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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A FĂCUT IERI 0 VIZITĂ DE LUCRU

Marți, 9 octombrie, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat, a făcut o vizită în mu
nicipiile Galați și Brăila, 
puternice citadele indus
triale, ai căror locuitori, 
angajați cu toate forțele în 
marea operă de edificare 
a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, au ra
portat, cu nețărmurită bu
curie, conducătorului iubit 
al poporului rezultatele 
obținute în munca lor pen
tru înfăptuirea cincinalului 
înainte de termen.

împreună cu secretarul 
general al partidului se 
aflau tovarășii Paul Ni- 
culescu-Mizil, Gheorghe 
Pană și Dumitru Popescu.

LA GALA ȚI Șl BRĂILA

In fa}a machetelor se analizează perspectivele dezvoltării Șantierului naval din Galo|i

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

la marea adunare populară de la Galați
Dragi tovarăși,
Doresc să încep prin a vă adre

sa dumneavoastră, tuturor locuito
rilor municipiului și județului 
Galați, un călduros 6alut din par
tea Comitetului Central al partidu
lui, a Consiliului de Stat, Consiliu
lui de Miniștri și din partea mea 
personal. (Aplauze, urale prelun
gite. Se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.“).

Adunarea de astăzi este consa
crată sărbătoririi unui eveniment 
important din viata șantierului na
val și, de fapt, a întregului mu
nicipiu — împlinirea a 80 de ani 
de la dezvoltarea șantierului în 
condiții moderne — ca să spun 
așa, pentru că și înainte, încă cu 
sute de ani în urmă, la Galati s-au 
produs nave. Doresc să folosesc 
acest prilej pentru a adresa mun
citorilor, inginerilor și tehnicieni
lor de la Șantierele navale Galați 

cele mai calde felicitări cu prile
jul acestei sărbători și cu ocazia 
decorării șantierului cu înaltul or
din „Steaua Republicii Socialiste 
România**.  Doresc, de asemenea, să 
felicit călduros pe noii Eroi ai 
Muncii Socialiste, pe tovarășii care 
au fost distinși astăzi cu ordine și 
medalii ale Republicii Socialiste 
România. (Aplauze puternice, u- 
rale).

Acordarea acestor înalte decora
ții șantierului, precum și condu
cătorilor centralei și unor mun
citori, ingineri și tehnicieni con
stituie de fapt o apreciere a acti
vității întregului colectiv, a tutu
ror oamenilor muncii de la Șantie
rele navale Galați, a rezultatelor 
pe care le-au obținut în dezvol
tarea construcției navale din 
România, în realizarea sarcinilor 
planului cincinal 1971—1975.

Fără îndoială, constituie o mîn- 
drie pentru constructorii de nave 

și pentru toți locuitorii municipiu
lui Galați, de altfel ca pentru în
tregul nostru popor, faptul că de 
la vasele mici din trecut — de cî- 
teva sute și apoi de câteva mii de 
tone — am ajuns să producem 
nave mari, cum este nava de azi, 
de 18 000 tone și, în perspectiva a- 
nilor 1974—1976, să realizăm nava 
de 40 000 tone la Galați, de 55 000 
și de 150 000 tone la Constanța. 
Toate aceste realizări de pînă a- 
cum, ca și perspectivele dezvoltă
rii rapide a construcțiilor de nave 
în România vorbesc despre ca
pacitatea creatoare a clasei mun
citoare, a inginerilor, tehnicieni
lor, a întregului nostru popor, 
arată ceea ce este în stare să 
înfăptuiască un popor care a de
venit stăpîn pe destinele sale șl 
făurește, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, orînduirea cea 
mai înaintată din lume, înfăptuieș
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te programul Congresului al X-lea, 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în Româ
nia. (Aplauze prelungite, urale, se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.).

