipe
■ activitatea, muncitorii aclamă | înde
lung po oaspeți. Tovarășul Nlctilati 
Ceaușescu se oprește cu interes In

;... fata.' undr 'Utilaje, sa. Interesează 7de 
calitatea produselor, de prețul lor de 
cost, dc stadiul Îndeplinirii angaja
mentelor ’ asumate. Secretarului ge- 

i ricini.tal partidul'-* 1 --
■ țla-pliot a ’ fabrii 
la aslgurar- 4L*‘

Coloana de mașini go îndreaptă 
către I.A.S. Aiud. La sosire, condu
cătorii de partid și de stat Blnt.in- 
timpinațl da Angelo MIcuIeseu, mi
nistrul agriculturii, Industriei ali
mentare și apelor, dc directorul ln- 
treprinderll, Ing. I. Corcea, Această 
unitate ’reprezentativă a agriculturii 

< dispun© de o fermă de cereale, una 
■ ,.viticolă, una pomicolă, șlan putnrnică 

1Cu ra.’Sfermâ zootehnică. De pe âelo .&fB ha 
, dhajltțyatfe crihgrtu,’ iBucrătârli' 1 din a- 

’ s :i ceM fA *' uni late • fau real I za t ri i pApâuc- 
țte mfedte de 3 2OT kg ta ha.’ cu IOT kg 
la ha pfeste prevederi, la porumb s«

să-șl dezvolte capacitatea in lOTOTd 
tone, tar noua oțelfirlo <fc ta OT OOO 
tone In 1975, "ta 50 OTO tone în 1077, 
astfel Incit să poată livra plase do 
schimb nu numai pentru Industria 
siderurgică, dar șl pentru industria 

•constructoare de mașini. De | aseme
nea, n indicai să eo treacă la extin
derea atelierului de forje. „Puteți 
face proiectele plnă la sflnșllul anu
lui. a spus secretarul general al 
partidului, lax din 1074 să Începeți 
producția*1.

..Sintoțl de acord să dezvoltăm șl 
mai mult întreprinderea?- — sc adre
sează secretarul general unul grup de 
metalurglșli. Cel Întrebați răspund 
afirmativ, Îți exprimă satisfacția 
pentru perspectivele ce se deschid 
Întreprinderii. „Avem puterea aă fa
cem acest lucru. Vă asigurăm că vom 
face din Întreprinderea noastră una 
din cole mal puternice unități ale 
industriei metalurgice

lecllvului privind creșterea 
ției șl â productivității mur 
’îzarea unor piese dcschimb In tile- 

’ Here proprii. Muncitorii, tehnicienii 
și inginerii fabricii so angajează 
să-șl mobilizeze forțele pentru reali
zarea cincinalului in patru ani și ju- 

• mătate, propunlndu-si în acest sens 
devansarea investițiilor, lărgirea ca
pacităților ,de producție existente, 
valorificarea superioară a materiilor 
prime. ■ ■ - •

Următorul obiectiv I! reprezintă 
cea mal tlnără unitate a orașului — 
Uzina de utilaje — Alba Iulla.

Aceeași atmosferă entuziastă o re
găsind șl .
ir " ■

Se parcurg citeva din principalele 
secții ale fabricii — accțta da faso
nare, turnătoria, secțiile de ardere și 
decor. /

Tovarășul Nicotan Ceaușescu ascid- 
tă cu atenție explicațiile ce se <tan, 
sa Interesează do mersul producțihl, 
de perspectivele Întreprinderii. Se 
fac scurte’ popasuri In fața produse
lor aflate, multa, pe nuusa de lucru, 
într-o vitrină sini expuse citeva din 
recentele realizări alo fabrici! — o- 
blecte da porțelan care impun prin 
calitatea materialului, prin frumuse
țea șl simplitatea motivelor de
corative. Directorul întreprinderi, 
uiți specialiști informează pe condu
cătorul partidului că exista o puter
nică preocuj 
Numai ‘

elicopterele, se aflau un mare număr 
de oameni ai muncii, români șl ma
ghiari, veniți să-1 Intlmplno pe con
ducătorul Iubit ni partidului șl sta
tului.

în numele comuniștilor, al celorlalți 
locuitori al Aludulul, Vasllc Purdea, 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc Aiud nl P.C.R., urează 
tovarășului Nlcolae Ceaușescu, celor
lalți conducători do partid și de stai, 
un călduros cuvlht de bun sosit. Un 
grup de pionieri oferă buchete de 
fiori. în ovațiile celor prezenți, con
ducătorii de partid și de stat se În
dreaptă către întreprinderea „Meta
lurgica".

La sosirea în Întreprindere, 
tovarășul Nlcolae Ceaușescu este ln- 
tîmplnai de Nicolae Agachl, ministrul 
Industriei metalurgice, do conducăto
rii Întreprinderii, un mare număr do

mult tanneri
es ta In

aga Jară.
irașului muncesc In ate

lierele autobaze!, !n Întreprinde
rile industriei locale, in unități
le cooperației meșteșugărești. Ih 
unitățile întreprinderii de valorificare 
a legumelor și fructelor. Două mari 
licee, o școala pedagogică șl una da 
educatoare cu limbă de predare 
maghiară, trei școli profesionale 
pregătesc ta prezent poște 0OT0 de 
elevi in meserii potrivita dezvoltării 
viitoare a orașului.

La sosirea lnnlților oaspeți, pe sta
dionul din Aiud, unde au aterizat

.J. .. . piscuțlllc continuă In. .;\hâlelt!
“ producțlb/în noile oJblMtîve ta,M.îăon- 

.atrucțio.
Secretarul general ul partidului 

examinează metodeio de muncă, or
ganizarea producției, dotarea fabricii. 
Apreciind munca metalurgicilor, sc 
recomandă conducerii uzine! să dez
volte sectorul mecanic și să inițieze 
schimburi de experiență cu uzinele 
constructoare de vagoane, cu șantie
rele navale ?! alto unități cu profil 
asemănător, in vederea mecanizări! 
șl automatizării procesului de pro
ducție. „în mai 1073, opiino secretarul 
general ai partidului, voi veni să văd 
progresele înregistrate ta acest sec
tor0,

Discuțiile cu membrii conducerii 
întreprinderii alternează cu dialoguri 
vil, animate, Intre tovarășul Ceaușescu 
șl grupuri de metalurgișil din halele 
de producție, privitor la dezvoltarea 
Întreprinderii, îmbunătățirea organi
zării muncii, extinderea mciodelor 
valoroase de lucru, folosirea deplină 
a spațiilor de producție.

în timpul vizitării noilor hale afla
te In construcție, secretarul general 
aste Informat că lucrările sa desfă
șoară potrivit graficelor, !ar une
le obiective se nfiă ehlar in avana. 
Tovarășul Nlcolae Ceaușescu _ apre
ciază că stat condiții să fie'scurta
tă durata lucrărilor, să fie folosit 
mal chibzuit terenul. Examtaînd po
sibilitățile existente, secretarul gesie- 
rai al partidului recomandă ca, ta 
vederea satisfacerii nevoitor utlt ale 
industriei metalurgice, cit șl ale con
strucției do mașini, noua turnătorie

unități industriale

Luîndu-șl rămas bun de la cel ve- 
rjț! in înSlmptaâre pe aeroportul din 
Sibiu, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători dc partifl șl 
de stat nu survolat, la bordul 
unul elicopter apecial, zona coll- 
nară de ta poalele munților Cl- 
binulul, plnă la Sfebeș. Secretând, 
general al partidului este intimpl-

■ nat aici cu multă dragoato, cu entu
ziasm, de locuitorii orașului, de ce
tățeni din localitățile învecinate, 
care !șl exprimă satisfacția, bucuria 
pentru prilejul de o se tatllnl ’ cu 
conducătorul iubit al partidului și 
statului nostru.

La coborlrea din elicopter, tovară
șul Nicolae Ceaușescu este salutat 
de tovarășii George Ilomoștean, 

- prim-secretar al Comitetului jude- 
- țean de partid Alba, Traian Bradu, 

prlm-seeretar al Comitetului orășe
nesc do partid Sebeș. SInt prezenți 
membri ai conducerii organelor lo
cale de partid și de stat, un nuni cros 
public, care ovaționează „Ceaușescu 
— P.C.R. !“, „Ceaușescu — P.C.R. !“.

O gardă alcătuită d!n militari al 
forțelor armate, membri al gărzLlor 
patriotice, detașamentelor de- pregă
tire a tinerelului pentru 
patriei șl pionieri prezintă onorul 
comandantului suprem. Fanfara In
tonează Imnul do stat.

Doi tineri Imbrăcațl In pitorescul 
pori tocai oferă tradiționala pline 
cu sare și ploști cu vin, Însoțite de 
■urarea de bun venit pa aceste, stră
vechi plaiuri romănaștL

Sebeșul a cunoscut, ta ultimi! ani. 
asemenea tuturor localităților tării. 

. p, dezvoltare deosebiță. .Atei.s-au rl-

' ilhil peste 
așezăminte de 
blfectlve de . interes gi 
construcție numeroase blocuri de lo
cuințe. Pe harta economică a o- 
rașulu! a apărut un maro combinat 
dc Industrializare a lemnului, au fost 
modernizate și dezvoltate fabricile de 
ciorapi șl tricotaje șl dc articole do 
marochlnărle.

Cei ce- trăiesc-șl -muncesc, nici, ta 
Sebeș — români, germani, maghiari 
— asemenea întregi! noastre națiuni, 
depun o vie șl rodnică activitate

■ pentru înfăptuirea politicii partidului.
■ a hotărirllor Congresului al X-lca 

șl ale Conferinței Naționale a parti
dului, pentru realizarea cincinalului 
înainte de termen. Despre rezulta
tele munci! lor. tovarășul Nieotae 
Ceaușescu a luat cunoștință vlzltlnd 
principalele obiective Industriale.

Primul obiectiv vizitai a fost Com
binatul de' industrializare â lemnului 

unitate ridicată In cincinalul an
terior — caro contribuie la valorifi
carea superioară, complexă a- lem
nului de rățlnoase și fag de pe văile 
Sebeșului. Ampoiulul șl Arleșulul.

La sosirea in combinat, tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu este Intlmplnat de 
Vaslle Patlllncț, ministrul economiei 
forestiere și materialelor de con
strucții, do membri al conducerii uni
tății. al comitetului de partid șl 
l’.T.C. Ing. loan Ităulea, directorul 
generai al combinatului, informează 
p« secretând general al partidului că 
muncitorii din unitățile componente 
alo comblnatutuL, antrenați în marea 
Întrecere pentru înfăptuirea cincina
lului înainte de termen, nu depășit 
pianul producției globale pe primele 
B luni ale anului cu 4.2 miltoano lei 
șî cu 0 miltoano Ici la producția mar
fă. La export nu fost livrate peste 
prevederile de plan diverse produse a 
căror valoare Întrece suma de 2OT GOT 
tel valută. în aceeași perioadă de 

. timp productivitatea muncii pe sala
riat a Înregistrat o creștere de 4OT

• tei.
Se vizitează fabrica de plăci fibro- 

lemnoase, eu o capncltatp de pro
ducție proiectată care o situează pe 
primul Ioc -In Europa, unitate în
zestrata cu utilaje do Înalt randa
ment, care lucrează pe baza unul pro-

• cadcu tehnologic .apreciat de spe
cialiști ca deosebit de eficient.

Tovarășul Nlcolae Ceaușescu reco
mandă conducerii combinatului șl mi
nisterului do resort să întreprindă de 
urgență măsuri ca fabrica să lucreze 
In cei mal, scurt timp cu Întreaga 
capacitates să. so realizeze cit mal 
rapid producția prevăzută,In proiec
te. Gazdele asigură pe secretarul ge
neral ol partidului că, in frunte cu 
comuniștii, colectivul unității va fece 
lotul pentru îndeplinirea acestei sar
cini. .

A doua întreprindere vizitată este 
fabrica „Sebeș0 — cea mal mare ln- 

‘ treprindere producătoare de ciorapi 
din țară. La Intrarea In întreprinde
re. conducătorii do partid și de stat 

; sini salutați de Ion Crăciun, minis
trul industriei ușoare, Simion Groza., 
dlrectbrtii hibrid!, do un mare număr 
de muncitori. Prezent!nd, lnlr-o su
gestivă expoziție, macheta unității 
și produsele ce le realizează, direc
torul întreprinderii armă că angaja
mentul asumat pe Întregul an a fost 
depășit cu 2,3 milioane lei la produc
ția marfă, realizindu'-se In plus 
185 00) perechi di? ctornpl șl 114 COT tri- 
colaje. Tovarășul Nlcolae Ceaușescu 
este, de asemenea, informat câ, po
trivit unul studiu întocmit in,-inlre- 

. prindere, rezulta că sini posibilități 
ca cincinalul să fte îndeplinit in pa
tru ani șl cinci luni. Șe arata că.

• trârispurilnd In fapte indicația con
ducerii partidului de diversificare 
continuă a prcxlucțifii da bunuri do 
larg consum, au fosi introduse în fa-

Vestoa sosirii tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu, a celorlalți conducători 
de partid ș! dc stat la Aiud a pă
truns literalmente !p fiecare casă. 
Oamenii muncii —• român! șl ma
ghiari — vlralnlcl ș! tineri au ținut 
să lasă în întimplnarcn oaspetelui 
drag, să-șl exprime prin gesturi de 

1 tradițională ospitalitate, prin urări 
do bun venit sentimentul deosebitei 
bucurii, al mulțumirii față de grija 
pe care conducerea partidului o 
poartă dezvoltării armonioase a tu- 

• iuror localităților țării, bunăstării 
locu l lorilor tor.

Aiudul este cunoscut nu numai 
prin vinuri, fructe șl struguri, ca 

d!ra¥;M7rarfto^^^njar‘Wțaîî- Sj£’?-J,‘?a1?1 «*, «al tura rpidâ'-prodwiele 

hrrK si <m]tu’*A'■ nite o- ■■••nteHenute- lăcătușerie’x-a .ridicat o : 'Si-'ârtto modernă întreprindere metalurgică,
’ Iar nu departe de aceasta o alta de

prefabricate din beton, care aprovi
zionează șantiere de construcții 
din întreaga țară Mil de locui
tori- ai

alcL Muncitori! aplaudă cu 
Însuflețire, scandează „Ceaușescu- 
P.C.R.0, „CeatLțcscu-P.C.R.a.

Insoțindu-1 pe oaspeți, directorul 
uzinei, Simion Stanciu, prezintă 
citeva date sintetice privind etapele 
de dezvoltare a întreprinderii, profi
lul și activitatea ei. Din cele expuse 
reiese că temeliile acestei unități au 
fost puse in 1£®) șl că ea a Început, 
să producă, cu o primă capacitate de
2 5OT tone pe an, In 1971. Planul a 
fost realizat lună de Iurta, colectivul 
pregătind astfel condițiile necesare

. pentru punerea în funcțiune a celei 
de-a doua capacități In trimestrul 

l III al acessul an. Prin darea el hi 
exploatare se va înregistra o eapa- 
citate,de producție da 7 430 tone pe 

,ffjtan!:.dei.p,1;!laJp.fșL< plase de Bchimb. 
- JBJffeStorul SImipn „Staneiu . subliâta- 

1;:“îțft‘_că. această’tlnără uzină ord un -M.u uuu»u i»mw> u 
—----- 'Hafir. Muncitorii, in cea mai Qi ‘ iteil<»lo'‘decorative;

‘mare parte provenlțl din mediul ru- 
,i ral, au fost școlarizați In întreprin
dere. Tovarășul Nicotae Ceaușescu 
apreciază grija pon'.ni calificarea ,vll- 

: lorilor muncitori, inițiativa ca tine
rii să fie repnrtlzaț! pe lingă mun
citori cu experiență, po Ungă comu
niști. car® se preocupă allt de pre
gătirea' tor profesională, cit si de for
marea lor politică, civică

Sint. vizitate, pe. rind, secția de 
prelucrări mecanice, Înzestrată cu 
moșinl-unclte de mare tehnicitate, 
halele de IBcăliițcrle și montaj. Se 
subliniază că în uzină se realizează, 
în principal, ulllnje și piese de 
schimb pentru Industria materialelor 

, de construcții. în legătură cu per
spectivele care se deschid întreprin- 

. dcrjl, se relevă că ea va avea 
In anul 1973 6 nouă capacitate de
3 209 tone pe an șl că va atinge în 
ac sst cindnal .parametrii proiectați, 
unnlnd aă producă în anul 1975 
peste 10OT0 tone de utilaje șl. plete 
de’ schimb.

Conducătorul întreprinderii arată 
câ. Însuflețiți de holărlrile Confe
rințe! NaUonale a partidului, de re
comandările șl indicațiile tovarășului 
Nlcolae Ceaușescu, muncitori!, teh
nicieni! șl inginerii s-au mobilizat 
pentru găsirea de no! rezerve, in 
vederea realizării planului cincinal 
în patru ani:șl Jumătate.

Secretarul general al partidului

Hcfcrlndu-se la faptul că și între
prinderea „Metalurgica0, din Aiud, a- 
11015 aproape do Alba Iulla, ișl va 
construi o puternicii turnătorie, to
varășul Nlcolae Ceaușescu indică 8ă 
ee treacă de urgență la to mal fermă 
acțluneț de specializare,1 In oj 
Incit -să sfle concentrate, pe 
turnătorii ele mnre capacitate, capa
bile eă satisfacă cerințele nial mul
tor unlîățl economice. La Aiud —• ■ 
tenis Gaeretarul general al partidu
lui — ie .va dezvolta o puternică 

șl de stat turnătorie. Atunci de cp să mai În
de bază ale ' vestim'talie fonduri, altă forță do 

parte meca- mujșcă. lUc.l avom posibilitatea eă
Se trece prin satisfacem cerințele Întreprinderii

din Alba Iulla, șl ale altora, cu aju
torul turnătoriei do la „Metalurgica'- ? 
JProcedlnd așa se vor asigura1 crește
rea calității, folosirea Judicioasă ■ 
cadrelor _șl 6 strictă specialIzârc. A- 
celași luc.-u — s-a arătat — este'va
labil .șl pentru fabricile de' oxigen. 

IndlcațUta , data do tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu au. ptos hi fața 
conducerilor ministerelor, a ■ cadrelor 
de specialitate sarcina dc a rez^țva 
Intr-lin termen cit mal scurt acȘ/S 
problemă, de there importanță pen
tru ccanomle, pentru raționalizarea 
Investi ții tor. S-a cerut să se ■ manl- 
fesle o grijă atentă Ja amplasarea 
hpltor obiective, ,evi.t!adu-&e disper
sarea Tor,’, irosirea toc forțe, de 
ionduri. ' ; ‘ . j ț j > .*

Colectivul uzinei și-a exprimat ari- 
gajorhentui ferm de a nu precupeți 
nid un efort' în vederea JndepllnMl 
exemptaro a obligațiilor co-1 revin 
în acest an, In acest dndnaL

De-a lungul străzilor Istoricului 
oraș, Împodobite sărbătorește, mii și 
mil de locuitori din Alba Iulla fac 
o caldă primire oaspeților, tovarășu
lui Nlcolno Ceaușescu, aclamă cu 
căldură pentru partid, pfentai condu
cătorul său.

Este rindul colectivului uneia 
din cele mal tinere unități economice 
— fabrica de porțelan, a cărei con
strucție a început în 1939, fiind dată 
în folosință ta întreaga capacitate la 
sfirșllul lunii Iunie a anului trecut, 
să-și prezinte faptele dc muncă.

• în fntîmpinarea secretarului gene
ral al partidului au venit. Ion Cră
ciun, ministrul industriei ușoare. 
Silvestra Moldovan, directorul fa
bricii do porțelan, cadre de condu
cere și specialiști al Întreprinderii. 

Oaspeții vizitează dlcva din sec
țiile principala ale fabricii, slnt in
formați oszipra preocupărilor tinăru- 
lul colectiv, asupra problemelor cu 
Cnire acesta este confruntat acum, la 
Început do drum. Directorul între
prinderii exprimă eu acest prilej 
iiotărirea celor aproape 1 5OT do sa- 
loriațl do a înfăptui cincinalul în 
patra ani șl jumătate. El arată că a- 
ccst angajament este pe deplin rea
lizabil, că, deși tlnăr, colectivul fa
bricii are încredere — înlrețlnută și 
de rezultatele doblndlta plnă in pre
zent — în forțele, In posibilitățile 
sale. Unul din moUvola do minrlrle 
ale colectivului Fabrici! de porțelan 
este IndeplLnJrfea integrală a angaja
mentelor anuale, peste plan, încă de 
la 23 August.

De aici, prin Lscuslnța membrilor 
colectivului — n cărui medie de vlr- 

<Ai'PuUujțefttef.2i. do. an! — 
’ lăți drumul •'plăți)! articole de menaj. 

bUtelourl. De 
ta patru ddrtlmenteț eu cile și-n În
ceput fabrica producția, plnă ta cele 
aproape 200 de az! s-au scris In bio
grafia tinerei unități economice fru
moaso pagini, mărturii asupra hăr
niciei, priceperii, dăruirii în muncă. 
Este elocvent fn nccsl sens faptul că 
In 1972 produsele fabricii de porțe
lan au obținut primul foc la con
cursul de creație organizat pe cen
trala -sticlă ș! ceramică, dovadă a 
pasiunii șl talentului depuse de co
lectivul de creație, preocupnt de pu
nerea în valoare o generoaselor swr- 
b« de inspirație oferite da tradițiile 
noastre folclorice.