îmi amintesc că nu cu mulți 
ani în urmă, cînd s-a elaborat 
programul dezvoltării în ritm ra
pid a construcțiilor navale și 
s-a pus problema trecerii la con
strucția unor nave mari, de înaltă 
tehnicitate, existau, chiar printre 
constructorii naval;, o oarecare re
zervă, unele îndoieli că vor pu
tea realiza într-un timp atît de 
scurt acest program. . Realitățile 
au demonstrat că aceste rezer
ve au fost cu totul neînteme
iate. Intr-o perioadă mai scurtă 
decît s-a avut în vedere s-a reușit 
să se producă aceste nave de mare 
tonaj. De aceea am deplina în
credere că inginerii, tehnicienii și
(Continuare în pag. a IlI-a)

Prin decrete ale Consiliului de Stat

înalte distincții conferite 
Șantierului naval Galati 

si unor constructori de nave
Prin decret ai Consiliului de 

Stat, pentru contribuția deosebi lă 
adusă la dezvoltarea construcției 
de nave în țara noastră și partici
parea activă a colectivului Șanlie- 

.rului naval Galați la opera de con-
★

Prlntr-un alt decret al Consiliu
lui de Stat, pentru merite deose
bite în muncă și contribuția adusă 
la dezvoltarea construcției de nave, 
cu prilejul aniversării a 80 de ani 
de la înființarea Șantierului naval 
Galați, au fost conferite titlul de 
„Erou al Muncii Socialiste*'  și

Județul Vaslui a îndeplinit 
pianul producției globale 

industriale pe primii 
trei ani ai cincinalului

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

Comitetul județean Vaslui al 
Partidului Comunist Român ra
portează, printr-o telegramă adre
sată C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii 
muncii din industria județului au 
realizat in ziua de 8 octombrie a.c. 
planul producției globale industria
le pe primii trei ani al cincinalu
lui.

Acest succes — se arată în 
telegramă — este rezultatul 
transpunerii în viată a hotăririlor 
Congresului al X-lea și ale Confe
rinței Naționale aie partidului, a 
măsurilor elaborate de plenarele 
Comitetului CențraL a indicațiilor 
deosebit de prețioase date de dum
neavoastră cu prilejul vizitei de 
lucru efectuate in județul nostru 
în luna ianuarie a acestui an.

Pe baza acestor hotărîri și indi
cații am luat măsuri pentru mai 
buna organizare a producției si a 
muncii, descoperirea și valorifica
rea mai deplină a rezervelor in
terne.

Avansul realizat. climatul de 
Înaltă responsabilitate in care isi 
desfășoară activitatea colectivele de 
oameni ai muncii asigură condiții 
ca pînă la sfirșitul anului să obți
nem o producție suplimentară in 
valoare de pesțe 850 milioane lei 
concretizată în importante canti
tăți de rulmenți, confecții. ulei, 
mobilă, fire de bumbac. covoare

ÎN JUDEȚUL ILFOV

S-a încheiat 
semănatul griului

ILFOV (Corespondentul ,.Scân
teii**).  — Mecanizatorii, cooperatorii 
și specialiștii din unitățile agricole 
ale județului Ilfov, însuflețiți de in
dicațiile prețioase date de conduce
rea partidului, au depus eforturi 
susținute, lucrind din zori pînă tn 
noapte, pentru a pune o bază te
meinică producției de cereale pă- 
ioase din anul viitor. Astfel, el au 
reușit ca în ziua de 9 octombrie 
1973 să termine semănatul griului 
pe întreaga suprafață planificată 
de 140 500 ha.

Cu acest prilej ei au adresat o 
telegramă C.C. al P.C.R., tovară
șului Nicolae Ceaușescu, In care te 
«pune :

„Acest succes Important se da- 
torește muncii entuziaste a meca
nizatorilor, cooperatorilor și specia

struire a socialismului, cu prilejul 
aniversării a 80 desani de activi
tate neîntreruptă, a fost conferit 
Șantierului naval Galați ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste 
România**  clasa I.

★
medalia de aur „Secera și Cio
canul" tovarășilor: Gheorghe T. 
Lupea — sef ateii ei’ lâcătușerie la 
Șantierul naval Galați ; Gheorghi- 
ță Nicu Macovei — maistru ate
lier de asamblat-montaj la Secția 
I. A — Șantierul naval Galați,

tip persan, preparate din came 
si alte produse.

In același timp, vă raportăm, sti
mate tovarășe secretar genera], că 
sîntem intens preocupați de desfă
șurarea campaniei agricole de 
toamnă. Pe baza indicațiilor dum
neavoastră, cuprinse in scrisoarea 
adresată organizațiilor de partid, 
tuturor lucrătorilor din agricultură, 
ne preocupăm pentru incheierea 
Intr-un timp scurt a semănatului 
griului, a recoltării strugurilor, a 
legumelor, a porumbului, de efec
tuarea in condiții bune a tuturor 
lucrărilor de sezon.

Avind acest prilej, vă raportăm, 
de asemenea, că. aplicind indicațiile 
conducerii partidului, ale dumnea
voastră., am intensificat activitatea 
de investiții. Pe primele 9 luni ale 
anului s-a realizat 76,6 la sută la 
activitatea. de construcții-montaj, 
ceea ce ne dă garanția realizării 
integrale a planului de investiții pe 
1973.

Ne angajăm din nou — se sub
liniază in încheiere — față de 
conducerea partidului, față de dum
neavoastră personal, să facem totul 
pentru realizarea cincinalului îna
inte de termen, să ne îndeplinim 
în mod exemplar sarcinile ce ne 
revin din planul de dezvoltare a 
economiei naționale și vă incredin- 
țăm de totalul nostru dev.otament 
față de întreaga politică internă șl 
externă a partidului și statuluL

liștilor care, aplicînd In viață In
dicațiile prețioase date de dum
neavoastră în scrisoarea adresată 
organelor și organizațiilor de 
partid, tuturor oamenilor muncii 
din agricultură, nu au precupețit 
nici un efort pentru a termina In- 
sămințările in timp optim, punind 
în felul acesta baze solide pentru 
obținerea unor recolte bogate.

Sintem ferm hotăriți, se arată în 
continuare in telegramă, să răs
pundem prin fapte înflăcăratei 
dumneavoastră chemări adresate 
din Cimpia Bărăganului tuturor 
lucrătorilor din agricultură, pentru 
a face totul ca anul 1974 să fie 
un an record pentru producția agri
colă in toate domeniile**.

Marea adunare populari de la Galați

(
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICDLAE CEAUSESCU IA GALAȚI $1 BBftIUI
LA MARELE COMBINA T SIDERURGIC: 
0 trecere in revistă a progreselor din 
ultimii doi ani, a preocupărilor pentru 
dezvoltarea producției de oțel și de 
cocs in condiții de eficiență superioară

LA BRĂILA: Dialog creator in pro
blemele construcției de mașini; 
o entuziastă adunare populară

Prima parte a vizitei de lucru a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost 

’consacrată întilnirii cu oamenii mun
ții din județul și orașul Galați, care 
eu aniversat marți 90 de ani de exis
tență a șantierului naval, eveniment 
tare ilustrează glorio<asele tradiții ale 
■clasei noastre muncitoare, marcind 
.totodată marile realizări dobtndite in 
anii aocialismuluL luminoasele per
spective de dezvoltare a acestui im
portant obiectiv al economiei națio
nale.

★
La ora 9,30. elicopterul aterizează 

Te platoul din fața combinatului, in 
ovațiile si uralele nesfirșite ale mii- 
■Jor de siderurgiști, veniți să salute 
Jcu toată căldura, în persoana secre
tarului general al partidului, pe 
oaspetele lor cel mai iubit, pe ccl 
|tnai credincios șl stimat fiu al țării. 
Sentimentele lor de dragoste ne- 
itărmurită față de conducătorul par
tidului sint exprimate, de asemenea, 
'prin haina sărbătorească pe care a 
îmbrăcat-o, pentru acest eveniment 
fdeosebit, însuși combinatul. Pe fron
tispiciul monumentalei porțl metali
ce se află portretul secretarului ge
neral și urarea : „Trăiască Partidul 
Comunist Român".

Coborind din elicopter, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducă
tori de partid și de stat sint întâm- 
ipinați cu puternice ovații. Intr-un 
'singur glas, miile de partici
pant! scandează minute In șir: 

Ceaușescu — P.C.R." ; „Ceaușescu 
fi poporul".

, Înalț ii oaspeți sint salutați de to
varășul Constantin Dăscălescu, prim- 
eecretar al Comitetului județean 

■Galați al P.C.R., de alte oficialități 
“tele municipiului șl județului. O gar- 
jdă constituită de militari ai forțeloT 
urmate, membri ai gărzilor patriotice 
«i tineri din detașamentele de pre
gătire pentru apărarea patriei pre
zintă onorul
i Se intonează Imnul de Stat al Re
publicii Soc.al iste România.
■ Tovarășul Nicolae Ceaușescu trece 
Epoi in revistă garda de onoare.
t Grupuri da fumaliști, oțelari, fi
liere bobinatoare, pionieri oferă to
varășului Nicolae Ceaușescu bucheta 
de flori, tradAionala piine și sare.