' 'v“

La întreprinderea agricolă de stat Aiud

reprezcnUir.lt
TLne.ro
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t ca sarcinile de

Cuvîntul participanților ia miting

fabrica do tricotaje „Sebeț1

muncitorii, țăranii, ln- 
- fiecare in domeniul

întregul po- 
,ulul nostru

Istoria poporului

Insămlnțărllor de

și Inginerii clin 
din Alba Iulla,

spus 
pro- 

Jloria, Cloșca șl 
că mi s-a oferit prilejul

co, no i
stabilit

partidului, ale dum- 
pcrfcctio- 

ptanlflcârii șl 
ii, activitatea 

iar ro- 
tnuncii se face In acord

nvâtate, a ne aduce o contribuție tot 
mal mare la progresul general al 
patriei noastre socialiste.

Am fericita ocazie ca, In numele 
cooperatorilor din satul Sard — a 
spus tovarășul IO AN MII. ACI li. 
președintele C.A.P. — sa exprim 
imensa noastră bucurie de a ne 
InUinl din nou cu dumneavoastră, 
muit stimate tovarășe secretar gene
ral, de a vă aduce cu acest prilej 
cele mal vil mulțumiri șl recunoș
tința noastră fierbinte pentru grija 
deosebită pe care o aordațl dezvol
tării agriculturii socialiste, ca șl În
tregii ecoaomli, Înfloririi necontenite 
a României.

ce a arătat că liotărirea 
“itorl din Sard este 
illul acestui an. In

numără Uzina de utilaje, Turnători» 
de piese,pentru Industria construc
toare de mașini, Fabrica de geamuri 
trase din Alba lulin, Uzina de acce
sorii pentru mnțini-unelte din Blaj, 
prin dezvoltarea șl modernizarea uni
tăților existente, precum șl prin 
construirea Complexului hld ■oenerg's- 
tlc de pe riul Șebc.j. De asemenea, 
dezvoltarea industriei a determinat 
șl o continuă creștere a gradului do 
urbanizare a localităților.

Dacă pe nccșt loc — n spus vorbl-

______ _______ , ______  In 
,viața Județului ca urmare a aplicării 
cu consecvență a,-,politlcll de Indus
trializare socialistă și de dezvoltare 
armonioasă a tuturor zonelor geogra
fice ale țării, vorbitorul s-a referit a- 
pol la perspectivele de dezvoltare a 
Județului. Astfel, structura economl- 
■co-soctală a județului va cunoaște 
profunde transformări șl In cursul 
actualului' cincinal, prin construirea 
șl punerea in funcțiune a unor noi șl 
importante obiective, printre care sa

■d gite),
Preocupîn<Ju-ne;:defl^.dczvoîtiirea 

( cu succes a socialismului în. patria 
noastră, noi ne aducem, totodată,

• contribuția la cauza generală a so
cialismului, la întărirea forței tu
turor țărilor socialiste, la creșterea 

’ prestigiului socialismului în întrea
ga lume. Este bine știut că, piuă la 
urmă, cu ctt sini mai mari succe
sele pe care flecare popor reușește 
să Ie obțină In activitatea sa — în 
făurirea orinduirli noi — cu atlt 
este mal mare contribuția să la 
întărirea forței țărilor socialiste, a 
unității lor, cu atlt este mai mare 
aportul său la creșterea prestigiu
lui socialismului In Întreaga lume. 
(Aplauze puternice).

Știm că este necesar să depunem, 
totodată, eforturi mari pentru a se 

'3; realiza o politică de pace, de cola- 
i!: borare între'toate popoarele lumii, 

fără deosebire de orindulre socială. 
Tocmai de aceea partidul nostru, 
guvernul nu precupețesc nici un 
efort pentru â dezvolta colaborarea 
cu toate statele, pentru înfăptuirea

guri — romSnl, maghiari, germani — 
vă adresăm, stimate tovarășe Nlcolae 
Ceaușescu, cu toată dragostea și căl
dura inimilor noastre, tradiționala 
urare : „bun venit" in județul Alba.

Alături de întregul nostru popor, 
locuitorii județului Alba sini animați 
de sentimente de înaltă stimă șl pre
țuire, față do Partidul Comunist Ro
mân, față de politica sa profund ști
ințifică, marxlst-leninlstă, la elabora
rea căreia, dumneavoastră personal, 
vă aduceți un aport hotăritor.

Evodnd evenimente de seamă ale 
istoriei de care-șl leagă numele Alba 
lulin. realizarea pentru prima dată a 
stalului român centralizat, sub- Mlhal 
Viteazul, răscoala Iobagilor In frunte 
cu Horia, Cloșca șl Crițan, luptele 
revoluționare, de la 18-18, conduse de 
neînfricatul „crai ol munților" Avram 
Iancu, de la a cărui moarte comemo
răm in aceste zile 1G0 de ani. înfăp
tuirea cu peste cinci decenii In urmă, 
la I decembrie 1918. a unirii pentru 
totdeauna a Transilvanie! cu Româ
nia, vorbitorul a spus In continuare :

Dacă trecutul istoric al acestor me
leaguri oferă minunate fapte de glo
rie, înscrise cu litere de aur In zbu
ciumata noastră istorie, cu atlt mal 
mult ne nparc în toată măreția el 
lupta maselor, conduse de Partidul 
Comunist Român, pentru eliberarea 
de sub asuprirea* socială șl națională. 
Noi, cei de azi, urmași al celor ce 
s-au Jertfit pentru aceste nobile Idea
luri, trăim o 'epocă de profunda sa- 
t!sf.-.c li. avlnd conștiința că făurim 
o societate nouă, societatea ®o- 
clallslă. Alături 
por, . locuitorii 
slnt angajați ,pi< 
perii de înfăptuire . ,
îaborat de Congresul al X-lea și 
•Conferința Națională a partidului 
I înfățlșlnd amplele' transformări 
conomice, sociale ce au avut toc

căldură de către elevi, cadre didac
tice, părinți șl Întreprinderi, reallzln- 
du-sc un număr apreciabil de atelie- 
ro școlare, cu profile diferite, In ca
drul cărora s-au executat mobilier 
pentru aulodotarea atelierelor, mobi
lier pentru dotarea laboratoarelor de 
fizică șl chimie, mobilierul și întreaga 
aparatură pentru cele 4 săli fonice 
din județ, precum șl o gamă variată 
do obiecte și materiale didactice. 
Realizările privind pregătirea practi- 
că-productlvă a elevilor, deși va
loroase, slnt doar un Început, dar 
care no oferă certitudinea că, urmlnd 
indicațiile conducerii de partid, prin 
eforturile noastre, ale tuturora, vom 
asigura tineretului o pregătire'multi
laterală, răspunzlnd astfel cerințe
lor dezvoltării societății românești 
contemporane.

Sarcinile trasate de Conferința Na
țională a partidului. Indicațiile deo
sebit de prețioase date de dumnea
voastră personal, privind perfecțio
narea și modernizarea procesului in- 
slrucllv-cducativ/ nA vor fi șl de nici 
Înainte călăuză In activitatea noastră. 
La temelia Întregii noastre activități 
de pregătire șl educare a tineretului 
punem cu fermitate Programul Ideo
logic al partidului, elaborat de plena
ra din noiembrie anul trecut a Comi
tetului Central șl adoptat de recenta 
Conferință Națională n partidului, 
cultivarea In rindurile elevilor a 
Înaltelor principii ale eticii șl echită
ții socialiste,șl comuniste, pe care le 
promovează partidul nostru.,

Comuniștii, cadrele didactice din 
școlile municipiului Alba lulta — a 
spus In Inchelero vorbitoarea — asi
gură conducerea partidului șl statu
lui, personal pe dumneavoastră, sti
mate ,și iubite tovarășe secretar ge
neral, că-și vor dedica intreagn lor 
capacitate .și pricepere nobilei mi
siuni de creștere și educore a tinere
lor vlăstare in spiritul dragostei față 
de muncă, dragostei față do [patrie, 
fată de partidul nostru comunist.

Tnllmpinal cu vil șl puternice 
urale, cu ovații îndelungate, a luat 
cuvîntul secretarul general al 
partidului, tovarășul f'jjcOÎQQ

tovarășul 
________________ .____ . brim-se^- 
cretar al Comitetului județean Alba 
al P.C.R.. a spus. între altele : îmi 
revine deosebita cinste sl bucurie de 
a saluta azi, In numele consiliului^ 
popular județean, al tuturor oaine- 
nllor muncii din județul nostru, aici, 
la Alba Iulla, oraș cu un trecut ml-n 
lenai* si cu profunde semnificații în; 
Istoria poporului român, nrezenin 
conducătorului Iubit ni nartldului șl’ 
stalului nostru; eminentă personali-; 
late a vicțU politice Internaționale, 
militant neobbșlt pentru trlum'ul 
socialismului' șl picii In lume, to-, 
varășul Nlcolae Ceausescu. secretari 
rul general ol Partidului Comuniști 
Român, președintele- Conslllu'ul de‘ 
Stat al Republicii Socialiste Româ- 
nln.
■ Dlnd! glas celor mal profunde sen
timente ale oamenilor muncii de pe 
acesta străvechi șl glorioase melea-

torul — la înființarea Județului nu 
se afla nimic, In perioada ce a ur
mat s-au construit șl dat Ln folosință 
aproape 3 OM apartamente, magazine 
moderne, iar In curlnd va fi termi
nată construcția unui modern spital 
cu 700 paturi.

Măsurile de îmbunătățire n activi
tății In agricultură luate de condu
cerea partidului, la inițiativa dum
neavoastră, tovarășe secretar gene
ral — a spus in continuare vorbito
rul — și-au dovedit eficiența șl in 
Județul nostru prin sporirea produc
ției agricole. Producția de cereale 
aproape s-a dublat în 1971 față de 
media anuală a cincinalului 19M— 
.1070, iar ln acest an la multe culturi 
vom depăși producția anului trecut. 
Efectivele de animale planificate se 
realizează, eforturi susținute depu- 
nlndu-se pentru creșterea producției 
acestora.

Succese însemnate au fost obținute 
șl In dezvoltarea învățămlntulul, 
culturii șl in alte sectoare de activi
tate.

Pentru toate aceste realizări, ex
primăm din adincul Inimilor noastre 
profunda recunoștință față de condu
cerea partidului, față de dumnea
voastră personal, iubite tovarășe 
Ceaușescu, șt no angajăm, ln a- 
celașl timp, să no Înzecim e- 
forturile pentru a Înfăptui exem- 

_______ _ _______  __ plar a; aardnUo ■ coflno revin din 
șl mai mari.'De aceon, preo- ntflroțul program 
tidu-vă să realizați'nrogramul Hnf®ln>a Națională a-partWu- ijtiiy pentru a traduce-In viață . pre

țioasele Indicații pe care nl le-ali 
dat la recenta Consfătuire da la 
Comitetul Central nl partidului. Vi
branta dumneavoastră chemare, a- 
dresală națiunii, de a Înfăptui ac
tualul cincinal ln patru ani șl’ju
mătate, a fost Îmbrățișată cu căldură 
de către organizațiile de partid, con
ducerile întreprinderilor, de toți oa
menii muncii din Județul ' nostru, 
care și-au concentrat eforturile 
pentru descoperirea șl valorificarea 
rezervelor interne, reducerea con
sumului specific, îmbunătățirea coefi
cientului de schimburi, devansarea 
termenelor de punere in funcțiune a 
noilor capacități de producție. Ast
fel, s-a reușii 
să se Îndeplinească lună do lună 
Înainte de termen, ceea ce a per
mis să se dea peste prevederile pla
nului o producție marfă de 13D mi
lioane lei, dcpășlhdu-se angajamen
tul îmbunătății po acest an cu 33 
milioane Iei. Peste 70 Ia sută din 
sporul producției s-n obținui pe 
seama creșterii productivității mun
cii. Vă Informăm, stimate tovarășe 
secretar general, că in colo opt 
luni care au trecut din acest an 
planul la Investiții a fost realizat In 
proporție de 07,1 la sută." Iar la' 
construcții-montaj de 08,8 la sută.

Dumneavoastră, stimate tovarășe 
Ceniișescu, ne InvâțațI să h.u ne 
mulțumim niciodată cu ce am ob-

devenit o deviză a organizațiilor de 
partid, a cadrelor de conducere, a 
fiecărui muncitor din județ.

Animați de înalte simțăminte, de 
un profund ș* sincer atașament față 
de conducerea partidului, față do 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
Ceaușescu — a spus in Încheiere to
varășul George Ilomoșlean — vă asi
gurăm că, Înfrățiți In muncă șl Idea
luri, oamenii muncii din județul Alba 
— români, maghiari, germani — In 
frunte cu comuniștii, se vor achita 
cu cinste de sarcinile ce le revin șl 
vor urma neabătut politica Internă și 
externă a partidului, pătrunși de ho- 
tărlroa fermă de a-șl spor! mereu 
aportul la înflorirea continuă a pa
triei noastre scumpe — România so
cialistă. ' i

După ce a exprima* marea bucurie 
șl satisfacția pe care o nutresc toți 
muncitorii, tehnicienii 
fabrica „Refractara" din Alba lulin, 
una din cela mal mari fabrici de a- 
ce-M fel din țară, cu prilejul Înaltei 
vizite pe rare o face secretarul 
nri . —
SEC.

acest lucru! (Aplauze puternice; 
so scandează. „Ccaușescu-P.C.R.").

Tot în 1974 se împlinesc 30 de 
ani de la eliberarea patriei noastre 
ele sub jugul fascist, care a deschis 
calea trecerii la făurirea orlnduirii . 
noi, socialiste. Iată deci două eve
nimente mari pe care le vom săr
bători în același an. Oamenii 
muncii din Alba Iulla, care 
au un trecut istoric așa de. 
minunat, vor trebui să dovedească 
că știu să făurească prezentei, că 
știu să asigure și viitorul — viito
rul copiilor lor, ol copiilor copiilor 
lor. (Aplauze puternice, prelun-

Dună 
membrilor cooperai 
ca plnă ln sfirșlli 
cinstea aniversării republicii, să ob
țină peste angajamentul luat 300 kg 
porumb boabe ln hectar, 3M kg stru
guri la hectar, 203 litri lapte pe vacă 
furajată și 10 tone carne, vorbitorul 
a spus : întrucât In ultimii ani ne-am 
ocupat mai Intens de creșterea ani
malelor. constituie motiv de adincă 
satisfacție pentru noi prevederea cu
prinsă ln raportul prezentat de dum
neavoastră la Conferința Națională 
ca, Inceplnd din u doua jumătate a 
acestui an, minimul garantat pentru 
cooperatorii zootehnLș’d care lucrează 
cel puțin El zile lunar să sporească 
de ta 400 la 800 do leL Acestei griji 
deosebite,,• pentru caro vft.> mulțumim 
dih' toată inima, îl vom răspunde 
prin, realizări șl mal mari in pro
ducție-

Avem posibilitatea — șl experiența 
noastră da zi cu zl a dovedit-o —să 
obținem producții șl moi mari do 
lapte și carne. Pentru aceasta, una 
din preocupările noastre o constituie 
asigurarea bazei furaîerc. Am Insi- 
lozat anul acesta 1 000 tone nutre
țuri, față de fl®9 tone propuse Inițial 
De asemenea, ca urmare a ajutoru
lui primit din partea statului, am 
construit două noi grajduri moderne 
cu o capacitate de 210 do capete, ln 
care fluxul tehnologic este In cea 
mal mare parte mecanizat

Este o mindrie șl o satisfacție pen
tru no! să vă putem raporta, de ase
menea,. că lucrările do recoltare se 
desfășonră din plin, că slntem pre
gătiți pentru executarea în cele mai 
bune condiții n 
toamnă.

în cadrul consiliului intercoopera- 
tlst Alba, al cărui președinte slnt. au 
fost iunie măsuri de concentrare șl 
specializare a producției, contribuind 
prin aceasta la traducerea în viață 
a indicațiilor 
neavoastră personal, de 
nare a organizării, i ' 
conducerii agriculturi . 
fiind organizată In ferme, 
tribuțla 
global.

Vă asigurăm, tovarășa secretar ge
neral, cu, însuflețiți du perspectivele 
mărețului program înfățișat țării de 
dumneavoastră la Conferința parti
dului, vom munci cu abnegație șl de
votament pentru a valorifica in tot 
mal mare măsură posibilitățile de 
sporire o producției agricole vegeta
le șl animale, pentru a realiza și noi 
sarcinile cincinalului înainte de ter
men.

blnt nespus de fericita — a 
tovarășa EMILIA GHERBEA, 
fasoară la Liceul 
Crițan' 
ca.dn numele cadrelor didactice din 
municipiul Alba Iulla. șă încredințez 
conducerea partidului, pa dum
neavoastră. Iubito tovarășa Ceausescu, 
că noî. slujitorii, școlii din acest stră
vechi oraș, no simțim mai mult ca 
orlcind legați trup și suflet de 
partid, de poporul In mijlocul căruia 
trăim și muncim.
■ Exprimlnd adeziunea deplină față 

"de politica internă șl externă a 
partidului, față do hotarirUe Confe
rinței Naționale a partidului, expri
mlnd satisfacția pentru grija acor
dată dezvoltării învățămlntulul. vor
bitoarea a spus In continuare : O 
retrospectivă asupra învățămlntulul 
din municipiul nostru, exprimată ln 
clteva date. Ilustrează o dezvoltare 
remarcabilă a acestuia. Dacă ln urmă 

■cu clțlva ani existau doar 17 uni
tăți școiare, cu un număr de 4 
elevi și 2KI cadre didactice, astăzi c- 
xlstă 43 de unități școlare cu un c- 

' fețiiv de IISRO elevi și 310 cadre di
dactice. Ceea ce este Insă mal sem
nificativ. ln afara acestor cifre des
tul de grăitoare, este diverșiificarea 
tot mnl accentuată a învățămlntulul. 
orientarea tot mal vădita a acestuia 
spre activitatea practică, orientare 
aptă să ofere absolvenților școlilor 
generale țl liceelor posibilitatea în
cadrării imediate în procesul do 
producție. Cu urmare a Indi
cațiilor partidului. o amploa
re deosebită n cunoscut șl ln 
nunlclpiul nostru Invățămîntul pro- 
'eslonal șl tehnic de specialitate, In 
■:udrul căruia se pregătesc anual sute 
"le cadre calificate, necesare nevoilor 
cresclnde ale întreprinderilor din mu
nicipiu și județ.

liotărirea Secretariatului Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român cu privire la pregătirea tehnl- 
co-produetivă a elevilor din școlile de 
cultură generală a fost primită cu

ol partidului, tovarășul TEODOR 
IARĂ, maistru ln fabrica de pro

duse refractare, a arătat că, sub con
ducerea organizației de partid, B-a 
obținut. In perioada care a trecut din 
cceat an, un avans de producție do 
34 zile față de plan, ceea ce dove
dește hotărârea colectivului fabricii 
de a nu precupeți nimic;.pentru înde- 

dei: către 1111 plinirea 'planului cincinal' Înainta do 
, terpten- Aceasta a fost ppslbiL — a 

J. spus' vorbitorul — datorită scurtării 
duratei reparațiilor cuptoarelor rota
tive eu 8—10 zile față de plan, mal 
bunel organizări a munell echipelor 
de întreținere, cit șl confecționări! ln 
fabrică a unor piese do schimb de 
complexitate ridicată. Astfel, aplicând 
Indicația dată de dumneavoastră, to
varășe secretar general, la Conferințn 

' Națională a partidului din acest an, 
no! nm reușit să confecționăm, pentru 
prima dală ln țarii, piesete de schimb 
pentru' pompei» de preriune necesa
re preselor hidraulice de mare oro- 
ductivltate, renunțind la importul lor.

Vorbitorul a arătat câ in ultimi! 
an! s-a dublat durabilitatea cârămi- 
zllor refractare, că, prin folosirea 
mo! Judicioasă a capacităților de pro
ducție șl diversificarea sortimen
telor sini acoperite eerlnțelo da 
cărămizi- refractare obișnuite, aiu- 
minoase și supraalumlnoase. că 
se fac eforturi pentru diversificarea 
producției de materiale refractare șl 
îmbunătățirea necontenită a calltațll 
lor — tredndu-.se In prezent la fa
bricarea cărămizilor penlru caupe- 
rele furnalelor, a celor clincherlzale, 
cerute de Combinatul siderurgic 
Galați.

Ne angajăm ln fața conducerii de 
partid șl de stat, n dumneavoastră, 
scumpe .tovarășe Nieolae Ceausescu, 
— a spus In încheiere vorbitorul — să 
ne înzecim eforturile ■ In întreaga 
activitate, sâ ne ocupăm șl mal mult 
de om. de ridicarea conștiinței sale, 
a nivelului politico-ideologic și pro
fesional. dt șl de lmbunălătirea con
tinuă a condițiilor de muncă din, sec
ții. Apllclnd prețioasele Ind'ctill ce 
nl le-ați dat, slniem hotăriți Eă de- 

■ puriem toate eforturile pentru a în
lăturat neajunsurile care mal există 
In munca noastră, pentru a valori
fica mal bine rezervele de care dis
punem, pentru a îndeplini prevede
rile, planului cincinal In 4 ani șl ju-

ținut, ci să muncim mereu . 
a ne auiodcpășl, pentru a obține re
zultata tot mai bune. Bătrunși dă' 
mărea semnificație a nceslul Îndemn, 
ne dăm seama că sta ln putința 
noastră să descoperim noi șl noi 
rezerve de sporire a - producției, .să 
ridicăm eficiența economică a tu
turor unităților din județul nostru, 
în acest scop, Indicația formulată do 
dumneavoastră ln - recenta Consfi- 
tulre de ln Comitelui Central : „Mal 
iute, mal bine șl mai eficient !“ a

de plăcute despre felul în care oa
menii muncii din Alba muncesc șl 
se preocupă de îndeplinirea sarci
nilor trasate de Conferința Națio
nală. Desigur, aceasta nu inseam? 
nă că in județul dumneavoastră nu 
mnl slnt lucruri de îmbunătățit. 
Dar nu doresc să vorbesc acum 
despre lipsuri ; 'Ie cunoașteți sin
guri și slnt convins că Ie veți a- 
naii za și veți face Solul pentru a 
le înlătura șl a asigura astfel 
mersul înainte al întregii activb 
lăți.

In următorii ani va trebui să 
începem construirea de noi între
prinderi, să dezvoltăm întreprinde
rii^, miniere. Vă așteap^t deci sar- 

cupindu-vă să realizați programul 
actual, trebuie-jsă vă gîndiți, tot- 
odată, la perspectivă, la măsurile ,
pe care trebuie să ie luați de pa i 
acum spre a asigura în continua- 1 
re dezvoltarea economlco-soclală a , 
judcțvlul.

Sînt convins că organizația de ‘ 
partid, oamenii muncii din Jude- , 

* țtil Aibă ’■’■'b»11 „„ii 'i„_ ,
telectuaill 
său de aetlvitate, inclusiv In do
meniul educație.!, al creării de no! 
cadre, al creșterii tinerei genera
ții, vor tace totul pentru a tradu
ce In viață spiritul Conferinței Na
ționale a partidului ! Pierind de 
alei cu încrederea că veți ști să 
lucrați mal iute, mal bine șl mai 
eficient In toate domeniile de ac
tivitate. vă doresc mult. muit 
succes în tot ceea ce veți între
prinde, multă sănătate șl fericire! 
(Uraîe puternice, aplauze ; se scan
dează : „Cennșescu — P.C.IL", 
„Ceaușescu șl poporul").

securității europene, pentru o 
lume a păcii șl colaborării întru 
toate popoarele. (Aplauze puter
nice). ■

Nu doresc să mă mal opresc a- 
supra altor probleme. Conferința 
Națională ă\ trasat un larg pro
gram de activitate, tn recenta în- 
tllnlre cu primii secretari ai comi
tetelor județene de partid am dis
cutat cum să unim mal bine efor
turile comuniștilor, ale tuturor oa
menilor muncii, pentru a înfăptui 
acest mtaunat program. Aș dori, 
șl cu acest prilej, să apreciez felul 
în care comitetul județean, orga
nele șl organizațiile de partid 
din județul,' Alba ■ îșl îndeplinesc 

■ sarcina de' -S Iritări cbrillnuu -unl- 
’■ taica și' colaborarea tuturor oame

nilor muncii, de a fi permanent în 
mijlocul celor ce muncesc. Numai 
și numai în sl'rinsă legătură cu toți 
cel ce muncesc, fără deosebire de 
naționalitate, organizațiile de 
partid îșl vor îndeplini menirea lor 
da forță politică conducătoare a 
poporului pe calea făuririi unei 
vieți fericite, a socialismului șl co
munismului. (Aplauze puternice, 
urale ; se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R."). . ‘

In manifestarea călduroasă de 
astăzi, In felul’ în caro am fost pri
mit peste tot văd o expresie a în
crederii dumneavoastră, a tuturor 
oamenilor muncii din județul Alba 
— ca de altfel a întregului popor 
— In partidul nostru comunist, în 
conducerea sa, care face total pen
tru a-și îndeplini cu cinste misiu
nea istorică asumată în fața po
porului român. (Aplauze prelun
gite, urale).

Ducem cu noi Impresii deosebit

Ceaușescu. Cuvântarea a fost 
subliniată ln repetate rlndurH de ■- 
plauzc entuziaste, semno ale deplinei 
aprobări cu care oamenii [muncii 
din Alba Iulla au primit cuvintele, 
indicațiile conducătorului partidului 
șl statului.

Imensul Platou al Romanilor a de
venit tocul unei Impresionante ma- 
nifestflrl dc adeziune față de partid, 
față de cel care, In fruntea sa, aduce 
contribuția cea mal de preț, hotârl- 
toare la edificarea unei politici crea
toare, mnrxist-lenlnLste, in profundă 
consonantă cu aspirațiile majore, cu 
înaltele Idealuri socialiste nlc po
porului. „Ceaușescu — P.C.R. 1“ — 
cuvinte strins legate intre ele, cu
vinte care exprimă glodurile oame
nilor muncii, preiulrca pe care o 
acordă activității neobosite, de Înaltă 
esență revoluționară, patriotică, pe 
caro o desfășoară ln fruntea partidu
lui șl a țării tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu.

Exprimlnd, ln încheierea vibrantu
lui miting, in numele locuitorilor 
municipiului Alba Iulla, al tuturor 
oamenilor muncii — români, ma
ghiari, germani — din județ mulțu
miri din Inimă pentru cinstea deo
sebită pe care tovarășul Nlcoloe 
Ceaușescu a făcut-o vizltlnd județul, 
dlnd glas recunoștinței profunda 
pentru prețioasele Indicații, recoman
dări și observații critice fâcula pa 
parcursul vizitei, tovarășul Georgo 
Hoinoștean, prim-sccretar al Comite
tului județean Alba al P.CJR.,1 a spus 
intre altele :

Vă asigurăm, stimate tovarășe 
Nlcolae Ceaușescu, că Indicațiile 
dumneavoastră vor constitui pentru 
noi un program de activitate ce va 
dinamiza întreaga capacitate crea
toare a tuturor oamenilor muncii de 
pe aceste meleaguri, care va pune 
In valoare noi energii, rezerva șl 
soluții valoroase, ne vor ajuta să 
fructificăm și mai bine întregul nos
tru potențial productiv, ln vederea 
creșterii eficienței activității econo
mice, pentru indepliniren cincinalului 
ln patru ani șl Jumătate.

Ne angajăm să urmăm exemplul 
dumneavoastră personal da slujire cu 
toată dăruirea a celor mal nobile 
Idealuri șl aspirații ale poporului 
român, să învățăm mereu din stilul 
dumneavoastră de muncă, de n ac
ționa in strânsă legăturii cu poporul, 
de a ne sfătui In permanență cu 
masele, să no dărulm cu toții for
țele, energia și capacitatea de care 
dispunem realizării exemplare n tu
turor sarcinilor ca revin Județului 
nostru din holărlrile de Importanță 
Istorică adoptate de Conferința Na
țională a partidului.

In uralele mulțimii, In puternicele 
aclamații penlru partid, pentru se
cretarul sau general, mitingul a luat 
sfirșIL Cuvintele, indicațiile secreta
rului general al partidului rostite cu 
acest prilej se vor păslrn vil în 
conștiințe. Indemnind, moblllzlnd 

■ masele, contribuind la sporirea apor
tului acestora ln înfăptuirea obiecti
velor cincinalului, o angajamentului 
de a-1 Îndeplini Înainte de termen.

MII de locuitori, vlratalcl șl tineri, 
iau parte, ln Încheierea vizitei in 
orașul lor a tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu. in un entuziast miting. 
Slnt constructori de .mașini, meta- 
lurglștl, mineri. țărani cooperatori 
din satele șl comunele • Învecinate, 
o Platoul Romanilor, din fața cetății 
de care-șl leagă numele at!tea eve-fl 
nimente importanta ale istoriei, tră
iește aritel momente’ de puternică 

.însuflețire: Se nud cuvinte de 
slavă la adresa partidului. a 
patriei socialiste. Mulțimea scan-, 
dează cu Înflăcărare „Ceanșcscu- 
P.C.R. „Ceaușescu șl poporul f“, 

•7 îșl manifestă dragostea șl atașamen- 
lul față do partid, adeziunea depli
nă la politica internă și externă a 
partidului, voința de a milita neabă
tut pentru Înfăptuirea el., pentru În
florirea continuă n României socia
liste. Slnt simțăminte vibrant expri
mate și de lnscrintille atiate ne zeci 
de pancarte : „Trăiască Partidul Co
munist Român, ln frunte cu secre
tarul său general, tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu f, „Trăiască P.C.IL, condu
cătorul încercat al poporului, înspl- 

» ratorul șl organizatorul victoriilor 
noastre „Comuniștii, oamenii

/ muncii din Alba Iulla sînt; hotăriți 
să munceaseă mal bine, mal eficient, 

; pentru înfăptuirea hol&ririlor Confe
rinței Naționale a partidului", „Cln- 
cinai de calitate, ln patru ani șl 
Jumătate !“.

Deschizind mitingul. 
GEORGE IIOMOȘTEAN,

Win

a

i
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acceleratul 
fi ' T 

fii'I 
--«r w JR. - —
Era în ziua de 8 septembrie 

1972. încă o jumătate’ de oră șl 
acceleratul 104 urma să soseas
că în București. Intr-un com
partiment din vagonul nr. 1, o 
femele gravidă, Marin SIcscu clin 
Roman, simțea insă că nu mal 
poate suporta călătoria. „Doi pa
sageri — ne scrie Florin Ungu- 
rcanu din municipiul Ghcorghe 
-"■l.-—■-1-- v«-.( glT_ Tineretului 
nr. 5, ap. 10 — s-au oferit să-i . 
acorde Imediat ajutorul necesar. | 
Atnlndol — medici, oflați intr-o Vf r 
excursie. Pe unul am reținut v 

_ că-l cheamă Mocanu, Iar pe ce- f 
lălăit Pomplescu. Nu știu ce | 
specialitate aveau.’ Dar aceasta I 
nu avea atunci nicT o impor
tanță. Știu că toți ce! ce ne a-*; 
Ham în vagon ne puseserăm 

I toate speranțele In el și nu aș
teptam decit o veste : că totul 
n decurs In condiții bune I ȘI, 
după cltevn minute, ce! doi me
dică ne-au adus această bucurie : 
M. S. dăduse naștere unei fe
tițe. La sosirea ln București, ac
celeratul avea un călător in 
plus, care, împreună cu mama, 
a luat loc intr-o salvare. în nu
mele călătorilor din vagonul 1, 
Ie* doresc multă sănătate, iar ce
lor doi medici — cele mai cal
de felicitări".

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT:
jilimorififiirn Sldcrurglștil hu- primele unități ale Centralei mlne-

, , , 1 * , . , reurlîor neferoase din Bnla Mare
nedprenl adaugă noi vaiorl mn- car0 nu tndepIlnU rarclnlle de
.crlfilc la realizările do pină acum. pla„ [M, lrel lrimra!ro aic ncestul
Astfel, nivelul producție! supllmen- - ..............................
tare obținute de .Combinatul aide- piU[ n 
rargic din Hunedoara în primele trecut 
opt luni, completat cu producția din 
prima decadă a lunii septembrie, sa 
ridică la 18 353 tone fontă, 21 357 to
ne oțel (din care 6 803 tone oțel aliat), 
peste 13 700 , tone laminate finite 
pline șl alte importante cantități 
de produsa La producția do cocs 
șl laminate, angajamentele anuale 
au fost depășite substanțial.

în sectorul furnale, eforturile 
pentru sporirea producției de me
tal se împletesc cu o ^multilaterală 
activitate pentru reducerea’ comu- 
rnului specific do cocs. Cn urmare, 
pină in prezent, aici s-au econo
misit circa 6 0®D tone cocs meta
lurgic — can ti ta to din care se pot 
produce suplimentar peste 9 M4) 
tona fontă.

I
v&utma oin ■ muni
Gheorghlu-DeJ, 
nr. 5, ap. 10 —

I
I
I

BacâU. k0 fa,lrl<si âe hlrtie ?! 
celuloză „Lelea" din Bacău sar
cina de creștere a productivității 
muncii a fost depășită cu 2.5 ia 
sulă. Aducerea unor îmbunătățiri 
U procesul de recuperare a fibre
lor din apele reziduale, extinderea 
operației de cojlre hidraulică a 
lemnului — măsură care a redus 
ți efortul fizic al muncitorilor — 
utilizarea rațională a timpului de 
lucru și exploatarea judicioasă a 
tuturor mașinilor șl utilajelor sini 
doar dlcva din acțiunile care s-au 
întreprins aici ln ultima vrem o 
pentru a se asigura sporirea forței 
productive a mundJL De altmin
teri, pe seama acestui factor a fost 
obținută cea mal mare parte a 
producțlel-marfă suplimentare de 
plnă acum, In valoare de aproape 
5 miltoaao lei, Uvrlndu-sa peste 
plan economiei naționale IrnțM’ir- 

cnntltățl de produse, între 
care șl 533 tone hlrtie de bună ca
litate. Do menționat că aproape 
întreaga cantitate de hlrtie dată 
peste plan a fost realizată din ma
terialo economisite.

reurllor neferoase din Bnla Mare 
care nu îndeplinit sarcinile de 

.................................... 1 
an. Minerii do la Ilorja, de exem
plu, nu realizat In timpul care a 
trecut din acest an o producție de 
metale ln valoare de 9 milioane 
lei, Îndeplinind de pe acum anga
jamentul anual, Iar cel do la 
Nistru șl Săsar nu realizat, in me
die, de la fiecare post, cita 2 0M— 
2 MO tone de minereu peste plan, 
însemnate sporuri de producție au 
obținut șl colectivele exploatărilor 
miniere Hba, Șutor, Baia Sprie, 
Băiuț și Cavnlc, care șl-au onorat 
de pe acum angajamentele anuale 
in Întrecerea socialistă.

■Caian. Angajarea responsa
bilă ln marea întrecere pen
tru Îndeplinirea actualului cinci- . ...
nai înainte de termen se concre- wnte cantități de produse, Intre 
Uzează, ta uzina „Victoria" din v"”'s
Cătan, In rezultate practice ! tot j 
mal valoroase. în perioada rare a ’ 
trecut din acest an, creșterea in
dicilor do utilizare ta principalele 
agregate — ca urmare a Îmbunătă
țirilor survenite în perfecționarea 
organizării producției șl a muncii 
— a condus ta obținerea unei jiro- 
ducțll-marfă suplimentare In va
loare de peste 10 milioane lei. Ast
fel, au fost realizate peste, preve
derile de plan mal.mult de 1 2M 
tona fontă — In cca mai maro 
parte cu cocs economisit — 271 tone 
piese turnate, .3 OHO tone produsa 
cărbunoase șl multe alte produse. 
De subliniat este faptul că nivelul 
realizărilor suplimentare atins la , 
uzina „Victorln“-Călah este ‘ cu 
aîlt mal valoros, cu di el mar
chează In același timp și indepllnf- 
rea angajamenlulul anual luat ln 
Întrecere do colectivul de aid.

1

d

'4

ii.3-

pentru că.

ltoare.

dt avem

*4a

000

acum clteva luai conțâbil-faf al

colegi de mun-

orașu-

partiduîul do 
armonioasă ă tuturor

realizai noi tipuri de bro- 
turațle cu lagăre pa per- 

lerfi mon-

Beia Mare. ^I’lonarllo mi
niere Herja, "Nistru și Săra- sin* 
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EmlUan ROUĂ 
corespondentul „Scînteii'

La fabrica „Refractara" din Alba lulio

Coloana de mașini se îndreaptă 
spre municipiul Deva. La intrarea 
In județul Hunedoara, ln Intimpina- 
re* secretarului general al partidu

ț
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(Urmare din pag. a IX-a)

14 la sulă, nivelul cheltuielilor se va 
reduce, se vor lua noi măsuri pentru 
diminuarea pierderilor tehnologice, 
pentru recuperarea acestora. O aten
ție deosebită «o acordă cttlLEcîrH și 
ridicării calificării profesionale.

De altfel, din chemarea la între
cere adresată de secția modelaj tu
turor secțiilor fabrkdi sc desprind cu 
limpezime obiectivele către care riint 
îndreptate toate eforturile colecU- 
vuîul : depășirea sarclnMor do plan, 
creșterea indicelui calității, reducerea 
oreîor de stognaro în producție, im- 
bunAtățlrea utilizării fondului de 
Ump, realizarea de economii prin re
ducerea consumului do materiale, 
materii prim<^ șl energie, ridicarea 
nivelului politic șl profesional al sa- 
lariațllor, participarea la acțiuni cu 
caracter patriotic și social. Toate a- 
cestea, organizarea mundi in așa fel 
Incit producția șl calitatea produse
lor să sporească, nu fosi discutate in 
timpul vizitei. Secretarul general oi 
partidului a 1<J.'.«-lt.'i‘. coleelvul fabri
cii pentru realizările obținute șl a 
apreciat că fluxul tehnologic a fost 
bine gtnd.lt, că muncitorii — deși ti
neri — posedă o temeinică pregătire 
profesională. A rectMnnndnt, totodată, 
e.a sectorul do creație să vatorifice. 
poțcnțtaîiiî, tradițiile folclorice, attt' 
de br^ăte în această zonă, Adresin-. 
du-se conducerii ministerului, a ce-<, 
rut, do asemenea, să studieze ’șL să 
facă propunerile corespunzătoare 
pentru creșterea producție! de arti
cole de porțelan — solicitate pe pia
ța internă șl la export — peste pre
vederile cincinalului.

Tînărui colectiv al fabricii s-a ars-

gajat să dea viață prețioaselor indi
cații primite.

De la Fabrica de porțelan, casp«til 
se Îndreaptă spre noul cartier de lo
cuințe, Înălțat pe legendarul Platou 
al Romanilor, unde ore loc un entu
ziast miting. După l rtchelerea mitin
gului. tovarășului Mteo’ae Ceaușescu 
11 este prezentată, în fața unei ma
chete, perspectiva dezvoltării 
Iul, care exprimă aplicarea 
viață a politicii partidului 
dezvoltare __ ' ___ ,
Iccilitfițltor țării. Dacă în urmă 
cu patru ani atei nu existau 
docil 180 de apartamente moderne, 
ln prezent sini «late ln folosință mun
citorilor dți la fabricile Refractara, 
Porțelanul, Uzina de utilaj greu. 
Turnătoria de fontă șl altor oameni 
al muncii peste 3 OM de apartamen
te. iar ptaă ta aflrțltal-anului Iș! vor 
mai primi locatarii mal mult de 880 
de apartamente. în acest dndnal vor 
fi construite 4 500 apartamente din 
fondurile sloiului șl peste' 12ÎMJ din 
fondurile cetățenilor, cu ajutorul sta
tului Cartierul se va Îmbogăți, de 
asemenea, cu o casă do cultură șl 
un spital cu 7C0 do paturi.

Ascult!nd cu atenție informațiile cu 
privire ta proiectate edilitare, tova
rășul Nlcolae Ceaușescu .a recoman
dai specialiștilor să valorifice mal 
bine din punct de vedere orhltecto-

5 nic &>fiit5 Plâ toulu 1 Itotoan? 5 să gă- ■ 
sească sbiuțll pentru o Integrare cit 
mnl afntoiltoasă a cdlEciilor in —' 
sajul vechilor construcții, să pi 
mal pregnant In evidență frumusețea 
monumentelor orașului, să gospodă
rească cu maximă eficacitate, terenul’ 
destinat viitoarelor ansambluri de Io- > 
culnțe șl așezămintelor goctal-cultu- 
role.

Angajamentul constructorilor 
de mașini din Cugir

în cursul duijă-omlezll, tovarășul 
Nicoiac Ceaușescu a sosit la Cugir, 
pitoresc orășel situat la poalele mun
ților Sebeșului. Locuitorii și-au îm
podobit orașul sărbătorește. Pretutin
deni același entuziasm de masă, a- 
eecași bucurta pc care am lnfflnlt-o 
pretutindeni pe meleagurile județu
lui Alba.

■ Elicopterul cu care călătorește to
varășul Nlcolae Ceaușescu a ateri
zat po terenul sporliy d'n imediata 
vecinătate a uzinei mecanice. Tova
rășul Nlcolae Ceaușescu. ceilalți 
oaspeți sint salutați de loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, de Alexandru Șoluțlu, prim- 
eccrctar al comitetului orășenesc do 
partid, și de ing. Nlcodlm Roșea, di
rectorul general al uzinei.