La intrarea in combinatul siderur
gic, conducătorii de partid și de stat 
tint Întimpinati de ministrul indus- 
triel metalurgice, Nicolae Agachi, de 
tnembri ai conducerii marii unități 
industriale, de un mare număr de 
knuncitorl, tehnicieni, și ingineri, care 
gși. manifestă nețărmurita bucurie a 
r-: n'.‘Unirii cu secretarul general. 
^Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
’conducători răspund cu aceeași căl
dură manifestației de simpatie.
! Invitlndu-1 pe secretarul general in 
mijlocul lor, siderurgiștii gălățeni au 
raportat rezultatele obținute in răs
timpul care a trecut de la ultima 

’vizită făcută de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pe această platformă si
derurgică, subliniind că sfatul și 
rprijinul conducătorului partidului și 
Statului nostru, recomandările sale 
'stau nemijlocit la temelia multora 
dintre realizările lor. Directorul ge
neral al combinatului, Ion Potocea- 
r.u, informează despre stadiul actual 
al diferitelor obiective, despre dez
voltarea uriașului oomplex industrial, 
pentru care — in actualul cincinal — 
se fac mari eforturi materiale din 
partea statului.

i Un prim popas are loc la uzina 
eocsochimică. Aici. în fața unor ma
chete șl schițe, directorul general al 
(combinatului conturează prin citeva 
■date sugestive dimensiunile atinse in 
producție.

I In cadrul dialogului de lucru sint 
abordate preocupări principale ale 
.siderurgiștilor : sporirea producției 
de oțel prin creșterea indicelui 
de utilizare a agregatelor, reduce
rea consumului de cocs, asigurarea 
de materii prime, inclusiv valorifica
rea superioară a subproduselor.
, Am dori să vă raportăm, tovarășe 
tecretar general, subliniază gazdele, 
lcă indicațiile dumneavoastră din mai 
11971 au fost realizate întocmai. Am 
reușit să creăm cu forțe proprii un 
^puternic centru de cercetare și pro
iectare, Care răspunde necesităților 
r.oastre actuale, cit și celor legate de 

‘dezvoltarea combinatului. Sintem, de 
asemenea, în măsură să arătăm că 
ev. rezolvat în cea mai mare parte 
problema pieselor de schimb, pre- 
c cupindu-ne in continuare de crește
rea producției lor.

j Tovarășul Nicolae Ceaușescu reti
re, de asemenea, cu satisfacție fap- 
.tul că siderurgiștii au îndeplinit cu 
cinste sarcina trasată de a realiza su
plimentar 50 000 tone de oțel peste 
planul prevăzut pe 1973, în vederea 
Recuperării restanțelor de anul tre- 
)cuL Directorul combinatului relevă 
că această cifră de 50 000 de tone a 
Ifost considerată de muncitori ca un 
pivei minim, răspunsul lor la che
marea secretarului general al parti
dului concretizindu-se în primele 
9 luni ale anului intr-un plus de 
Producție de 62 000 de tone de oțel. 
. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a- 
bordează împreună cu reprezentanții 
combinatului siderurgic și ministrul 
Industriei metalurgice problemele 
legate de dezvoltarea acestui impor
tant centru Industrial. întrebările șl 
observațiile secretarului general al 
partidului vizează, cu precădere, ne
cesitatea asigurării unei producții 
corespunzătoare de co ce. In strinsă 
corelare cu perspectivele creșterii 
producției de metal. în această 
ordine de idei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu atrage atenția asupra fo
losirii intensive a terenurilor, nive
lul de 83 la sută atins demons Irina 
că sint in continuare posibilități, noi 
rezerve în direcția folosirii judicioa
se a resurselor.

Discuția inițiată pe această temă 
de tovarășul Nicolae CeaușeBcu 
aduce in centrul analizei aspecte ale 
dezvoltării uzinei cocso-chimice, In 
cadrul căreia, in colaborare cu in
dustria poloneză de specialitate, 
s-au realizat două noi baterii de 
cocs. în centrul atenției, în această 
ordine de idei, se află probleme le
gate de îmbunătățirea calitativă a 
cocsului. Dispunind de utilaje necc- 