Oaspeți! sint Invitați să viziteze u- 
z!na. Conducerea Întreprinderii in
formează pe secretarul general al 
partidului despre rezultatele obținu
te de constructorii de mașini ln 
înfăptuirea hoiârirllo- Conferinței 
Naționale. Sarcinile de plan pe 
primele opt luni ale anului au 
fost Îndeplinite șl depășite. La 
producția globală s-au realizat in 
plus 16 milioane lei, tar Ia pro
ducția marfă vlndută și înca
sată 15 milioane loL Peste prevede
rile de plan uu fost livrate 13&0 de 
mașini de spălat rufe, 1 IGO mașini 
de cusut, 5 mașln! de frezat șl alte 
utilaje. în același timp au fost reali
zata mașini și utilaje cu performan
țe superioare, printre care se Înscrie 
noul tip de mașină de frezat, dotată 
cu o serie do accesorii ce II permit 
executarea unui, volum sporit de o- 
perații. o productivitate mai mare, 
față de tipurile aflnte ln fabricație, 
precum șt bunuri de larg consum, 
cum ar fi- mașinile de spălat „Alba 
lux“ 7 și 8. care la nlelnși consum 
de energie au o capacitate și durabi
litate mult sporite.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Hicolae Ceaușescu se interesează În
deaproape de preocupările coleeiivo
iul ln direcția divers ificărl! produc
ției, a realizării de mașini șl utilaje 
de concepția proprie. Sini prezentate 
mai multe mașini șl utilaje, printre 
care o mașină de frezat universală^ 
concepută do specialiștii întreprinde
rii, care din punct de vedere al per
formanțelor tehnico este comparabilă 
celor mal bune utilaje executate ln 
țări cu o industrie avansată^ ma
șini de rectificat plan, numeroa
se scule șl dispozitive ds înal
tă complexitate. In același timp, 
cercetătorii din uzină, în colaborare 
cu spedallșll din Institute de spe-

deții! nostru, stimate tovarăș" Nteotae 
Cenușescu!“. Tovarășul loachim Moga, 
prim-secretar al Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R., rostește un 
cuvlnt de bun sosit Apoi, președin
tele cooperativei agricole do produc
ție din comuna Aurel Vjaicu. Aurel 
ălareș, inxoțit de olți-cooperatori, 
Jmbrăcațl ln costume populare, oferă 
oaspeților tradiționala pline și sare.

IJe întregul traseu — la Orășlle, 
Spini. Slmeria, Slntuhalm—.a Ieșit în 
lntlmpinnrea secretarului general al 
partidului Întreaga populație din 
aceste localități. Exprimindu-șl bucu
ria de a avea din nou ca oaspete pa 
cel mai iubit fiu al poporului, celă- 
țenll fluturau ștegîilețo roșii șl tri
colore, _ buchete de flori.

...Pe străzile orașului Deva s-au a- 
dunait la ceasurile înserării zeci de 
mit do cetățeni. în Piața A’ictorlel din 
centrul municipiului, o companie pre
zintă onorul.

Coloana do mașini străbate centrul 
orașultii. Pe străzi domnește o almoi- 
feră sărbătoreasca., Cu mic cu marc, 
locuitorii orașului au venit Iii liillm- 
pînnrea conducătorului partidului șl 
statului, salutindu-1 cu deosebită căl- 
dură. Sa flutură slegulețo, buchete 
de, flori. Din mii de piepturi se scan
dează „Ccaușescu — P.C.R. I“, 
„Coaușescu șl poporul Sute d<ț ti
neri au, aprins torțe, tar po dealul' ce- 

..tățîl Mdlpesc'culorilo focurilor.’dte ar- 
lr<- cu. UflclL’ Dinlr-o mașină deschisă, td- 
n rud . varășul1 Nlcotae Ceaușc^cu tăspiinile' 
iurta g'l taanlfestărilor/prtetencști aăf&ale 38 
nurn-iv* ,După călduroasa intiL-.lre cu locui

torii județului Hunedoara șl ni mu
nicipiului Deva, secretarul general ol 
pnrtiduîțri, ccttolțl conducători de par
tid șl de stat care-1 însoțesc ln vizita 
In județele Alba ș! Hunedoara sc 
îndreaptă spre centrala termoelectri
că dc ln Mintia, a doua unitate de 
acest fel, ca mărime, din țara, noas
tră, după cea de la Craiova, a cărei 
construcție a fost HnaHzală In primul 
an al actualului cincinal. Ea nre o 
putere Instalată de 840 MW șl este 
una din orile mai mori unități dc acest 
fel din țară, valorifidnd ln bună 
parte cărbunele din Valea Jiului. în 
prezent, acest modern obiectiv furni
zează sistemului energetic național do 
circa dnd or! mal mul: curent elec
tric decit e-e realiză in Romănia ante
belică. Potrivit protectelor, capacita
tea ci poale fi dublată.

In lntimplnarea tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu au venit sute de munci
tori. Sint prezenți; Gheorghe Stoica, 
adjunct ol ministrului energiei elec
trice. șl membri âij consiliului oame
nilor mundi din Inircprlndare. Se 
află, de asemenea,, pă platoul din 
fața termocentralei, țărani cooperatori 
din comunele Dobra, Illa șt vețel și 
nlți oameni ai imund!, din îm
prejurimi, care au ținui să salute 
pc oaspeții dragi. în fața unei 
machete, ing. lcronim Rusan, direc
torul general al electrocentralej. in- 
formeriză pe secretarul general al 
partidului despre preocupările aces
tui tinăr colectiv pentru utilizarea fa 
parametri ridicat! | a agregatelor și 
instalațiilor, ln scopul asigurării u- 
nor cantități sporite de energie e- 
lecirică, 1q un preț de cost cit mai 
redus. în primele 8 iun! ale anu
lui, de pildă, această unitate a furni
zat suplimentar economiei naționa
le pesta 40 de milioane kEowațl-ore 
de energie electrlcfi. In condițiile e- 
conotnlslr'l o peste 6 BOT tone com
bustibil. Toata cele patru grupuri de 
cits 210 MW au atins parametrii pro
iectați cu un an mal devreme față 
de prevederile din> proiecte. De alt
fel. Inirarca acestui obiectiv In cir
cuitul economic ’ cui 43 de zile înain
te de termenul' prevăzut a adus e- 
conomiel naționale un spor de ener
gie electrică de 1R0 milioane kWh.

Sînt vizitate apoi salo mașinilor, 
camera de comantlă, precum șl sta
ția de iransformațe do Înaltă ten
siune. dotată cu echipament, furni
zat de Întreprinderea „Automnlallca* 
din București. Tovarășul Nlcolce 
Ceaușescu se interesează îndeaproa
pe dacă agregatele funcționează 
bine, face recomandări ca ele să fie 
utli'zate ia întreaga capacitate de 
producție, să se folosească uftetent 
combustibilul. De asemenea, secreta
rul general a] partidului recomandă 
să se folosească! toate posibilitățile e- 
xlstante In Întreprindere pentru spo
rirea gradului de mecanizare șl au
tomatizare la manipularea combus
tibilului.

La despărțire, conducătorul parti
dului și statalul felicită harnicul co
lectiv al termocentralei neutru 
realizările obținute șl-i urează noi 
succese în Îndeplinirea sl depășirea 
sarcinilor și angajamentelor asumate 
ln întrecerea socialistă, oentru reali
zarea cincinalului înainte do termen.

Reportaj realizat do i 
Ion MXRGINEANU 
Nlcolae DRAGOS 
Mlrcen S. IONESCU 
Nlcolae VANVU 
Petre U1LĂCAN 
Constantin ZLAVOG
Foto : Anghel PASAT 

Vaslle MOLDOVAN 
Mihai ANDREESCU

RGȘița. SfPravegMnd cu răs
pundere agregatele, apiielnd noul In 
procesul muncii, inlroducind o dis
ciplină fermă la fiecare loc de mun
că, furnallștii reșlțenl raportează 
partidului că plnă in prezent s-au 
elaborat, peste plan, 10 (WO wne de 
fontă.

Alături de îurnaliștl, oțelarll Rc- 
șîței și-au înscris In bilanțul lor 
de piuă acum 8 MO tone de oțel 
peste plan.

Paralel cu aceste rezultate, slde- 
rurglștil n-au scăpat din vedere 
nici o clipă îmbunătățirea și' În
noirea produselor pe care le fa
brică. Ei nu asimilat In acest an 
trei noi mărci de oțeluri și tot ail- 
tea profile laminate.

Constanța. întreprinderile 
și unitățile economice din județul 
Constanța acordă o deosebită aten
ție onorări! la timp șl integral a 
contractelor .încheiate cu benefi
ciarii externi' pentru livrarea de 
diferite: produse. Numeroase co
menzi au fost onorate chior ln a- 
vans. Astfel, ln 8 luni din acest an 
au fost livrate peste sarcinile de 
plan 7 3tM tone ciment, 240 tone 
cretă măcinată, IM 090 metri pă- 
irațl furnire estetice,’mobilă în va
loare de 168 OM lei valută, 3 030 
tone ulei și alte produse. Pe an
samblul județului, de la Începutul 
anului, planul ln export a fost În
deplinit in proporție do 102,1 la 
sută. ■

' ______ 7

popula- al orașului Balș, judelui 
Olt. Constanța Ștoenescu, pînă 
acum chera luni contabil-țef al 
acestei instityții, arată, în pre
zența foștilor săi colegi de mun
că, ce falsuri a operat in ștatele 
de plată pentru a sustrage M3SK> 
lei. Pe banca acuzaților, alături r 
de ea, d apărut insă și Petre 
Sorr.îcu. fn calitate de șef al 
serviciului financiar, el desem
nase pe contabila șefă rd exer
cite și controlul praventiv șl,

I Legea e lege!
| Proces public la Consiliul

I
I
l cite ji controlul prevenție și, i I contrar dispozițiilor legale, liotă- I 

rise ca ca îd efectueze și opera- | 
fiuni de casă. Un abuz față de ,

I
I
I

Dar unii nu fac mai nimic 
prea au multe de făcut

ctalitate, au i 
șe de mare turație____ _
ne de aer, realizare In premii______
tllală .care face obiectul unei Inven
ții brevetata ln numeroase țări.

Secretarul general apreciază mun
ca creatoare a acestui colectiv șl re
comandă ca ln viitor să acorde o a- 
lențle și mal mare mundl de concep
ție, colaborării cu Institutele do spe
cialitate din Capitală șl din alto cen
tre științifice.

în atelierul do prototipuri, tovară
șul Ceaușescu se Întreține cu comu-1 
nistal Nicolne Sterea, cunoscut in
ventator, care In cel "peste 30 do nul 
de dnd lucrează ln această unitate a 
realizat un mare număr de mașini 
șl utilaje de înaltă complexitate, fe- 
)icit!ndu-l pentru contribuția sa. In 
domeniul înnoirii‘producției jji urin- 
du-i noi succese ln activitatea vl-

La intrarea In secția de mașlnl-u- 
nelto, tovarășul Nlcotae Ceausescu șp. 
oprește ln fața graficului privind dez
voltarea In actualul dndnal a pro
ducției. Apreciind experiența șl eapa- 
dtatea muncitorilor de aid, angaja
mentul lor de a Îndeplini cincinalul 
înainte do termen, secretarul gene
ral subliniază că ln loc do 2 453 bu
căți mostnl-unelte prevăzute pentru 
anul 1075 să pot realiza 3 OOO. Condu
cătorul partidului șl statului a tra
sat cn sarcină ministerului de resort 
șl conducerii uzinei ca dezvoltureu 
producției globale a Întreprinderii fn 
viitor să fie obținută In special po 
seama sporirii producției de mașini- ____ _________ __ __ _________
țmelte- ... te de termenul ■ prevăzut a adus e-în timpul vizitai, constructorii de -------
mușini fac o primire deosebii do căl
duroasă secretarului general ol par
tidului, celorlalți oaspeți. Muncitori 
tineri și vlrstald, printre care con- 
troîonrea de calitate Ana Conț, ute- 
clslul Vaslle Șchiop, li lnmlneaxfi 
buchete de flori și-i adresează cu
vinte de mulțumire pentru grija sa 
statornică față do condițiile de mun
că șl de viață ale oamenilor muririi, 
urindu-i sănătate și fericire.

Transformări Înnoitoare a cunoscut 
și fosta comună, devenită acum un 
oraș al constructorilor de mașinL In 
ultimii ani, aici s-au construit peste 
1 0®0 de apartamente, școli, alte așe
zăminte sodnl-culiurale. In prezent 
sa ridică nici un nou microraion, 
care va totaliza 2 300 de apartamente, 
din care in acest an vor fi data In 
folosință peste 3OT. în afară de lo
cuințe, noul ansamblu va cuprinde 
școli, un dispensar medical, aală do 
aporturi, un hotel, magazine ctamer- 
clale, el constituind viitorul centru 
civic ol Cugirulul.

Un călduros bun venit 
pe meleagurile hunedorene

lui au ven.lt mii șl mil de oameni ai 
muncii din satele Învecinate. Pe 
o mare pancartă se afla, Înscrisă 
urarea „Dino ați venit in ju-

La o recentă plenară a Comitetului 
județean de partid Olt, Intre alto 
probleme s-a analizai șl «ladiul re'-' 
coafării, șl insEozărîi furajelor. Cu a- 
cesi prilej au fost stabilite o seamă 
do măsuri referitoare la recoltarea 
porumbului la o umiditate ceva mal 
mure pentru ca plant etc, In stncl! u de 
scmiuscâre, să poată f,l lnsllozcte : 
concentrarea combinelor de siloz și 
a mijloacelor de transport ln unită
țile caro au un efectiv mal maro da 
animale, realizarea unei viteze zil
nice de cel puțin 10 OCfl tone, prepa
rarea unei cantități mai mari de si
loz pentru a acoperi deficitul care 
există Ia fînurl etc. Simț măsuri ju
dicios calculate menite să contribuie 
la asigurarea bazei furajere In toata 
unitățile agricole.

Principalul esle că, In multe uni
tăți, s-a trecut la aplicarea măsurilor 
stabilite. La cooperativa agricola din 
Drăgăneștl-Olt, de pildă; âint slrlnso 
cu grijă toate resursele de nutre
țuri, Cele 000 tone de fin și 3 690 tone 
de siloz negură hrană suficientă 
pentru bovine. Grija pentru buna 
furajare a animalelor rezultă șl din 
realizarea imegralâ a planului anual 
de livrare la fondul do stat a celor 
3 MO hl lapte și depășirea pianului 
valoric anual cu 253 000 lei. Pină la 
sllrșiiiii anului, din sectorul zooteh
nic al aceael unități so vor vinde ln 
fondul de stat produse animaliere In 
valoare de peste 500 000-Iei. „Fără o 
avea furaje in cantități suficiente, de 
bună calitate, ne spune fag. Stan 
Mncafel, președintele acestei coope
rative agricole, nu .se pot realiza pro
ducții animaliere la nivelul cerințelor 
actuale. Iată de ce ne-am preocupat 
de asigurarea unul plus de furaje 
insllozate. Am făcut din insilozarea , 
nutrețurilor o adevărată ' campanie, 
l-a prepararea celor 3 600 tone siloz, 
cit avem plnă In prezent, au lucrat 
din zori pînă in-noaoie 5 combine, 
11 tractoare cu 22 de remorci șl 
8 nuiocamtoano".

Bine procedează acele unităjl agri
cole care acordă prioritate recoltării 
porumbului da pc suprafețele desti
nate griului șl totodată Insllozează 
cocenii Imediat > „Plnă acum, nc ... . 
spune Ion Uclu. Inginer-sef al coo- teann 
perntivel agricole din Dobrosloveni, <"

au fost Inailozate peste 10®9 tone 
furaje din cele 3 000 tone planificate. 
Primele cantități de siloz au fost 
preparate conform indicațiilor orga
nelor agricole județene. Am recoltat 
porumbul cu umiditate mai mare de 
pe parcelele pa care vom insămlnia 
griul. Jar cocenii i-am Lnsfflozat ime
diat Pregătim acum un siloz la su
prafața solului, undo vom păstra 
peste 200p tone de nutrețuri rezul
tate din cele 300 ha culturi duble, 
precum șl cotate "și frunze de sfecla 
de zahăr". Cantități mari de siloz, 
peste 1200 tone, au pregătit și coo-

peratoril din StoeneșiL Pentru a se 
putea umple fiecare siloz ln 2—3 zile, 
ln cadru! consiliului tatcrcooparatlsi 
Stoeneștl, mașinile de tocaL sl mij
loacele de transport aferente lucrea
ză grupat Do pildă, două combine de 
siloz se gă-seiic la cooperativa agri
colă din Băblciii, uhîtnto care are 
prevăzut să Insllozezc peste 3 MO tone 
furaje. Șl alte cooperative agricole, 
Intre care, Tla Mare, Seaca, Crușov, 
Brastavăț, Coteana ele. au oreparat 
Intre 1 000—3 OM tone siloz. Cele mai 
multa unități au trecui deja la în- 
altozarea porumbului din culturile 
duble, care. In Județul Olt însumea
ză, peste 33 CM de hectare.

Cu toate acestea, realizările la ni
velul Județului nu slnt pe măsura 
posibilităților, tar graficele stabilite 
nu se Îndeplinesc. Plnă la data de 

,11 septembrie a.c. In coonerativele 
agricole erau Inslloznle 50 ffiM de 
tone nutrețuri, ceea ce reprezintă 
circa 20 la sulă din cantitatea pre
văzută. Sint cooperative agricole care 
nld pînă ta această dată nu au de
clanșat campania de lnsilozare. Coo
peratorii din Bălănești, dc exemplu, 
nu au Insflozat nici o tonă de fu
raje, In vreme ce vecinii lor din Co
teana șl Mărunțel au realizări intre 
40—60 ta sută față de plan. De ce

nu ați‘Început inși lezarea furajelor? 
— l-am întrebai, po tov. Dumitru 
Conslanlinescu, președintele coope
rative! din Bălănești. .,0 să lnsllo-, 
zăm cocenii dp porumb. Nu am în
ceput plnă acum pentru că avem 
multe de făcut..."

Intr-adevăr, In această campanie 
agricolă sint multe de făcut. Dar, 
cu nUt mai [mult i este nevoie de un 
plan de muncă bine chibzuit, da 
eșnlonnren Judicioasă a lucrărilor, 
folosirea mal bună a tuturor mij
loacelor mecanice și de transport, 
astfel Incit fiecare operațiune sa fie 
executată ln limitele timpului optim. 
Dar la cooperativa din ■ Bălănești 
consiliul de conducere nu a întoc
mi t nici cd puțin un plan de măsuri 
pentru desfășurarea lucrărilor agri
cole. Aici -se resimte lipsa de orga
nizare a muncii. Cu ce se vor hrăni 
animalele acestei unități dacă nu se 
vor realiza col puțin. 1400 tone de 
siloz, cit este prevăzut mal ales că 
există și un mare deficit la alte 
sortimente dc nutrețuri? Această În
trebare nu șl-au pus-o președintele 
cooperativei șl nici consiliul de con
ducere al agesiel unități.

Campania de înslloznre a furaje
lor nu a fost Încă declanșată nici la. 
cooperativele agricole Optași. Vișina 
Nouă. Orlea. Dranovăț. Găneasa, 
Priseacn, Scărișoara etc. Din. aceas
tă cauză, pc ansamblul județului, 
nu s-a putut realiza ritmul mediu 
zilnic prevăzut Intr-adevăr, față 
de 10 (MX) tone rit g-a stabilit să se 
InsUozeze ‘zilnic se realizează abia 
2 800—3 OOO tone. • Evident,' lntr-un 
asemenea ritm tnallozările nu sa vor 
încheia ta 'timp.

Pentru realizarea ți depășirea rit
mului mediu zilnic prevăzut la Inal- 
lozare sini necesare măsuri urgente 
din partea organelor agricole, un 
sprijin mal cfiden'. pentru ca în 
toate unitățile uă se folosească com
binele de,siloz șl tocătorile meca
nice existențe pe Întreaga durată n 
zilel-lumină, iar acolo unde este 
posibil să se organizeze munca ln 
două schimburi.

t V

PROGRAMUL I

S.tO Deschiderea emisiunii. Telex.
9.13 „Bine tc-am găsit, școala 1“ 

Transmisiuni directe do la 
festivitatea do deschidere a 
anului școlar.
Program de dntece plonle-

9,50 Desene animale.
10,to Curs de limba germană. Lec

ția a 17-a.
10.13 Dc la decizie la acțiune. Un 

obiectiv permanent al lnlre-

cerii : aslmslarea do noi pro
duse. Transmisiune directa de 
la Uzina do tractoare din 
Brașov.

10.53 Retrospectivă Walt Disney
11,45 Universitatea TV.
IMS Film serial pentru 

Delfinul Flipper.
13,69 Telejurnal.
17.53 Deschiderea emisiunii __

după-amiază. Curs de limba 
engleză. Lecția a tC-a.

18,90 Pentru sănătatea dv. Alimen
tația șl atcroscleroza.

18,15 Satul contemporan.
18.13 Tragerea Loto.
18^5 Revista literară TV.
19,39 1051 de seri
15,10 Telejurnal a Marea Întrecere 

socialistă la zi.
S3,M Pentru cine sună clopoțelul.
39.13 Cutezători, pășim viață.

m rfc cinice® ți versuri 
:c școlii.

SU.SJ Film artistic : „Ore de cum
pănă".

22.13 Mutică ușoară.
H.H ,.Î4 de ore".
22.15 Din țările socialiste.

PROG1LXS1UI, H
1'3,OT O viață pentru o irtcfe : Nan

sen fi).
53,39 iancu la Italmaglu — de Paul 

Everac. interpretează un co
lectiv al teatrului „AL Da- 
villa" I'ltepl.

îl.» Agenda.
II,U Cluburi sportive bucureștene. 
12,03 Film documentar : „A sole* 

— producție a studioului ci
nematografic „Alexandru Sa
hin".

3M3 Dans șl muzică de pretutin
deni.

I 
I J

I La început 1
J de drum
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i:

|
I așa după cum ne serie fon Dinu, 
’ șeful biroului cabane din cadrul 
I întreprinderii do turism șl odih

nă SLnala — ’ 
de ani, rt

■ drept.? sursă
1 pentru stația meteorologică de 

pe vîrful Omul Consecințele : 
. suprafața'rezervației g-a redus 

in moți îngrijorător, iar so
lul dezgolii o fost degra
dat. Și aceasta, ln timp ce 
stația meteorologică nr putea fi 
aprovizionată cu lemno de foc 
de ln o altă sursă, deoarece arc 
drum de acces auto pînă Ia o 
distanță de circa 4 kilometri, iar 
jnepenli sini-aduși cu căruța de 
ln 12—15 km ! Un argument 
caro pledează pentru ca jnepe- 
nll, cel puțin de acum încolo, 
să nu mal fie urși. Sperăm 
va găsi audiența cuvenită șl 
forurile de resort !

Rubricâ radoctotâ de i
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqhe DAVID 
ți corespondenții ^SdnfeB*

care legea este toi alil dc in
transigentă ca și față de infrac
țiunea pe care a favorizat-o. In 
consecință, așa după cum nc in
formează Mihai Georgescu, 
vicepreședinte al Tribunalului 
județean Olt, C.S. a fost con
damnată la fl ani și 6 luni în
chisoare, iar M.S. — la ani 
închisoare.

După promoția de astă-prl- 
măvară a primelor agente da 
circulație din Capitală, In aces
te zile, o a doua serie do absol
vente ale aceluiași curs de spe
cialitate și-a Încheiat ultimele 
pregătiri pentru start. Pregătite 
de această dnlă la Brașov, in 
curind, circa 60 de fete (număr 
dubiu față de prima promoție) 
care, pe lingă cunoștințele do 
specialitate doblndlle Ia cursuri, 
vorbesc cel puțin o limbă stră
ină de largă circulație, Iși vor 
lua posturile in primire In di
verse orașe cu trafic rutier de 
mare intensitate. Plnă acum, o 
parte dintre ele?și-au. făcut deja 
apariția in Brașov și Timișoara. 
Ln Începutul carierei, le dorim 
și lor succes !

„Peco‘s în 
pană

In cursul lunii august și 
primele iile din septembrie, suta 
de autovehicule ale unor între
prinderi din Județul Argeș au 
rămas țintuite in garaje. Cauza ? 
Paza de aprovizionare cu com
bustibil Craiova a lezat 'mai 
multe stații ,rPECO“ (Curtea de 
Argeș, Vedea, Pitești etc.) 
pană dc... benzină, 
rioase perlurbațil 
rea traficului di

ta 
produdnd se
ta desfășura- 

!e mărfuri ji da 
călători. Abia in ultimele zlla 
au început să sosească unele 
cantități de benzină, dar nu su
ficiente. Pentru că și acum sute 
dc camioane destinate transpor
tului fructelor șl legumelor sîau 
zile In șir ln pană. Oare nu-l 
nimeni în stare să pună capăt 
acestui scandalos arbitrar?

Nu ardeți- .'if «. b • ' 9

1 rezervația!
în Jurul cabanei „Piatra Arsă" 

din masivul Bucegi există o re- 
I zerstație naturală de Jnepenl 
; (vlrotn ! lor c apreciată ta 170— 

I 2®3 de an!), unică în țara noas- 
. trA declarată monument ni na

turii. Cu toate acestea înră — 
1 nșn după cum ne serie Ion Dlw

■ de mai bine de 20 
rezervația servește 
1 de combustibil

gtnd.lt
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Excelentei Sale
Domnul- JOSE FIGUERES FERRER

Președintele Republicii Costa Rica
f.

ți.

SAN JOSE
în numele Consiliului de Stal, al poporului român șl al meu perso

nal. adresez Excelențe! Voastre sincere felicitări șl cele mal bune urări,1 
cu ocazia Zilei naționale a Republicii Costa Rica.

NICOLAE CEAUSESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

’9

Joi n plecai Sa Tokyo delegația Co
mitetului Central nl Partidului Co
munist Român, condusă de tovară- 
Eil Paul Nlculcscu-Mizll, membru al 

omltetulul Executiv, nl Prezidiului 
Permanent nl C.C. nl I’.C.R.. care, 
la invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Japonia, va 
face o vizită în această țară.

Dln? delegație fac parte tovarășii 
Mihai Gere, membru supleant nl Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Constantin Băbălâu, mem
bru supleant ol Comitetului Execu
tiv ul C.C. al P.C.R., prlm-necreiac 
al Comitetului județean Dolj al

... -

P.C.R., și Ion Zahlu, adjunct de șef 
de secție in C.C. al P.C.TI.

Iui'plecare, ik“ aeroportul lnienin- 
țîonul OtppenI, delegația a fost sa
lutată de tovarășii Jnnos Fazekas și 
Leonte Rftutu, membri al Comite
tului Executiv nl C.C. al P.C.R., 
Cornel Burtică, membrii supleant ai 
Comitetului Executiv, secretar al C.C. 
ol P.C.R., Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. ul P.C.R., de activiști dc. partid.

A fost d<j față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice Ia 
București.

în drum spre Tokyo, delegnțlâ a 
făcut o scurtă escală In Moscova.

(Agerpres)

înscriiddiirsc în liniile directoare 
-ale politicii nooxtre externe, stabilite 
de Congresul ăl X-lea, onsamblui do 
Idei, Inițiative și propuneri avansate 
in raportul prezentat dc tovarășul 
Nlcolno Ccnuțescu ta Conferința Na
țională a P.C.R. șl adoptate de foru
mul comuniștilor români ea program 
de ucUvitata pe tărlm Internațional

Ss.v? ;S

,i

f
/regiuni ale globului continuă să urdă 

do încordare șl 
înarmărilor nuc
flăcările războiului, so mențin focare 
do încordare șl conflict ; cursa 
Înarmărilor nucleare și clasico nu 
numai efi n-a fost oprită, dar conți
nu.! s'i se ’
■Isteața

mul rlnd a stocurilor 
făptuirea dezideratului ________ _
generale. în această ordine de idei, 
documentul publicat In ziarele do 
ieri, intitulat „Răspunsul Republicii 
Socialiste România ■ privind cdnvo-

nucleare. Sn- 
dezarmăril

nl Republicii Socialiste România, to-
—__ __ . vnrâsui Nlcolne Ceaușescu, uh me-

Franz Jonas, a sosit la Porțile dc saj de salut, urări de sănătate șl
Fler, venind din R.S.F. Iugoslavia, cele mai călduroase mulțumiri 
_< -- - - > jjy pornirea prietenească șl ospita

lieră pe teritoriul României.
OaspețU au vizitat centrata șl 

ecluza de pe malul românesc, unde 
tovarășul Octavian Groza a dat ex
plicații amănunțite privind modul de 
realizare și funcționare a acestui 
marc obiectiv hidroenergetic șl dc 
navigație.

Franz Jona® a fost Însoțit dc Karl 
Treacher, șeful Cancrtnrlol președin
telui Republicii Austria, col. briga
dier Ralmund Truxn și Otto Alexan
der, ambasadorul Austriei la Bel
grad. Din partea Iugoslavă ou parti
cipat Rato Dugonicl, vicepreședintele 
Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, și Alek
sandar 1 
^Consiliului .„„HM. __
Ern prezent Rudolf Bogner, însărci
natul cu afaceri ad-Interlm al Aus
triei In București.' ■’r’V*''

în cursul zilei de Joi, 1<1 septem
brie, președintele Republicii Austria, î"

ș! a vizitat partea românească n 
marelui sistem hidroenergetic șl de 
navigație de pe Dunăre.

Ș4Cjd statului austriac a fost In- 
fcLpat la frontiera do stat dintre 
România și Iugoslavia de Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Slat, Octavian Groza, ministrul ener
giei electrice, Troian Dudaș, pre
ședintele Comitetului Executiv nl. 
Consiliului Popular nl județului Me
hedinți, șl Tudor Jlanu, șeful proto
colului din M.A.E.

Un mesaj cordial do salut dîn 
partea președintelui Consiliului de 
Stas al l'lt’pu'.iiicli Socialisto România, 
Nlcolae Ceaușescu, a fost transmis 
președintelui Republicii Austria, 
Franz Jonas, de către Constantin Sîă- 
tescu.

Președintele Republicii Austria, 
Franz Jonas, a transmis, In rlndul 
său, președintelui Consiliului de Stat’

p-en-

Lusemliiirg
I

desfășoare vertiginos. Per- _ ________
. . . colonialismului, adlncirea curca Conferinței mondiale de dezar-

____________ ., _ decalajului dintre țările dezvoltate șl marea, constituie 6 reafirmare a pa- 
de activitate pe lărlm International cele în curs de dezvoltare constituie zlțlel consecvente’a țării noastră în
■ta mărturie a orteniărll porBeve- In rindul lor realități dramatice, rl- , prcblirt/'.c i!2Zin=ir::, Li
rente a Homânlel spre statornicirea dlcâ-probleme arzâtourc a căror so- problema conferinței mondiale, așa
unul climat de pace, securitate șl co- luțîonare cere eforturi stăruitoare cum a fost definită din noii la Co:i-
laboraro intre, popoare, spre InîAp- din partea comunității internaționale. ferința. Națională a partidului. “ '
tulrea dezideratelor majore ale con- jn ce| 37 de uni caro au trecut . în. dezvoltarea acțiunilor înireprln- 
temporanelt&Ul. de la crearea Organizației Națiuni- se plnă acum, Organizația Națiuni-

In raportul prezentat la conferLa- lor Unite, in lume au avut loc lor Unite trebuie să-și aducă o
ță, tovarășul Nlcolae Ceaușisscu con- schimbări uriașe, acestei reflecția- contribuție mal mare la lichidarea
------  .......a- >1 du-sc. Intre altele, in creșterea nu- ulllmolor vestigii ale colonialismului, 

mArulul statelor membre aii? O.N.U.. «. 1a abolirea definitivă h rasismului șl 
___ __  -- - *n năzuința ........
iomila fac s& noilor state independento de a șa

condusă do tova-
BCT3. președintele

jartea iugoslavă nu parti- 
DuHonicl, vicepreședintele 

ilul R.S.F. Iugoslavia, și Alek- 
Bakocovlci, vicepreședinte al 
ilul Executiv al R.S. Serbia.

Sosirea in Capitală/a vicepreședintelui Consiliului 
de Miniștri al R. D. fi., Gerhard Scliiirer

față Ilans Voss, ambasadorul Repu
blicii Democrate Germane Ia Bucu
rești, șl membri al amljasadel.

Cu acest prilej, președinții orga
nelor centrale de planificare din ce
le două țări vor avea convorbiri cu 
privire ta dezvoltarea colaborării și 
cooperării economice dintre Repu
blica Socialistă România șl Repu
blica Democrată Germană in actua
lul dndnal șl in perspectivă.

(Agerpres)

Teri, o deli
Consiliului Economic, a plecat în 

veriwlor acestor țâri.
Din delegație fac parte tovarășii 

Mlhnil Florescu. ministrul industriei 
chimice, Voslle Voloșeniuc. pre
ședintele ConsUlulul do Administra
ție ol Bfincll române do comerț ex
terior, Cornel Mihulecea, adjunct al 
ministrului Industriei’ construcțiilor 
de mașini, și Constantin S'aitdu. 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior.

La aeroportul OSopeni, delegația a 
fost salutată de tovarășii Maxim 
Berghlnnu. președintele Comitetu
lui de Stat ol Planificării. Florian 
DănSInche. ministrul transporturilor 
și telecomunicațiilor. Mircea Molițn.

râșul Manea
Belgia ți Luxemburg, ia invitația gu-

Dln delegație fac parte tovarășii

r

I
fcînlstrul educației și învățămlntu- 
Iul, Petru Burtacu. adjunct nl mi
nistrului afacerilor externe, șl alți 
conducători de instituții centrale.

A fost de față Lionel de Mey. în
sărcinatul cu afaceri od-lnlerlm ul 
Ambasadei Belgiei la București.

*
In aceeași zl, delegația n sosit In 

Bruxelles. Oaspeții români au fost 
de Henry 

' nl aface- 
I ni Ml- 
Oficiulul 

unor 
! fosi, 

Alexandru L.i- 
zfireanu. nmba.'tadoiul României la 
Bruxelles, ți membri ai ambasadei.

(Agerprej)

tatimpinațl, la aeroport, dc 
Slmonet, ministrul belgian 
rllo- economice, reprezentanți 
nlslerulul de Externe, ol C 
belgian de comerț exterior, ni 
firme economico belgiene. Au 
de asemenea, de față /’

V

Joi seară a sosit In Capitală Ger
hard SchQrer, vicepreședinte nl Con
siliului de Miniștri șl președinte al 
Comisiei de Stat a Planificări! din 
R.D. Germană, care, la invitația pre
ședintelui Comitetului de Stat al 
Planificării, face o vizită în țara 
noastră, împreună cu soția. în înilm- 
p!narea oaspeților, pe aeroportul O- 
topenl. au venit tovarășul Maxim 
Berghlanu, împreună cu soția, mem
bri a! Conducerii C.S.P. Ău fost do

St t

:l

s

ziarului „E!Șre“
jderare a dezyol.eftrii ficonodilcd? 

a Itomănte’,' fld’fidliHife1 
,.Eldre“, coucunn pounc centrai, ctțnUnufi a bunăstării materiale și 
care apare In limba maghiară *1 la. ,a ,. iuturcff oamenilor

Vzit.„r ”i„ni»ii,muncii. Transpunerea in viață a
programului partidului de con- 
sirulre u societății socialiste multi
lateral dezvoltate Implică noi sar
cini majore pentru Întreaga noastră 
presă, eforturi sporite pentru per
fecționarea activității saîe. Asigu
rarea unei rnnl mari densități de 
idei in coloanele ziarului, relevarea 
convingătoare a experienței poziti
ve cu puta'e de gesncrnllzare și a 
exemplului înaintat din viața oa
menilor, consultarea atentă a" păre
rilor cătîtorilor șl reflecția profun
dă asupra datelor oferita de vtațfl 
jalonează, desigur, și preocupările 
colegilor de le „E16rc° consacrate 
creșterii rolului zlaruluL în În
făptuirea politicii interne si ex
terne a partidului.

Fellclltnd călduros colectivul re
dacțional, elaboratorii și cores
pondenții voluntari al ziarului 
„Elfire0, colegii de la ,.ScînteIa“ le 
urează din toată Inima no! șl Im
portante succese In realizarea sar
cinilor dc mare răspundere poli
tică șl eoclală încredințate de 
Partidul Comunist Român.

Șe Împlinesc 23
pari {Ia 
„El(5re‘

.?!■... JL
București. Editat' din Inițiativa 
Partidului Comunist Român In
tr-un moment de profunde Înnoiri 
in viața țârii, ziarul s-a dovedit, 
de-a lungul unui sfert de veac; un 
factor activ in Înfăptuirea politicii 
partidului dc edlficaro a României 
socialiste. Aflrmlndu-se în toii a- 
ce.jl: ani ca o prestigioasă tribuna 
publicistică «! so adresează — 
aidoma altor numeroasa ziare șl re
viste — In limba maternă popu
lație! maghiaro din România, 
„ElSre” — ca sl întreaga noastră 
presă — a militai; consecvent, sub 
conducerea partidului. pentru par
ticiparea activă, conștientă a oame
nilor mundl — Indiferent: de na
ționalitate — la activitatea mulU- 

• laterală dedicată făuririi și Inflort- 
'•.”•11 patriei socialiste, dezvollărll 

conștiinței sodnltete a maselor, in- 
rîrtri! continue a unității și frăției 
oamenilor muncii români, maghiari, 
germani șl de alte națlonalltațl.

JH6rea Iși aniversează jubileul 
In condițiile In care întregul nos
tru popor, înfăptuind hofărlrila 
Conferințe!'Naționale a partidului, 
este angajat înir-o vastă operă de

1
ț ,

s

Cronica zilei
Cu prilejui Zilei i 

bllell Costa Rica, mii 
.externe '...... '
Românii 
sat o I . 
trulul relațilli 
cil Costa Hi®

națltmalc a Repu- 
, ilnistrul afacerilor 

Republicii Socialisteal .
tin, Comcliu Mănescu, a adre- 
tciegramft do felicitare mlnia- 

' "lor externe
Jca, Gonzalo

*
septembrie, _ ___
■Hm Bouna Ould Sidi, am-

ni Republl- 
Facio.

a sosit IaJoi, 14 s
București Sli___ --------- ---- ------ , ~...
basadorul Republicii Islamice Mau
ritania in r
România.

Republlea Socialists

*
Cu prilejul împlinirii vîrstel de 70 

de ani, prof. Șcrban Cloeuleacu, 
membru corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste România, a fost 
sărbătorii joi In cadrul unei adunări 
festive.

Adunarea, organizată de Academia 
Republici! Socialisto Românie, îm
preună cu Uniunea Scriitorilor, a fost 
deschisă do acad. Miron Nlcolescu. 
președintele Academiei. Despre via
ța și activitatea criticului șl omului 
de cultură sărbătorit au vorbit : acad. 
Alex. RaseitL, prof. univ. dr. docent 
Alex. Dltna, membra corespondent al 
Academiei, Alex. lonașcu, directorul 
Bibliotecii Academiei, șl prof. univ. 
Romul Munteanu.

*
La 14 septembrie a avut loc, la 

sediul Asociației Române de Științe 
Politica, ședința Comitetului Execu
tiv al Asociației InternaUonaîe de 
Știință Politică. Lucrările ședinței ou 
fost consacrate pregătirii Congresu
lui mondial al Asociației Internatio
nale de Știință Politică, care va a- 
vea Ioc la Montreal intre 10 și 25 
august 1973.

■*
Ansamblul artistic cubanez „Di

recte de Cuba“, caro se află Inlr-un 
turneu în țara noastră, a prezentat 
joi seara la Casa de cultura h sin
dicatelor din Ploiești un spectacol 
folcloric. Soliștii Ela Cnlvo și Prtchu 
Alonso, apreciatul cvartet „Los Pa- 
plnes". precum și ceilalți membri al 
ansamblului au oferit publicului

|PI. cu 
âu participat 
care slualază 
din localitate.

(Agerpres)

ansamblului — ------
ploieștean un frumos buchet 
melodii caro au toat aplaudate 
căldură. La spectacol 
și studenții cubanezi 
la Institutul de petrol

ERA i 
SOCIALISTĂ 
REHSTÂ TEORETICA Șl SEH3AL-PfflJTICA 
A COMEfETULlfi CEKTBAL AL PARTlDVlin C®O ROHÂS

Reviita se deschide cu solului 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
socreiar general al Partidului Co- „Biologi 
niunist Român, adresat publicației RAiCU 
cu prilejul apariției primului număr. socială a

In continuare, rovisia publică ar- IONAȘCU. __ ...

S”|? 1 hfe rașA”.
masă" de DUMITRU POPESCU; c?luJ ,.Dospre isfonoșr-»- | 
„Pledoarie pentru o știință a pro- ™lâ intre cele doua 
duejiei" do MIHAI DRAGANESCU; mondiale .
„Ritmuri ți orientări in economie" Șm’oza intitulată „Chile : Lup a 
de DANA VOINEA ți „Prototip al politica pentru no. slnictun ale 
ralatiklor viitoare dink© toat© sta- 
tele !" de CONSTANTIN FLOREA.

Grupajul „DIALECTICA DEZ
VOLTĂRII SOCIETARI SOCIALIS
TE" rejine atenția prin studiile in
titulate : „Perspectivele națiunii so
cialisto" do ION MITRAN ^„Na
tura ți mecanismul contradicțiilor 
în soaetalea socialistă" de GA- 
VRIL SZTRANYICZKI (Cluj).

Articolul „Marxismul ți lupta 
de idoi contemporana" de PAVEL

monist Român, adresat publicația!

masa" de DUMITRU

fff 4- ’ «a ■ EBi 1 '- jl
ce dintre învătamia! șl economia" 
do CRISTOFOR SIMIONESCU ; 
" ’ „ia încotro V de PETRE 

......—I și „Filozofia și integrarea 
’ i tinerelului" de IULIAN

ȚO- 
. arli- 

spro istoriografia mar- 
râzboaio

economiei" de EUGEN POP alcă
tuiește conținutul rubricii „VIAȚA 
INTERNAȚIONALA".