-UI -- poate realiza pre
lucrarea oricărui tip de cărbune, 
atit din tară, cit șlGazdele informează despre înfăptu
irile obținute în acest domeniu, a- 
dăuglnd, totodată, că in paralel au 
>juns la soluții ingenioase, care

sesare, aici

sute de tone sulfat da

permit valorificarea în cantități tot 
mai mari a subproduselor rezultate 
din cocsificarea cărbunelui. Pînă in 
prezent, pe baza instalațiilor chimice 
de care dispune combinatul, au fost 
livrate ‘
amoniu, folosit ca îngrășămint chi
mic, se obțin benzen brut, gudroane, 
ape amoniaoale și alte produse ce 
constituie materii prime importante 
în numeroase întreprinderi. Prin u- 
tilizarea gazelor de cocs drept com
bustibil la centrala electrotermică a 
combinatului se vor economisi anual 
250 000 tone păcură.

Apreciind realizările obținute în 
direcția producției de cocs șl a valo
rificării subproduselor rezultate, to
varășul Nicolae Ceaușescu atrage, 
totodată, atenția asupra necesității 
gospodăririi judicioase a cocsului.

Din mulțimea de montori, aflați pa 
șantierul cocserlei, se desprinde In
ginerul Jan Malolepszy, șeful grupu
lui de «specialiști polonezi care co
laborează cu constructorii români la 
realizarea unor agregate.

— Mă bucur că v-am văzut, to
varășe secretar general Ceaușescu, 
spune acesta, cu emoție, în limba 
română. Vă mulțumesc.

— Cred că este o colaborare bună 
Intre specialiștii noștri și dumnea
voastră și o s-o dezvoltăm și in alte 
domenii, arată tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

— Intr-adevăr, colaborarea noas
tră este foarte bună și o vom dez
volta.

încheind examinarea problemelor 
legate de sporirea producției de 
cocs, dialogul de lucru al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu cu factorii de 
răspundere ai combinatului siderur
gic și conducerii ministerului de 
resort continuă în sectorul oțelărie.

Vizitarea șantierului este prece
dată de examinarea direcțiilor de 
realizare a etapei finale de dezvol
tare a combinatului.

In acest 6ens, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu atrage din nbu atenția 
asupra necesității reexaminării am
plasamentelor prevăzute pentru 
dezvoltarea cocseriei, astfel ca a- 
ceasta să asigure necesarul pentru 
un volum de 10 milioane tone de 
oțel. In acest fel, pînă la elabora
rea proiectelor și începerea lucrări
lor la noul combinat siderurgic, 
prevăzut a se construi, siderurgiștii 
de la Galați vor trebui să contribuie 
la acoperirea necesităților economiei 
noastre printr-o producție de oțel 
sporită, pentru care sint întrunite 
condiții optime de eficientă : utili
tățile existente, cadre bine califica
te. experiență bogată.

Avindu-se in vedere aceste cerin
țe, gazdele solicită concertarea efor
turilor. atit ale lor. cit și ale con
structorilor de utilaje siderurgice, 
care asimilează în prezent converti- 
zoare și alte agregate siderurgice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu tra
sează conducerii ministerului sarci
na examinării acestei probleme în 
vederea urgentării livrărilor de in
stalații.

Vizitarea șantierului oțelărie! per
mite să se constate avansul mare 
înregistrat de către constructori. 
Pe acest temei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu își exprimă convinge
rea că oamenii muncii din com
binatul siderurgic și uzinele cu 
care colaborează vor depune toa
te eforturile pentru ca noua o- 
țelărie să intre in funcțiune in

IA ȘANTIERUL SĂRBĂTORIT: Per-
■>

spective noi pentru producția de nave 
de mare tonaj, cu un grad sporit de

complexitate
Momente de puternică manifestare 

a sentimentelor de dragoste și stimă 
față de conducătorul iubit al parti
dului și statului nostru sint prile
juite, de asemenea, de vizita la șan
tierul naval, care a aniversat opt' 
decenii de la înființare. La sosirea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
celorlalți conducători de partid și de 
stat, miile de constructori navali 
gălățeni fac o caldă și entuziastă 
primire, scandind minute in sir 
„Ceaușescu—P.C.R.". agitind stegu- 
iete roșii si tricolore. Inaltii oaspeți 
sint întimpinati de tovarășul loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini grele, de reprezen
tanți ai șantierului naval.