Rubrica „DIN PRESA PARTIDE
LOR COMUNISTE Șl MUNCITO
REȘTI" cuprinde în acest număr 
textul prescurtat al articolului „Ca
pitalismul contemporan ți schim
barea revoluționară" de VIC AL
LEN.

In cadrul rubricii „DOCUMEN
TAR" slnt prezentate „Orientări in
pregătirea ți calificarea cadrelor 
kUIm în. 11 B <t <t " 
‘”Sub''fi'ilur,',‘o sinteză a istoriei fi
lozofiei românești", Z. ORNEA 
prezintă In cadrul rubricii „CĂRȚI 
Șl SEMNIFICAȚIA o recenzie a 
primului volum din „Istoria filozo
fici românești".

în încheiere, numărul cuprinde 
rubrica intitulată „REVISTA RE
VISTELOR".

APOSTOL se încadrează în ru- tehnice in U.RS.S.". 
brica intitulată „CONSULTAȚII". ‘

în cadrul rubricii „RELAȚIA OM- 
MEDIU" este inserat articolul 
„Echilibrul ecologic" de FLORIN 
IORGULESCU. Problemelor de 
„ȘTIINȚÂ-INVÂȚÂMrNT" le slnt 
consacrate articolele intitulate : 
„Fundamentarea legăturii diatecli-

ASPORT O SPORT-O SPORT O SPORT

rente a L. 
unul climat 
lahoraro 
tulrea' dț 
tomporaneMtll.

In raportul prezentat ... 
țft, tovarășul Nlcolae CeaușEșcu con
sacră un capitol special O.N.U., ex- 
primlnd punctul de vedere potrivit, 
căruia „schimbările care se pro
duc In viața iniemați---- IX ‘
crească iot mal mult rolul Orga-, 
nizațtei Națiunilor Unite șl ol altor 
organisme Internationale ca factori de 
stimnlare a colaborării între state, de 
elaborare a. normelor care să guver
neze relațiile dintre țâri și de asigu
rare a Înfăptuirii în viată a acestor 
norme". Corespunzător acestor consi
derente de prtnti- 
pîu. In raport slnt 
prcMonfcalo căile 
caro, după păre
rea țârii noastre, 
slnt de natură să 
asigure creșterea 
acestui rol al 
O.N.U.. să dueft 
la îmbunătățirea 
întregii el activi
tăți șl n organismelor astfel
înalt săjrâspundă mal eficient sarci
nilor ce și le-a asumat, așteptărilor pe 
care popoarele șl !e pun în acest for. 
In dorința do n supune aceste propu
neri sine! examinări aprofundate, cu 
participarea tuturor statelor membre, 
dc a realiza In privința uceasta un 
larg consens, care să ducă în mă
suri practice, guvernul român a so
licitat — așu cura s-a văzut th do
cumentul publicat recent In presă — 
înscrierea pe ordinea do zl a sesiunii 
Adunării Generale, co sa va deschide 
In curind, u punctului lnUtutat : 
„Creșterea rolului Organizației Na
țiunilor Unite in menținerea și întă
rirea păcii șl securității internaționa
le, în dezvoltarea colaborării între 
toate națiunile, în promovarea nor
melor dreptului internațional în re
lațiile dintre state".

Această nouă Inițiativă reflecta o 
dată mal mult atașamentul României 
față do Organizația Națiunilor Unite, 
față de țelurile Înscrise in Cartă. 
Exprimlnd prin însăși participarea sa 
la cea de-a XXV-a sesiune — ju
biliară — a Adunării Generale Im
portanța atribuită O.N.U. de țara 
noastră, președintele: Consiliului de 
Stat, Nlcolae Ceaușescu, de la înalta 
tribună a forului Internațional, fa- 
clnd o analiză a octiVltățll organiza
ției, cu realizările și eu netaipllnlr.1-, 
legale,’ relevă că aceasta trebuie să 
«șjlrtbuta. trial eficient,' la/apropie- 
rea dintre state, ia promovarea po
liticii de pace șl destindere, ncțlo- 
nlhd ta același timp mal ferm pen
tru preîntlmplnarea războiului, pen
tru zădărnicirea oricărei agresiuni, 
pentru soluționarea litigiilor dintre 
stata pa caia politică, pentru apăra
rea principiilor Cartel.
, In mod incontestabil, In cel S7 
do ani de existență. O.N.U, a Jucat 
un rol de seamă In viața Internațio
nalii ; toate marile evenimente din 
perioada postbelică s-au aflat in 
atenția organizației: de-a lungul a- 
nîlor au fost adoptate o serîe de 
hotariri și rezoluții de deosebita în
semnătate In problemele privind eli
berarea popoarelor de sub domina
ția colonială, stimularea cooperării 
între state !n domeniile economic, 
social, cultural șl umanitar c‘c.

Spiritul de obiectivitate reclamă 
însă să se recunoască faptul că in 
activitatea O.N.U. au existat și conti
nuă U se manifesta deficiente sl im
perfecțiuni ; multe din hotărirlle 
șale corespunzătoare țelurilor Cartel 
nu au realizate ; In unelo pro
bleme importante au fost adnotate 
hotârirl moluște; care au afectat 
prestigiul O.N.U. ’

Nu poate fi, de asemenea. !<morat 
faptul că și ta prezent principiile sl 
normele Înscrise în Corlă nu ș!-nu gă
sii încă deplina afirmare In rotațiile

riadul lor realități dramatice, rl- problemele dezarmării, îndiuslv In 
’—-•'■'■■’-“a araătouro h căror so- problema conferinței mondiale, așa

cere eforturi stăruitoare cum n fost definită din noii ta Con-

— de la 51 la 132— de la 51 in 132 — in năzuința
. noilor state independente de a se 

afirma ca factori .fictivi- al vieții in- , 
t or naționale, in. hotărlrea cres-
clndă cu care numeroase state, mal 
ales din rindul celor mici șl mijlo
cii, tind să-și apere Interesele, să 
contribuie Ia asigurarea păcii, secu
rității șl progresului general.

Factorii enumerațl mai 'sub,- mu-

8

ACTUALITATEA LA FOTBAL
LoSul reprezentativ pen
tru meciul cu Finlanda

Ieri nu început pregătirile In co
mun membrii lotului nostru repre
zentativ, In vederea meciului din 
preliminariile .campionatului mon
dial do miercuri cu echipa Finlan
dei. Din iot fac parte următori! : 
Itlduc.inu §1 Adamadie (portari), 
Săimărcanu, N. loncscu. Anca, Dinu, 
Dohrău, Deleanu, Velca (fundași), 
Dumitru, R. NumvelUer, Hajari 
(mijlocași), DcmbrovschI, Dobrin, 
Ncagu. Lucescu, Iordănescu, Doniî- 
de. Fl. Dumitrescu (înaintași). An-

8

trenora! Angelo Nlculescu a anunțat 
că în program slnt incluse șl două 
partidc-școală cu echipele de tine
rel Pelrolui (slmbMfi) și Dlnamo 
(duminică).

@ F. C. Bologna-Dinamo
2—1

i

Intr-un meci Internațional ami
cal de fotbal disputat miercuri in 
„noclurnă" la Bologna, echipa loca- 

1a a învins cu scorullâ F.C. Bolognt___________
de 2—-1 (1—J.) pc Dlnamo București. 
Pentru gazde au inșcrlș Snvold! și 
" ' ' r’ pentru oaspeți — Dinu.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
ATLCl'IȘM. 

tradiționalul ; 
atletic „Bruno Zau:!“. Campionul o- 
llmplc Iuri Tarmak (U.R.S.S.) a clș- 
tlgat proba ! dt ' . _

Pentru i,__
Gregori, Lor

TENIS DE MASA. — La Pekin, au 
luat sfirșlt campionatele de tenis de 
masă ale Asiei. In finala probei de 
simplu masculin, japonezul Hase
gawa l-a înving cu 3—0 Ts! En? 
tin (R.P. Chineză). Proba de simplu 
femhiln a revenit cunoscutei jucă
toare Li 1! (R.P. Chineză); în finală 
3—1 cu japoneza Ykel Ohzekl. La 
dublu moscjiln a terminat învingă
toare perechea japoneză Mîîsuru 
Kono-Teisuo Inou. Iar la dublu fe
me! cuplul Yon Suk-Kln Snn-e (R.P. 
Chineză). Hasegawa șl Kanno (Ja
ponia) au dștîgat proba de dublu 
mixt Pe echipe, ta masculin, a dșil- 
gat Japonia, Iar la feminin R.P. 
Chineză.

Viitoarea ediție a «ceMeT competi
ții va avea toc In primăvara anului 
lff74 la Tokio.

TENIS. — ‘iile Năslase a debutat 
victorioși in turneul internațional 
care are loc la Scalde (Washington). 
In primul tur, învingătorul turneului 
do la Forest H1U» l-a Intilnlt pe h- .J
merlconul Glenn Gersinar, pc care sink!, finlandezul Lanse Viren n sta- 

/1-a întrecut cu scorul de 6—4, 6—4.
Alte rezultate mai Importante : 
Chanfreanu (Franța) — R. Etell 
(S.U.A.) G—i, 8-7, 8—1 ; Flrtches 
(Australia) — Jack Neer (5.U.A.) 6—2, 
0-1.

La Roma are loc 
concurs internațional 

, _> Zauir. Campionul o-
limpic Iuri Tarmalt (U.R.S.S.) a ciș- 
tlgat proba ! de săriturii In Înălțime 
cu 2.15 m. Iar americanul Lee Evans 
cursa de -MO m ptat cu timpul de 
45?. în proba de 200 m, italianul 
Mennca a învins eu 20"5/10, Sntrce n- 
du-1 pe americanul Burton (20”6,fl0). 
Cu un rezultat surprinzător a-a În
cheiat. proba do săritură cu prăjina, 
In care cunoscutul recordman ame
rican Bob Seagren nu a roușlț eă se 

fclMeze-i’ ' 
..Victoria _______
wist cu 5.30 m. în concursul feminin, 
cel mal bun rezultat a fost obținut 
ds poloneza Skowromstta. învingă- . 
toare In proba do 800 m cu 2’02’T'10. 
Clasata pa locul doi, Pao’a Plgnl a 
stabilit un nou record italian cu 
2'02,'5i'ld.

Cu prilejul unu! concura interna
țional atletic desfășurat Joi la Ilel-

bilit un nou record al lumi! in pro
ba p ’ 
13’ 
13! 
Iu!

’ a Stima. Tereza ți diavolii : pa- ) 
t ailtA - Is; iWâf 18; K,SJ, .
' KXCELSIQH ~ ts,î3; 11; 13,1®; is; 1 
1 &!,«. ( 

o Cornul de capra s VICI'ORIA — 1
ț Si; Jl.ls; 13r33; It; 1M3; îJ,«X 1
i a Mania granaoril s l.l.Cr'-AyA- 1 
ț bOL — a; 11,15; 13,30; U; UJO; 31, l 
i PES-riVAs. -■ 9; îtiisș 13,341; io; ’ 
1 M,u; si, la grădină — 1», CllLX- l 
ț CIJj A LfiilNA — 19,16. ’
i a Aventuri ta oiarea Neagră i l 
l i „.ta; IN A - 0; u>'; Is; If.JJ, CO- 
iTKOCEM ■■II; ld,«3; 19,33, CltfN- I

UAȘ1 — 15,»; 19. i

o Tora ! Tora ’ Tora ! : SALA ' 
i'ALai Cl.ibl (seria ue bilete 4$M) l 

i -- 10,15, SCALuS — a.«; ll.M; 11.30; >
ț 17^3; S3,», BCCCREȘTI — 0; 13,30; l 
I 16.1B; S8; FAVORIT — 9,33: 19,30; 1
1 IMS; 15.K, GRADINA SELECT — l 
ț is,$a.
1 a Pescărușul • BUZEȘTI — 15,S3; ț 
i 1J, la gradină - S3. !
1 o Mesagerul i CAPITOL — 0: 11,15; k 
i 13,43; 16; l«,to; îl, la grâtUnâ — r 
’ L',î3. ț
l e Fuga ; URA — 13.M, la grădină 1 
' - 19J». 1
ț o Fata care vinde flori s CEN- , 
. ȘliAL - IO: '.S,W: 15; 17.30; 30. I 
\ o Doamna ți vagabondul t TIM- ; 

I PLTU NOI - 0.4>-33,15 ta cur.U- ț 
ț .miare. ' !

q Satul meu, patria mea : FEREN- V 
TAllI — 13,33; 17,43; Î0. i
• CâtarețU '
1LM; 13,45

Călăreții ; FEROVIAR — B.1S ;
; 13,45; IS; IMS; KJ.M. GL.O- 
— 9,13; 11.35; 13,46; ÎS; 16,13;

in care cunoscutul recordman ame- 
„ .............. —j 

decit pe locul trei cu 5.20 m. 
i n rbvenlt suedezului Lagerq-

cel mal bun rezultat a fost obținut

de 5 OOT m plat cu timpul de 
lffMZlO. Vechiul record era de 
18" 6'10 șl aparținea australlanu- 
Ron Clarke.

. ’ i

' IUA ■ . . .
XÎ.M, MODERN
16; W,13;
o Gentlemenii norocului : FLO- 

I UEASCA — 15,S3; ÎS; W.ÎO, MO
ȘILOR — IMS; 17,45.
fO fală fericita. — 10; lî; 14; 16, 

eeoră viului sălbatic — 10,13;
35.2.Ș : CINKMATKCA (sala Union). 
o Lumea animalelor î DOINA — 

1 »,M; lî.43; 14; ÎS; 18.13: S5.M.
a Dara e marți, e Belgia ! FLA
MURA ......... '
20,33.

, o Provincialii : GRIVrTA — 0: 
11.13; 13,33; IB; 16,13; K,:-?. MELO
DIA - 8; ■’ ”• ■' "*■

\ 23.45.
n Nevăzut, necunoscut !
- s; 11,13: ■"
a Felix țl OtlUa t 
16; 19.
q Procesul unei stele : BUCEGI 
- 13,45; 13. Ea grădină — 25. AU- 

, RORA - #; 11.15; 13X: 13.45; 18:
S3,15. la gradină - 19,15.

ODERn' 9; U,13; ÎS^SS; 1 
; Sâ.30, la grădină — 10. ' .«.mm «v»I I <: f

i

B; 11.1B; 13,M; 10; it.lt:

0:

18; 19.

e- si'iB;’ ii»; i«; îeue:
DACTA 

sa.aos w;
----- MȚtfNdA - %

jț’I

I
I
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a politicii de apartheid, acordînd un 
sprijin hotărit luptei popoarelor pen
tru libertate șl independență națio
nală.

Interesele păcii șl progresului re
clamă In m<«! Imperios extinderea 
și odlnclroa colaborării Intre toate 
statele, Inditeem de orlndutren so- 
ctalfi, lichidarea oricărui fel de ba
riere, restricții șl discriminări. După 

părerea noastră, 
eforturile O.N.U. 
trebuie concen
trate mai activ 
spre realizarea 
acestor dezide
rate.

Reducerea șl 
eliminarea de- 
colajelor care 
despart țările în 

cure de dezvoltare de cele dezvol
tate sini, de asemenea, cerințe ma
jore ale vieții Internaționale șl efiio 
menirea O.N.U. de a acționa mal 
intens In vederea soluționării pro
blemelor respective. în acest scris, 
țara noastră se pronunță pentru a- 
doptarea unor programe multilate
rale de sprijinire de către comuni
tatea internațională a eforturilor a- 
cesrtor țări pentru Înaintarea lor pe 
calea progresului.

Pentru slujirea concretă șl eficace 
a acestor țeluri, pentru înde plinirea 
corespunzătoare a misiunii Încredin
țate, este imperios necesar aă se1 ac
ționeze In vederea îmbunătățirii ac
tivității organtzațlei, a tuturor 
organismelor sale. Aceasta presupu
ne, desigur, realizarea universalității 
O.N.U. și a organlsmoto" componen
te -- una din premisele de bază 
ale existențe! șl exercitării funcțiilor 
sale — astfel cn organizația să fie cu 
adevărat un for ol întregii comuni
tăți mondiale. ț

Viața reliefează în permanentă că 
marile probleme ale lumii contem
porane nu pot fi soluționate decît ’ 
prin participarea activă a taturor 
statelor, indiferent de mărimea! șl 
ponderea tor, că statele m!cl șl mij
locii se dovedesc capabile să aducă, 
Împreună cti cele mari, o eontribuție 
cresclndă la opera, de apărare a: pă
cii. Este de aceeă' ndcesar ca Ojw.U,!‘-‘ 
,«â ofem'.'fn,'.)tijif'*tnard măsură ‘deal!, 
pină acum cadrul de manifestare a""' 
tuturor‘statelor. De aici decurge ce
rința — exprimată la Conferința! Na
țională a partidului și reafirmată 
In memoriul explicativ al guver
nului român — ca în O.N.U. și 
In organismele salo, să fio repre
zentate mal Judîclfts statele.! să 
fie oglindita mol fidel noile realități 
ale lumii, să m asigure parlki!paro<i 
largă a tuturor statdar. pe bazo 
egale, la dezbaterea marilor proble
me ale contemporanoltățll, ta Solu
ționarea lor potrivit IrftcrewjloJ tu
turor popoarelor. Numai astfel 
Organizația Națiunilor Unite șl orga
nismele Bale ișî vor putea Îndeplini 
In mod eflclenl rolul important pe 
care ii au In viața națiunilor lumii, 
vor putea contribui activ In, lichida
rea cauzelor unor conflicte șl jsfâri 

Me ’s'tmi!or.Jn“MMt' srop. România J’rf,*?6!
nramirilfi n^nlrsn p'n!wtrnri»fi in p-b- Fii «s i Șl O paceîndelungata pe planeta noastră.

Răspunzînd pe deplin acestui Sm- 
perativ major al vieții internaționale, 
propunerea României privind exami
narea, In Adunarea Generală, ca o 
problemă Importantă, a punctului 
privind Întărirea rolului O.N.U. în 
viața Internațională se înscrie ca o 
nouă contribuție a țării noastre la 
întărirea legalității Internationale, 

cauza păcii, securității și colaboră
rii între popoare

Dumitru ȚINU

Astigî s® desdîd porțile șcdîtor

afirma cu factori activi al vieții in- , 
ternațlonale. in hotărlrea cres- 
clndă eu care numeroase state, mal
ales din rindul celor mici șl mljlo-
clL, tind sâ-șl aperi 
contribuie Ia oslgui

■e Interesele, să
Igurhrea păcii, secu

rității șl progresului general.
Factori 1 enumerațl mal sub. mu-

“ ~!. r'::/1
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B' 
tațiiie intervenite reclamă, după pă
rerea României, sporirea rolului 
O.N.U. in viața Internațională, adap
tarea structuri! sale la actualele rea
lități Intcrnațlondle, îmbunătățirea 
activității, astfel Incit să se ajungă 
la o creștere a capacității de acțiu
ne și a eficacității organizației.

în acest scop. România consideră 
necesară — ușa cum sa orală In me
moriul explicativ adresat secretaru
lui general al O.N.U. — adoptarea 
unui ansamblu de măsuri care șă 
vizeze Înfăptuirea principalelor o- 
blective ce stau in fața O.N.U. 
Astfel, aceste măsuri trebuie să 
tindă, in primul rlnd. In apropierea 
intre popoare, la promovarea politi
cii de pace si destindere. Iu 
instaurarea unor relații noi între 
state. în acest scop, ee Impune inten
sificarea eforturilor comunității in
ternaționale pentru lichidarea cau
zelor unor conflicte șl stări de în
cordare, pentru prevenirea și ză
dărnicirea oricăror acte do agre
siune șl amestec tn treburile In
terne ale altor gtata, .acțlonlndu-Be 
cu fermitate în vederea soluționării 
litigiilor internaționale exclusiv prin 
mijloace pașnice.

O cerință esențială de care de
pinde nemijlocit creșterea rolului șl 
eficienței O.N.U. In viața Internhțlo- 

. j ,nală o «mstRuie, după părerea țfcll
- r/noaștrc, respectarea de către- j toate 

statele a- principlilor Gârlei și- a. nor- ■ 
melor-, fundamentale ale dreptului 
internațional. Poralndu-ze de la a- 
ceastă cerință/tn memoriul explica
tiv al guvernului român se subliniază 
necesitatea Imperioasă că Organizația 
Națiunilor Unite să se manifeste ln- 
tr-un mod mal activ, să vegheze la 
respectarea obligației statelor privind 
nerccurgerea la forță sau la amenin
țarea cu forța — asemenea acte fiind 
Incompatibile cu apartenența la 
O.N.U.. cu principiile care stau la te
melia organizației. îndeplinirea an
gajamentelor asumata prin Cartă, n- 
pllcarea holărirtlo" șl recomandări
lor trebuie să devină legea de con
duita a tuturor, stătător.

Propunerea țării noastre vizează, 
de asemenea, sporirea roiului O.N.U. 
in promovarea șl respectarea drep
turilor rl obligațiilor fundamentala

0 șl eficace 
Îndeplinirea

se pronunță pentru, elaborarea în ca
drul O.N.U, a normelor care sâ gu
verneze relațiile dintre state șl asi
gurarea transpunerii loc in viață, 
pentru precizarea principiilor si căi
lor de soluționare pașnică a diferen
delor.1 . .......... .

Avlndu-se In vedere importanta 
problemei dezarmării, tara noastră 
consideră efl O.N.U. trebuie să' ac
ționeze mai ferm pentru ___
cursei liuirmârilor. realizarea unor 

’ măsuri practice de reducere, și dls- 
dinlro toate statele lumii : In diferite tragere n armamentelor, șl în ori-
________________________________________________________

oprirea

(Urmare din pag. I)
în peisajul tuturor școlilor au apă

rut schimbări sensibile : săli de curs, 
care nu spuneau prea mult, au fost 
transformate In laboratoare. în cabi
nete pe discipline științifice sau In 

«laboratoare fonlcti pentru studiul in
tensiv al limbilor străine. Munca e- 
ducaiîvă o cunoscut un progres‘net, 
fapt reflectat in comportarea tinere
lului, în ridicarea conștiinței socialis
to prin predarea mal aplicativă a 
științelor sociale, mol legate de pro
blemele construcției socialiste. Olim
piadele școlare au Ilustrat succesele 
In InvâțĂmlntul științelor do bază. 
Putem consemna ș: un progres meto
dic : cosele corpului didactic, consfă
tuirile județene, schimburile de ex- 
perlență pe plan local, întrunirile pe 
discipline, toate acestea au evoluai 
față de anii irecuți. Este apreciată 
participarea mai intensă a cadrelor 
didactico la viața economică șl socială.

în raportul prezentat'de secretarul 
general al partidului. tovarășul 
Nlcolae Ceausescu. In Conferința 
Națională slnt înfățișate toate ele
mentele unul sistem do invfitâmint 
șL educație pe măsura anilor ce 
vin. Flecare Ud de școală, ineepînd 
cu clasele a IX-a șl a X-a a lnvălă- 
mintului obligatoriu. în cura de ge
neralizare, va avea o finalitate 
clisă. învâțfimînvul profesional se vn 
organiza pe baza muncii In produc
ție. Vn lua umoloare ucenicia, par- 
curgîndu-se aceleași discipline ca șl 
la/scon'a Dro'eslona’ă de zl. Se vn 
reorganiza glslemul liceal, astfel In
cit toți absolvenții să poată fi re
partizați In producție. .în cazul în 
care nu vor urma Invătămintul de 
treapta a III-a în învățămlnțul 'su
perior tehnic se vor crea nutcrnlce 
unități de Drototlourl șl cercetare 
pentru industrie. Tonte școlile vor fi 
patronate de întreprinderi industria
le și nițricnle ”i se vn continua con
struirea do ateliere. Sa vor crea 
unități de lnv60mint superior 
întreprinderi, in forme serale, 
întreg învățămlnhil rtosiru vor

In
Tn 

lua
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câlul intr-o zl de început de an 
Iar este că, prin menirea sa. el 
că. Pasiunea șl dăruirea, căldura 
care umanizează sugestiv materia 
rîdă se transmit încă din prima zi ti
nerilor pa care li va Instrui ca oa
meni adevărațl, entuziaști și fermi. 
Dascăli! nu in față ntit sistemul șco
lar dt șl profilul omului pe care tre- 
b;t’“ sfi-1 formeze pentru viitorul 
României socialiste.. Ei au datoria să 
contribuie la formarea omului viito
rului, al conslrucîOTuIisi societății co
muniste de inline : un om cu dragoste 
față de patrie șl popor, față de parti
dul comunist, un om care iți pune 
toată energia și priceperea in slujba 
unul singur ideal : propășirea țârii 
sale, situarea ei pa culmile orlnduirii 
comuniste., i

Școala noastră are tradiția u;w- 
marl dascăli șl a dat mari' dascăli. 
De 1a marile glorii ale științei pîoă 
la învățătorul din satul modesL pe 
care Harel II vedea ca pe un sfă
tuitor bun și luminat al tuturor ce
lor care 11 Înconjoară. Marea prețui
re pe caro swponsl nostru a avut-o 
Întotdeauna pentru cultură, încre
derea Iul in știință, înflăcărarea cu 
care este trăit Idealul de ridicare a 
țării noastre pe o treaptă tot mal 
Snaltă de dezvoltare, talentul, Inte
ligența șl receptivitatea tinerilor, de
votamentul educatorilor care îșl în
scriu eforturile în toate momentele 
realizărilor patriei noastre, tată pre
misele unui nn rodnic, de noi îm
pliniri ale școli! românești.

După cum arăta tovarășul secre
tar general nl partidului, la recenta 
consfătuire cu primii secretar! al co
mitetelor județene dc partid, in n- 
efist an. hoîăritor pentru realizarea 
cincinalului, problema formării ca
drelor, șl prin aceasta cea a dazvoH 
tării sistemului nostru școlar, cu- 

chlmia. biologia. A- noașta o atenție deosebită. Este lncfi 
0 recuiwaștore a roiuiuj primordial 
al școli! In dezvoltarea economlco- 
soctalâ. considerarea ei drept resort 
principal in progresul general al 
țării.

ființă pro file largi, prin cultivarea 
disciplinelor .științifice de bază, co
mune multor profesii, ca ei prin 
micșorarea hbhiehclâtorulul de spe
cialități în vederea obținerii unor 
calificări largi, care să asigure mobi
litatea profesională ®i adaptarea la 
progresul tehnologic.

„Realizarea unei pregătiri multila
terale — spunea tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu — constituie o cerință 
Importanții a economiei moderne, o 
condiție primordială a creșteri! ro
lului creator al omului In desfășu
rarea producției șl, pini la urmă, 
un principia fundamental al însuși 
comunismului, care presupune ma
nifestarea polivalenta în cîmpul 
muncii a fiecăru! membru al so- 
eiclățlȚ.

Intensificarea muncii depuse in 
complexele de producție și știință 
care tind sâ ajungă atelierele școla
re. patronarea tuturor școlilor da 
cultură generală și a liceelor de că
tre întreprinderi industriale și agri
cole, apariția certificatelor de absol
vire. pe lîngă cel de bacalaureat, mal 
buna utilare a laboratoarelor, Înmul
țirea experiențelor, un invățămlnt 
mai activ și mai practic sir.t numai 
cltcva din elementele inedite ale a- 
nului pe care 11 Începem și care ne 
dau speranțe și in ce privește dezvol
tarea unei mentalități de gospodari 
harnici șl Inventivi po caro cultura 
noastră, in trecut, nu le-a cultivat in 
suficientă măsură. Tineretului nos
tru, care osie foarte curios șl activ, 
tin tineret realist șl plin de fante
zie, ! se deschide perspectiva de a 
deveni, în cel mai înalt grad, util 
societății.

O Idee fundamentală' a Invățămln- 
tului nostru este cultivarea științelor, 
însușirea de '.către generațiile tinere 
a disciplinelor de bază, cum slnt ma- 
tesnatica, fizîca, chimia, biologia. A- 
lâluri de acesta discipline, toi atlt de 
necesară este șl însușirea da câirti 
tineri a științelor sociale, ca parte 
integrantă a societății noastre.

Ceea ce In primul rind nu uită das-

„Realizarea unei pregătiri mullila-

r

J.

șco- 
îdu- 

cu 
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ROMA

u k^,î: fi îi
avu", convorbiri c-.i mlntatrul aface
rilor externe Walter Scheel. Convor
birile ou fost pătrunse de dorința de 
normalizare in, cbntînuapp a relațiilor 
și eotaborării pașnice do perspectivă 
Intre cele două , țări. Părțile au 
constatat că .situația actuală este fa
vorabilii Inczperil convorbirilor mul
tilaterale pentru pregătirea confe
rinței gencral-eurbpene In proble
mei securității șl colaborării șl au 

_ declarat că vor depune toate cfdirtu- 
B.F. a Germanici, Willy Brandt, șl a rile pentru succesul acesteia.

■ ■ • ■ ’13
BONN 14 (Agerpres) — Guvernele 

R..P. Polone șl R.F. a Germaniei au 
căzut de acord să stabilească relații 
diplomatice șl să deschidă nmbasado 
la Bonn șl Varșovia, lncoplnd, de la 
1-1 septembrie, se arată In comunica
tul comun cu privire la vizita ofi
cială de două zile a ministrului afa
cerilor externe ni Poloniei, Siafan 
OlszowsM, in R.F.G., relatează agen
ția P.A.P.

Comunicatul relevă că Ștefan Oi- 
szowski a fost primit de cancelarul

o

Tratafivele oficiale dintre
R. D. G. și R. F. G.

BERLIN 14 — Corespondentul A- 
gerprea Șt, Doju Irrinsmlle : Dele
gați lie of letale ale R.D. Germane șl 
fLF. a Germaniei, condțise dc secre
tarii de stat Michael Kohl .șl Egbh 
Bahr, s-au întrunit la 13 șl 14 sep
tembrie in capitala R.D.G. După 
cum este cunoscut, delegațlLle R.D.G. 
șl R.F.G. duc tratative In vederea KohL 
elaborării unul tratat care urmează 
să reglementeze relațiile de principiu 
Intre cele două stalo germane.

în declarațiile făcute presei, M. Kohl 
și E. Bahr și-au exprimat satisfacția 
iwnlru progresele înregistrate in des
fășurarea tratativelor, care, au arătat 
el. au ajuns Intr-un stadiu Intensiv. 
Cele două părți au convenit Să se 
lntllneriscă din nou la 20 septembrie 
la Berlin.

do coexistență pașnică”. Acesta este 
uri lucru firesc, fiind vorba de apli
carea Cartei O.N.U. in relațiile din
tre .R.D.G. și R.F.G.. de stabilirea 
unor relații bazate pe dreptul inter
național. uzuale in întreaga lume. 
Intre state suverane,, a spus M.
WiL-1 .1, . '„‘ț ,.u i:, ;? » ' . X ' S I

Premierul Italiei, Giulio Andreotti, 
l-a primit pe vicepreședintele

Consiliului de Miniștri, Ion Pățan 
ROMA 14 — Corespondentul A-, 

gerpres N. Pulcea transmite : Ion 
Pățan. vicepreședinte al Consiliului 
do Miniștri ni Repubtidl Socialiste 
România, ministrul comerțului ex
terior. a fost primit, joi la prinz. la 
Palazzo Chlgl — sediul Consiliului 
de Miniștri — de către Giulio An
dreotti, primul ministru al Italiei.

Cu acest prilej) a avut loc o con
vorbire cordiala, în cadrul căreia au 
fost abordata posibilitățile de lăr
gire In continuare a schimburilor 
dintre Italia și România, utlllzlr.- 
du-se mai intens posibilitățile exis
tente de cooperare tehnică, econo
mică șl Industrială șt. in special, 
extinderea cooperării bilaterale și 

■pe torțe piețe. '
Joi seara. Ion Pățan s-a IntUnit 

cu Matteo Matteoili, mlnUlru] co
merțului exterior;al Italiei. în cadrul 
convorbirii ce a avut toc u.'fba't ana
lizată dinamica schimburilor econo
mice și comerciale romfino-ritallone ș! 
au fost trecute In revistă acțiunile 
susceptibile să ducă la o liberalizare ’ p 
șl sporire a contingentelor de mărfuri dere a schimburilor de produse chl- 
româneș’.î pa piața italiană; ln per- mice dintre cele; două .țări.

de Miniștri — 
dreoltl, primul

Conferința cvadripartită 
în problema Vietnamului

PARIS

!

Bpectiva Încheierii protocolului co
mercial pe 1073.

Tot ia 14 septembrie, vicepreședln- 
tdo Consiliului de Miniștri al Româ
niei a avut o convorbire cu Raffaele 
Giroi’J. președintele Societății națio
nale Italiene pentru hidrocarburi 
K.N.I., cu care a discutat posibilită
țile de lărgire n relațiilor de, coo
perare și schimburi frilre Societatea 
E.N.I. și firme românești din doc
torul industrie! petroliere.

' *
în cadrul vizitei făcute la Livor

no, miercuri după-amlazâ. tovarășul 
Ion Pățan o luat cunoștință de in
stalațiile de coastă ale Societății ro
mâno-italiene ,,DALPEX“, dvind,
totodată, convorbiri cu conducerea 
societății in vederea promovării șl 
lărgirii gamei da produse ale ex
portului românesc do mărfuri din 
domeniul industrie! petroliere?, Tot la 
Livorno s-au dONțâxurnt convorbiri cu 
conducerea Societății mixta româno- 
itallene „ROMITAL". ăbbrdlndu-se 
aspecte ale pdșiblIftălUor de extln- ■

MOSCOVA

încheierea vizitei

Comunicat

PARIS 14 (Agerpres). — Jo!.. la 
Paria tt avut loc cea de-a 159-a șe
dință plouară a Conferinței cvatlri- 
partlte ln-problema Vietnamului.

Nguyen Thi Binh. conducătorul de
legației Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al . Republicii Vietnamu
lui de Sud. s-a referit la declarația 
publicată de G.R.P. ta 11 sonlcmbrio 
le. legătură cu stabilirea năcll ln' 
Vietnam. Vorbitoarea a arăta: că, 
dacă guvernul Statelor Unite răs
punde pozitiv j la cererile expuse ln 
declnrație. pacea vă fi In curlnd re
stabilită șl aceasta âî£ In Interesul’

Vorbind In numele ‘ delegație! gu
vernului R. D. Vietnam. Nguyen 
Minh Vy a declarat că delegația a- 
probă șl sprijină pe deplin cererile 
înscrise ih declarația din II septem
brie a G.R..P. al Republicii Vietna
mului do Sud. pe baza propunerilor 
In șapte puncte s! a realităților ac
tuale. Această declarație, a arătat 
Nguyen Mlnh Vy, oferă o soluție co
rectă șl justă problemei Vietnamu
lui, garanlind o pace trainică.

După cum menționează’ agenția 
V.N.A.,'partea americană a reacțio
nat negativ la propunerile rezonabl- 

popoarelo- vietnamez și american, al le și practice conținute In declarația 
*'păcil?înȘltițne. ' -3»“— -din 11 septembrie a G.R.P.

★

SANTIAGO- DE CHILE 14 (Ager
pres). — La Încheierea vizitei de; 
prietenie Inireprinte in Chile de o 
delegație a Frontului Național de; 
Eliberare, ți n Gui’ernulul Revoluțio
nar Provizoriu al Republici! Vietna
mului do Sud, n fost dai publicitățiiJ 
uri comunicat comun, in care se- 
orală că-membrii delegației,, condusă 
de Hoang. Bich Son, membru al C.C. clzează comunicatul, 
al F.N.E., adjunct al ministrului a- 
focorilor externe al G.R-P^ n'avut 
convorbiri cu președintele Salvador 
Allende șl cu alte personalități po
litice ale țării. „Convorbirile au scos'' 
In evidență solidaritatea dintre po
poarele vietnamez șl chilian. Recu-

*
noscind Guvernul’ Revoluționar Pro
vizoriu ol Republicii Vietnamului do 
Sud ca reprezentant legitim 01 popu
lației sud-vietnameze, guvernul chi
lian șl-a exprimat dorința de a în
tări legăturile de prietenie și coope
rare existente Intre cele două țări. 
A fost hotărltă, cu acest prilej, sta
bilirea de relații diplomatice* — pre- 
■’ ‘ 1 """, transmis de
agenția dc presă „Eliberarea*.

„Guvernul chilian Ișl exprimă sen
timentele sale de solidaritate cu po
porul vietnamez .șl Ișl reafirmă spri
jinul deplin față do poziția G.R.P. 
privind soluționarea problemei viet
nameze* — se arată in comunicat.

NICOSIA 14 (Agerpres). — Pre
ședintele In, funcțiune ol Republicii,'. 
Cipru. Glnlkos Klerides. a primii, joi 
14 septembrie, pe VasIJe Gllga. ad^ 
junei al minlsinilu! afacerilor exter
ne al României, care, la invitația Mi
nisterului do Externe al Ciprului, sa 
află intr-o vizită- la Nicosia. VasIJe 
Gllga a avut, do asemenea. întreve
deri cu mlnlstnil educației. A. 
Kouros. șl ministru] comerțului :șl 
Industriei.; M. Calbcassldes : au fost 
abordate probleme privind evoluția 
pozitivă șl posibilitățile de dezvolta
re In continuare a relațiilor econo
mice și culturale româno-cloriote.

,

PREȘEDINTELE AUSTRIEI
ÎN IUGOSLAVIA

BELGRAD 14 (Agerpres). — La 
invitația prcți'd In telul losip Broz 
Tito, miercuri, a sosit Intr-o vizitii 
In R.S.F. , Iugoslavia președinta s 
Austriei, Franz Jonas. în seara ace
leiași zile, președintele Tito a c fe
rit un dineu in onoarea oaspali Ivi 
nuslrluc. După dineu, cel doi preșe
dinți au conferit cu privire Ia raia- 
țiile bllnlerale șl la principalclo pro
bleme internaționale.

*
Michael Kohl, secretar de stat pe Un

gă Consiliul de Miniștri al R.D.G., 
a acordat un interviu televiziunii și 
radiodifuziunii din R.D.G. In legă
tură cu convorbirile cu secretarul de 
stat la Cancelaria Federală'ti R.F.G., 
Egon Bahr. Secretarul de stat a a- 
preclat tratatul privind'' traficul șl 
tranzitul. Încheiat intre cele două 
slute germane, drept cel mal Impor
tant rezultat al tratativelor da plnă 
acum. „In prezent — a spus Kohl 
tratăm problemele fundamentale 
ale urtor relații normale, de bună 
vecinătate. între R.D.G. șl R.F.G. 
trebuie stabilite, Sn sfirșit, relații

începerea convorbirilor
sovieto-irakiene

•MOSCOVA 14 (Agerpres).- —Ln 
Moscova au Început, • joi, convorbi
rile dintre Leonid Brejnev,' secretar 
general al C.C. al B.C.UFî,, Nikolai 
Podgornll, președintele . Prezidiului 
Sovietului" Suprem al U.R.S.S., Ale
xei KoslghJn, președintele Consiliu
lui de Miniștri,, șl Ahmed -Hassan 
AJ-Bakr, secretar general al condu
cerii regionale a Partidului Renaște
rii ȘocLaliste Arabe (Bnas) din Irak, 
președintele Consiliului 'Comnnda- 
■mentulu! IJevoluțlei. președintele Re
publici! Irak, care a sosit ln ncewș! 
zi intr-o vizită in Uniunea Sovietică.

Au fost examinate probleme" ale 
relațiilor sovleto-lfaklene. situația 
din Orientul Apropiat și alte pro- 

,bleme internaționale 'actuale.

I-

DuișâMOSCOVA 14 (Agerpres) 
cum, transmite agenția T:AjS3„ în 
conformitate cu acordul 
anterior. Henry Kissinger, _ 
special al președintelui S.U.A. 
problemele securltăr-- 
oftat in Uniunea L_______
și 14 septembrie.

în timpul șederii sale In Moscova, 
Kissinger n avut
Leonid Brejncv, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S.. șl Andrei Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al, 
U.R.S.S. Au fost examinate probleme 
privind dezvoltarea relațiilor sovieio- 
americane după inlllnlrea in nivel 
înalt, din mai n.c., probleme legate 
de reluarea, Intr-un termen cil mal 
scurt, a convorbirilor asupra llrnită-

realizat 
cojisilier 

telul S.U.A. pentru 
ățll naționale, s-a 
Sovietică Inlre 10

convorbiri cu

lui Henry Kissinger
■ .■ T ■ ’ . ■

rll înarmărilor strategice și nu fost 
trecute In revistă probleme interna
ționale care prezintă interes pentru 
cele două țări A fost analizata În
făptuirea acordurilor bilaterale În
cheiate ln timpul Intîlnh li la nivel 
Înalt, părțile apreciind câ există do 
pe acum rezultate substanțiale In 
acest domeniu și că se pot nșteplo 
noi succese. S-n convenit să fio con
tinuate, ln luna septembrie, la Wa
shington, convorbirile pentru reali
zarea unul acord comercial.

Ambele părți au reafirmat impor
tanța continuării practicii schimbu
rilor dc păreri în probleme de inle- 
ret reciproc, In diferite forme și In 
diferite niveluri, inclusiv la cel mal 
innll nivel.

zarea unul acord comercial.

HAVANA 14 — Corespondentul A- 
gerpres Victor Stamnte transmite : 
La Havana a fast dat publicității co
municatul cu privire la vizita in Cu
ba a unei delegații guvernamentale 
peruane. Documentul subliniază 
dorința celor,două țări de a promova 
o politică dc prietenie și cooperare. 
Cuba șl Peru so pronunța pentru 
pace In lume, menționlnd că ea este 
Incompatibilă cu orice forme de do
minație străinii. Comunitatea de idei 
a celor două guverno constă in ho- 
tarirea lor do a apăra principiile e- 
galîtății intre state, dreptul la in
tegritatea teriioriaiâ, dreptul fiecă
rui stat de n-și alege forma de gu
vernare pe care o consideri) confor
mă intereselor naționale, dreptul fie
cărei țâri de a dispune dc resursele 
sale naturale.

agențiile de presătransmit

AMERICA LATINĂ

CONVORBIRE
INDIRA GANDHI - 
MU JIBUR RAHMAN

DELHI 14 (Agerpres). — Aflat joi 
ta Delhi intr-o scurta.vizita, Mujibur 
Rahman, primul ministru ni Republi
cii Bangladesh, o ovul o serie do 
convorbiri, eu premierul indian, In
dira Gandhi. „Este primul schimb dc 
păreri ce are loc In mod direct in-, 
tre cel doi premieri după acordul de 
la „Simla*, araiă,agenția fndtato. O- 
biectul discuțiilor l-au constituit „Co
operarea dintre India și Bangladesh, 
precum șl alta probleme de Interes 
reciproc*, relevă agenția Indiană.