în numele acestui puternic detașa
ment muncitoresc al Galaților, ingi
nerul Panait Melisaratos. directorul 
general al Centralei industriale na
vale. adresează oaspeților dragi un 
călduros bun sosit si îi invită să vi
ziteze șantierul naval. Un grup de 
fete inminează tovarășului Ceausescu, 
celorlalți conducători de partid sl de 
stat buchete de flori 6i insigna jubi
liară. avind gravate un cargou sl 
datele : 1893—1973.

★
Primul popas se face la cala de 

lansare de la Dunăre, unde se află 
în construcție citeva dintre cele mai 
noi tipuri de nave : mineraliere de 
12 500 tdw si cargouri de tonaje Și 
mai mari. Gazdele invită De tovară
șul Nicolae Ceausescu, pe ceilalți 
conducători de partid si de stat să 
urce pe unul din cargourile de 18 000 
tdw. gata pentru a pleca in probe 
de marș, care este livrat Indiei, 
în cadrul cooperării eu această țară. 
Comandantul și echipajul militar al 
navei prezintă onorul șefului statului 
român, alăturlnd omagiul lor caldei 
primiri a constructorilor navali. 
Sint vizitate principalele compar
timente ale acestei nave. De sus, 
de pe puntea superioară, sub soa
rele cald și generos al acestei 
toamne, se oferă privirilor o pano
ramă de rară frumusețe a Dunării, 
care „găzduiește" nave mai multe 
si mai moderne decit oricînd în tre
cut. Tovarășul Nicolae Ceausescu a- 
preciază performantele navei vizi
tate. gradul ridicat de confort al 
compartimentelor destinate echipa
jului. Este al treilea tip de navă 
dintr-o serie de comenzi pentru ex
portul In diferite țări, constru
ite in anii actualului cincinal. 
Alte noi tipuri de vase maritime,

Vizita la Șantierul naval Galați

cinstea celei de-a 30-a aniversări 
a zilei de 23 August și nu la 
sfîrșitul anului viitor, așa cum 
era prevăzut inițial. Această chema
re a secretarului general al parti
dului găsește un larg ecou in rin- 
dul siderurglștilor, care exprimă 
hotărirea de a nu precupeți nimic 
pentru a cinsti așa cum se cuvine 
încrederea cu care sint onorați. 

Sarcinile trasate de secretarul ge
neral al partidului pun, de aseme
nea, in atenția Ministerului Industriei 
Metalurgice problema creșterii capa
cității turnătoriei de fontă și oțel 
a combinatului in vederea satisface
rii cerințelor de metal și ale altor în
treprinderi din diferite ramuri in
dustriale. * »

Iată deci, pe scurt, aria largă de 
probleme abordate de secretarul ge
neral al partidului în cadrul analizei 
sale efectuate la fața locului cu fac
tori responsabili din industria side
rurgică.

La sfîrșitul vizitei în combinat, 
secretarul general al partidului își 
la un călduros bun rămas de la har
nicii siderurglști, urindu-le noi suc
cese în muncă, multă sănătate și 
fericire.

Părăsind combinatul', adevărată 
navă-amiral a siderurgiei noastre, 
coloana de mașini se îndreaptă, prin 
partea de sud spre oraș, lăsind în 
urmă magistrala de benzi care va 
aduce minereul din portul siderur
gic, aflat in construcție, la depozitul 
de materii prime. Curînd, imaginea 
furnalelor și laminoarelor cedează 
locul imaginilor pe care le oferă 
cartierele Dunărea, Țiglina I, II, III 
și Mazepa, ridicate pentru metalur- 

' giști, constructori, textiliști, pentru 
ceilalți muncitori.

De-a lungul întregului parcurs, gă- 
lățenii ovaționează puternic pe 
secretarul general al partidului. Ga
lații trăiesc astăzi pe drept cuvint 
o mare sărbătoare.

între care un cargou de 40 000 tdw, 
conturate deja pe planșetele proiec- 
tanților, urmează să intre in execu
ție De acest șantier. La întrebările 
privitoare la realizarea unor cargouri 
de o mare complexitate tehnică, se
cretarul general al partidului este 
informat că o bună parte din echi
pamentele navelor sint fabricate 
în uzinele românești, chiar la 
Galați, fiind în curs de reali
zare una din prețioasele indicații 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
cea privind asimilarea de noi me
canisme și utilaje de inaltă tehni
citate, menite să asigure reducerea 
într-o măsură din ce in ce mal mare 
a efortului valutar al statului.