Cu prilejul unei conferințe do pre- • 
să care n avut loc ln încheierea.con
vorbirilor, Mujlbur Rabmnn a afir
mat că " nu va accepta să se Inlli- 
nească cu președintele pakistanez/ 
Zulfiko'r All Bhutto, lnnlnlc .cn' Re
publica Bangladesh ,«A. fio recunos- ) 
culă de către Pakistan. „Bangladesh, 
n spus ef, este o națiune suverană ', 
și Independentă;șl reprezintă o rea
litate0. în aceeași zl, Mujlbur Rnh- 

s.-a.J(nt.?r?,ln Dacctb 1 , ....

în(r-un Interviu acordat Kăptiiml- 
nolulul Indian „Blitz*, președintele. 
Pakistanului. Zulfikar Aii Bhutto, 
s-a pronunțat pentru o tniilnlre In
tre el și primul ministru al Repu
blicii Bangladesh, Mujlbur Rahman, 
arătlnd insă, că aceasta trebuie -ă, 
precondă recunoașterea de către Pa
kistan n noului sta* — Informează 
agențiile. T.A.S.S. și Associated Presk, 
Totodată, șeful statului pakistanez n 
declarat că țara sa va recunoaște 
Bangladesh Indiferent de rezultatele 
unei asemenea Intilnlri.

cli Un n;

ULAN BATOR 1>5 (Agerpres). — 
Ministrul afacerilor externe al R. P. 
Mongole, Lodonghiln RJncln, n tri
mis secretarului genera! al O.N.U.. 
Kurt Waldheim, o scrisoare In care 
expune pozițiaexpune poziția guvernului mongol 
față de conferința mondială penini 
dezarmare. R. P. Mongolă, se spune 
In scrisoare, se pronunță consecvent 
In sprijinul dezarmării generale șl 
totale și participă In Înfăptuirea unor 
măsuri parțiale de dezarmare. După 
părerea guvernului mongol, convoca
rea cit mal urgent posibil n confe
rinței mondiale pentru dezarmare, în

cadrul căreia toate statele, fără ex
cepție, ar putea, dezbate In comun 
problemele dezarmării spre a găsi căi 
reciproc acceptabile și ■ realizabila 
pentru rezolvarea lor, ar corespund^ 
intereselor întregii omeniri.

Guvernul R. P. Mongole consideră 
că aglgurarea-Mmlversalllății conferin
ței are o mare Importanță. Problema 
dezarmării reclamă participarea la 
conferință n tuturor statelor, mari și 
mici. indiferent de orîmiuirea tor po
litică șl’socială; statutul lor în O.N.U. 
sau in alto organizații internaționale.

Biroului Politic
VARȘOVIA

Ședința comună
1

''-J ■ > uwn’lhfitrcii.jXT
mer, președintele consiliului direc
torial ni societății umerlcatia „Occi-

la Moscova in vederea unor convor- 
i cum

. convorbirea 
s-it referit ln posibilitățile dezvoltării 
relațiilor științifice sovieto-amerl- 
cane. •

Guvernele BJPJ). Coreene 
și RepubUcii Senegal ou llc’- 
lărit să stabilească relații diplomati
ce la nivel de ambasadă.

Președintele Consiliului
NotiOIinl Dentm Stiintâ si dental Pelfoleum Corporation0,’ sosit' 
Tnhnnlnriin Dnmrnxin 1b Mosc°va In vederea unor con---1 ennoiocjie am nomnnin, bin cu oficialități sovietice. după 
loan Urau, a șqsli ieri la Budapesta relevă, agenția‘TA.S.S... eonvor: 
ln invitația 
pentru Dezvoltatei 
Ungară. La sosiri

Io Invitația Comitetului Național 
pentru Dezvoltarea Tehnicii din R. P. 
Ungară. La sosire au fost dc față 
Ajtal MIJrlos, vicepreședinte al ; gu
vernului ungar, președintele Comite
tului Național pentru Dezvoltarea 
Tehnicii din Ungaria, precum și loan 
Colo;, ambasadorul României la 
Budapesta.

; ' ’:ai«..î’i.;■

Un protocol de colaborare
Inlre Comitetul de Stat al Radiotcle-

• viziunii romane și Institutul Cubanez 
al Radiodifuziunii și Televiziunii 
(I.C.R.) u fost Bcmruit ta Havana. 
Protocolul a fost semnat de Mihall 
Bujor Sion, președintele Comltetulid 
de Stat al Radloteleviziunll române, 
șl de comandantul Jorge Sergucra, 
directorul general o! I.C.R. Dele
gația română a fost • primită la 
C.C. al P.C. din Cuba de Nibaldo 
Herrera, viceresponsabil național al 
Comisiei de orientare revoluționară 
a C.C. al P.C. din Cuba, de mem-

; bri ai conducerii comisiei.

Lucrările întîlnirii inter-

K

filexei Kosîghin, Pretex
tele Consiliului dc Miniștri al 
U.ILS.S., l-a primit pe Armând Ham-

CORESPONDENTA din santiago de chile

La Santiago de Chile au avut loc Europeană a făcut 
săptămina trecută două reuniuni ' 
urmărite cu mult Interes In capita
lele conllfeentulul — sesiunea 
C.E.C.L.A." (Comisia spcctrilă do 
coordonare- latlno-americană). la 
nivelul esporțllor, și conferința 
pentru America Latină a P.N.U.D. 
(Programul Națiunilor Unite pentru 
dezvoltare).

C.E.C.L.A. este singurul organism 
regional cu componență 
lufino-atnericîmă. cadrul preocupă
rilor aalc fiind determinat de nece
sitățile elaborării unor poziții co
mune alo țărilor membre In pro- dorea unor acorduri de principiu 
bleme de principiu alo relațiilor vlzlnd negocierile comerciale mul- 
ccormmice, comerciale șl financiare ~~ ‘ ’
cu âite țări sau gruuări economice, viitor. „încă o dala — spunea p:. 
Sesiunea dc la Santiago de Chile ședințele sesiunii, -chilianul Hugo 
a readus in dezbatere programulde ■>- j
la Vina-del Mor (1£®9), care cuprin
de o scrie de propuneri privind, in 
special. statornicirea unor raporturi 
mai echitabile In comerțul cii S.U.A-

Pornlndu-se de la Inițiativele șl 
do la anumite rezultate pozitive 
pe caro lo-a evidențiat Conferința țările latino-amcricnnc 
Națiunilor Unite pentru comerț șl pate de modernizarea 
dezvoltare de la Santiago do Chile, 
la actuala sesiune a C.E.C.L.A. au Lru America Latină a examinat rc- 
fost analizate problemele șl per- zultatelc programului pentru dez- 
spcctivolc relațiilor economice alo voltarc In această regiune șl nece- 
țărllor ’ intlno-amerlcane cu Statele sitățile legate de progresul tehnic. 
Unite, Piața comună șl Japonia, In strinsă legătură cit cele ale

taT Statelor UrUte ca. In timpul cel vitățll.

cionte care să elimine barierele tn-
' fare, și netarifare ce Împiedică 

.....I — .... „~.j nord-
mnerlcană, a unul număr mare de

-fi
americane.

__ _______ t declarații de 
bune Intenții cu privire la Înlesni
rea. pe bază preferențială, a pă
trunderii mărfurilor iatlno-amert- 
eane ‘-.In țările Pieței comuna, 
deocamdată acorduri corespunză
toare nu au putui fl inchetaie. Se
siunea a cerut șefilor de state șl de 
guverne din țările Pieței comune 
ca. la , apropiata reuniune a aces- 

____ tul organbrm. să1 fie luate in coasl- 
.exclusiv deraro Interesele comerciale șl fi-.

nanciare ale Americil Latino. De 
asemenea, a fost adresată o invlta- 

. (Ie Japoniei ta consullări in ve
derea unor acorduri de principiu

economice, comerciale și __1pSrj tllnterale rare vor aven loc anul 
viitor. „încă o dată — spurtea pre-'

Ministrul iranian de ex
terne Abbas Ăll Khalatbary, care 
Întreprinde q vizită oficială In Turcia, 
a fost primit de președintele Cevdct 
Sunny șl de premierul Ferit Melon. 
Ministrul Iranian a conferit, de a- 
semenea. cu omologul său turc. I-faluk 
Bayulken. în timpul convorbirilor au 
tost abordatq probleme de Interes bi
lateral și regional privind. îndeosebi, 
cooperarea economică șl culturală.

, ■ ; _“/'*■■ 6 \ V ’■ ■ 'iX<

In comunicatul dat pu
blicității după întîlnirea de 
la Londra ^lnire primul,ministru 
englez, Edward Heath, și reprdzcn-1 
tanțli Partidului social-democrat și 
laburist (P.S.D.L.) care reprezintă 
minoritatea catolic,â din Irlanda de 
Nord se precizează că guvernul bri
tanic nu și-a asumat nici un angaja
ment In ce privește eliberarea ime
diată șl necondiționată a celor dteva • 
sute de catolici nord-frlnndezl Inter
nați fără judecata ln lagărul Long- 
Kcsh. In consecință, P.S.D.L. nu7 va 
participa Ia conferința convocată pen
tru 23 septembrie la Belfast, consa
crată dezbaterii problemelor privind 
viitorul UlsleruluL

figenția A.C.T.C.
din. Seul că,j ln virtutea înțelegerii ' 
intervenite în cursul celei de-a douu 
sesiuni a convorbirilor propriu-zlse 
Intre reprezentanții organizațiilor de 
Cruce Roșie din R.P.D. Coreeană șl 
Coreea de sud, a treia sesluno a 
convorbirilor ; va avea loc la 24 oc
tombrie In Phenian, iar a patra la 
2! noiembrie; La Seul.

t

naționale a ziariștilor din
Est și Vest pe tema securității șl 
colaborării europene, care au 'avut Ioc 
la Jablonna,-lingă Varșovia, s-au în
cheiat. Au participat reprezentanți

: al presei din 20 de țări europene, 
printre care șl din România. întil- 
nlrca a prilejuit un schimb de păreri 
privind rolul mijloacelor de infor
mare in masă in direcția adincirli in- 

• crederii ți înțelegerii intre popoare, 
a instaurării unor legături de pricle- . 
nie intre ' țările europene. Partfcl- 
punțll nu relevat progresul înregis
trat in activitatea dc pregătire a con
ferinței gencral-europene de securi
tate șl colaborare, subliniind, xtoîo- 
ctata, rolul și importanța conferințe! 
pentru viitorul Europei șl evoluția 
și Lua ți el i n lume.

Cancelarul R.F. a Genna- 
ni@i, Brandt, a-sosit,■ Joi, in-
tr-o scurtă vtzltă la Oslo. Vorbind ln 
cadrai unui miting, Willy Brandt a 
apreciat că problemele' mditcCore,* ro- 
Ințllle externe ale Pieței comune; șt 
instituțiile acestui organism econo
mic vest-european vor constitui 
principalele puncte, cc urmează a fi 
discutate la conferința la nivel înalt 
a „celor zece* prevăzuta, in principiu', 
să se desfășoare In Paris, in zilele dc 
19 și 20 octombrie ‘ (t-c.

BUDAPESTA 14. - Cortspon- 
dentul noalru Al. Pintea trans
mite : La Budapesta se desfâ- 
«oarâ. lucrările unei reuniuni 
ftitnlifice internaționale eonsa- 
.crale sărbătoririi a 50'0 de ani 
de ta națterea lui Gheorglie 
T.loja, Manifestarea este organi- 
sată de Institutul da istorie al 

■ Academiei de tîtiinfe In colabo
rare cu societatea de știința is
torice din R.P. Ungară. La lu
crările reuniunii participă; ală
turi dc delegați din mal multe 
țări europene, ți un grup da 
istorici români, format din prof, 
univ. Stefan Pateu, rectorul 
UnluertitățH „Babcț-BolyaP din 
Cluj, prof. unic. Ștefan Ștefă- 
nescu, prefedintele secției do 

.Istorie ți arheologie a Acade
miei de țlitnțe sociale țl politi
ce. dr. Ludovic Dameny, șef Jie 
sector la Institutul de Istoric 
„Nicolae lorga“, dr. Paul Cer- 
norodeanu, cercetător principal 
la acelați institut.

fn cadrul reuniunii, istoricii 
români au prezentai comunicări 
In legătură cu situația țărănimii 
fi mișcările țărânefti din cen
trul ți sud-estul Europei din se
colele XV—XVII, comunicări 
care s-nu bucurai de un larg 
interes in rindurlle parltcl- 
mnțiior.

VARȘOVIA 14 (Agcrpres). — La 
Varșovia a nvui Ioc o ședință comu
nă a Biroului .Politic al C.C. al 
P.M.U.P. și n Prezidiului guvernului, 
in cadrul căreia au fost dezbătute, 
preliminar, probleme ale planului 
economiei nnțlonnlc pe anul 1973. re
latează agenția P.A.P. Cu acest pri
lej s-a relevat că, in urma înfăptui
rii consecvente a liniei stabilite dc 
CongreAil a! Vl-leu al P.M.U.P., 
există posibilități pentru depășirea 
considerabilă n prevederilor planu
lui pe anul In curs. în această lu
mină s-â stabilit că sarcinile pe unul 
1973 pot fl fixate la un nivel mal ri
dicat decit se prevede in planul cin
cinal.

în cadrul ședinței s-a subliniat 
planul trebuie elaborat ln așa 
incit ®ă se consolideze dinamica dez
voltării economico-sociale realizată 
ta acest ari șl să se creeze o bază 
mal bună pentru ultimii doi ani) ni 
cincinalului curent. S-a stabilii j că 
acest lucru poate fi realizat nrln asi
gurarea ta planul pa anul 1973 a spo
ririi eficienței economiei, prin creș
terea productivității muncii, a<&J? 
lerarea atingerii parametrilor pmoe- 
tați, folosirea pe scară mu! Ifflga a 
progresului iehnlco-stiințlfic, prin 
economii de materiale •:! materii pri
me șl reducerea prețului de cost) ol 
producției.

ea 
fel

Cubtllos, referindu-sc; la dezbate
rile de lo Santiago de Gliile — țările 
latino-americnnc șl-nu Întărit deci
zia de u-șl apăra Interesele in re
lațiile cu țările Industrializate*.

Concomitent cu: grija pentru îm
bunătățirea poziției lor comerciale, 
țârfle latlno-amcricnne slnt prcocu- 

' i economiilor 
naționale. Conferința. P.N.U.D. pen- 

fMt"analizate problemele și por- zuîtatcle programului pentru, dez- 
sjxraHvcJc relațiilor economice alo voltarc ln această regiune șl neee- 
țârllor Intlno-americane cu Statele sitățile legate de progresul tehnic. 
Unite. Piaîo comună șl Japonia, ln strinsă legătură cu cele ale 
Pariiclpanill ta sesiune au soliei- creșterii economico șl ale product^ 
tal Stateior Unite ca. ln timpul cel vitățll.
mal scurt, -s& adopte măsuri ofl- Ambele reuniuni'nu avut ca tră- 

ri'fare. și ne lari fare ce ir 
accesul mai !arg,_ pe piața 

produso exportate do ■ țările latino- 
americane, ,

Tot ln cadrul unor preocupări le
gate de schimburile economice ș-n

satură comună reafirmarea concep
ție! potrivit căreia-normele comer
țului Internațional șl ale asistenței 
externe .trebuie șft sc .liizeze pe 
respectul pentru Independența șl 
suveranitatea do decizie a fiecărei

■n
manifestat îngrijorarea fote <1° faP_ 
tul cu, deși Comunitatea Economică Eugen POP

I
PARIS 14. — Corespondentul 

nostru ‘Pajii Dlaconescu trans
mite : In taloanele Ambasadei 
române din Paris a anul loc o 
seară culturală românească. In 
cadrul ; cSreia a fost prezentat 
filmul serial ,,Haiducii*, ce ur- 
mcară a fi difuzat de televiziu
nea franceză. Cu acest prilej, 
ambasadorul Constantin Fllten 
a evocat perioada istorică din 
care se inspiră filmul, lupta 
pentru libertate ți independență 
națională a poporului român. • 
La scara culturală au luat parte 
Arthur Conte, președintele di
rector general al O.R.Ț.F;, 
Raymond PousmtR, director ge
neral adjunct, Pierre ‘ Emma
nuel. președintele Pen-Clubu- 
lul, internațional, Yves Gan- 
don, președintele Pen-Clubu- 
lui francez. Emmanuel Bon- 
devilic, secretar perpetuu al 
Academiei de arte frumoase, 
oameni de cultură șl artă, un 
numeros public.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : București, Piața Scloiell fac la oficiile p-Ainlo Șl dlfuzorll din Inircmlnderl sl instituții. Pentru străinătate. aboaamento prin „ROMPltKSFILATELIA", Bucutcșu 
«Ol, Tiparul: Combinatul Pollgiattc CASA SCINTEU

Ziua naționala a Republicii
Costa Rica

k™Î ■ ' > .

REUNIUNEA MINISTERIALĂ 
A LIGII ARABE

CAIRO 14 (Agerpres). — în capi- alcătuite comitete de conciliere caro 
tain egipteană s-uu Încheiat, după vor continua să depună oforturi In 
patru zile de dezbateri, lucrArllQ cori- acest sens* în mod deosebit, au fost 
ferlnțel miniștrilor do externe nl sta- menționate disensiunile dintre R.D.P. 
lelor membre nic Ligii Arabe, reia-' a Yemenului șl R.A. Yemen, precl- 
tCaZâ agenția M.E.N. rirtAn-Eâ ră I’M* tinerii nnrn

Mahmoud Riad, «ccretanil genera! 
al ligii, a afirmat că unu! din priri- 
cipnlele rezultate ale conferinței II 
constituie hotărirea de a crea ..Co
mitetul celor zece*, alcătuit din . mi
niștri al afacerilor externe șl al a- , 
părăriL Rolul acestui organism, a 
spus Riad, este „de a întocmi un plan 
arab de acțiune In conformitate cu

Apropiat și dc a fixa b dată

zirtdu-sc că pe lingă Kuweit, care 
s-a oferit să medieze în acest, dife
rend, pentru restabilirea bunelor re
lații intre cele două țări va nuti ac
ționa un comitet special, sub preșe
dinția secretarului general al Ligii 
Arabe.

Comunicatul dat publicității la în
cheierea conferinței precizează că 

wj, ub,,u,.u. „țările arabe consideră cauza pales-
actuala, fază o situație! din Orientul tineană drept o cauză proprie*. Tot-
.1^; .1 fixa o dată pentru odată, partlclpanțlf ș-nu pronunțat

, reuniuneo la nivel înalt a statelor Împotriva prezentei flotelor străine
membre nie ligii,. ", șl n bâzelor navale In Marea Medi-

Prima reuniune n „Comitetului ierană. Miniștrii de exlqme al sta-
ce'tor zece* urmează să albă ioc In- . lelor membre olc Ligii Arata! consl- 
cnpitala kuweitipriă. In; cea de-a doua deră ca binevenită orice Inițiativă Tn
jumătate a lunii noiembrie, .iîn cn-. vederea, promovării păcii și a coopa-
drul dezbaterilor, o spus Mahmoud rării pe bâza rcspcdfiril .Indenenden-
Riad, nu s-a reușit eliminarea corn- țel șl libertății națiunilor lumii"1, ora-
pleiă a tuturor divergențelor existen- tă comunicatul, transmis de agenția
te .intri) statele arabe, dnr nu fost M.E.N.

Tel lî S3 io, ii sort) Abonariienielo se
Calea Grivitci or. 6t—W, P.O.U. — Box

Vedere din Son Josă, capitala Republici Costa Rica

Azi, poporul din Republica Costa Rica sărbătorește ziua sa națio
nală. Cu 151 de ani in urmă, această mică iacă, din America Centrală 
șl-a câștigat independenta de stat, ta capătul unei lupte Îndelungate 
contra dominației coloniale.

Principalele eforturi alo țării slnt îndreptate ln anii din urmă In 
direcția dezvoltării și consolidării cwmoniiel naționale, a diversificării 
producției agricole șl a impulsionării sectorului industrial. în același 
timp, se află ln curs de aplicare > programe guvernamentale privind 
dezvoltarea construcției de locuințe, asistenta medicală șl InvățămlntuL

In unul 1970, intre Republică Socialistă România și Republica Costa 
Rlen s-au stabilit relații diplomatice, expresie a dorinței comune de a 
dezvqlta relații de prietenie .și colaborare reciproc avantajoase, in fo
losul ambelor popoare, ni cauzei păcii ș) colaborării internaționale.

Cu prilejul sărbătorii naționale, poporul român adresează poporu
lui costarican urări de prosperitate șl pace.