Reamintind preocupările mai vechi 
ale specialiștilor șantierului privind 
realizarea unor elice de nave, gaz
dele arată că, in prezent, se asigură 
elice de înaltă calitate pentru tcate 
tipurile de nave aflate în fabricație. 
Este apreciat acest succes, datorat 
pasiunii, spiritului de inventivitate șl 
creativitate, faptul că fără investiții 
costisitoare au fost realizate elice de 
nave care satisfac deplin actualele 
cerințe. Prin turnarea elicelor In șan
tier s-au realizat economii valutare 
echivalente cu valoarea unpl cargou 
de 4 500 tdw.

Un fructuos dialog se poartă în 
fața machetei, care, in mod sugestiv, 
înfățișează imaginea dezvoltării șan
tierului naval. Directorul Centralei 
industriale navale expune pe larg 
viitoarea dezvoltare a șantierului, 
rezultatele preocupărilor pentru 
realizarea unui flux continuu do 
lucru.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se in
teresează de situația proiectării pri
mei nave de 150 000 tone. Luind cu
noștință de stadiul. preocupărilor în 
această direcție, atrage atenția asu
pra realizării a două tipuri princi
pale — mineraliere șl petroliere.

Directorul Institutului de cercetări 
și proiectări navale. Ing. Gelu Kahu, 
înfățișează rezultatele studiilor efec
tuate și ale activității de proiectare 
referitoare la noile tipuri de nave 
contelnerlzate, performanțele acesto
ra. eficiența lor în exploatare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu reco
mandă să se generalizeze cele mal 
moderne tehnologii de execuție a na
velor, să >e treacă intr-un timp cit 
mai scurt la realizarea navelor con- 
telnerizate.

Se poate spune că aici fiin
țează două șantiere : cel octogenar, 

aflat și acum în plini activitate, șl 
cel pe care se înaltă noile unități 
de producție : o imensă hală de con
strucții metalice, o hală de asambla
re, unde capătă contur noile nave de 
capacitate sporită etc. Sint prezen
tate pe larg măsurile întreprinse 
pentru înfăptuirea sarcinilor stabilite 
la ședința Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. din aprilie 1972 pri
vind dezvoltarea șl sistematizarea 
șantierelor navale din Constanța și 
Galați. •

într-un autentic spirit de lucru, 
care caracterizează vizitele secreta
rului general al partidului, sint exa
minate posibilitățile de realizare, in
tr-un timp cit mai scurt, a noilor 
capacități de producție. Se recoman
dă forurilor de resort să sprijine, cit 
mai concret și eficient, realizarea 
angajamentelor privind devansarea 
termenelor de punere in funcțiune a 
principalelor obiective, cum sint hala 
de asamblare a navelor de 4 500 tdw 
șl hala de asamblare a bloc-secțiilor 
pentru navele de 25 000 tdw.

Adresind calde mulțumiri din par
tea muncitorilor și specialiștilor pen
tru sprijinul acordat și grija mani
festată in vederea progresului indus
triei construcțiilor de nave româ
nești, gazdele expun pe larg modul 
cum au înfăptuit indicațiile date de 
la ultima vizită și pînă în prezent.

Din întreaga desfășurare a vizitei, 
din discuțiile purtate cu constructo
rii navali a reieșit cu claritate nece
sitatea amplificării eforturilor pentru 
folosirea deplină a Ijazei tehnico- 
materiale tot mai moderne de. care 
dispune șantierul. în vederea trece
rii intr-un timp cit mai scurt la con
strucția navelor maritime de tonaj 
sporit, în condiții de eficiență eco
nomică ridicată. Recomandările se
cretarului general al partidului au 
fotft primite de constructori cu 
hotărlrea fermă de a le da viață, de 
a contribui cu toate forțele la reali
zarea cincinalului înainte de termen.

In semn de înaltă prețuire și sti
mă față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, gazdele îl roagă să pri
mească în dar un frumos album re- 
prezentind istpria șantierului, pre
cum și o machetă simbolică a tipu
rilor de nave construite aici, pe sca
ra timpului.

Luindu-și rămas bun de la harnicii 
constructori ai șantierului naval. în 
uralele și ovațiile care răsună puter
nic, minute în șir. secretarul general 
al partidului, ceilalți conducători de 
partid și de stat se îndreaptă spre 
faleza Dunării, unde are loc mitingul 
oamenilor muncii din orașul Galați.

La Combinatul (iderurgic gălă|ean, o discuția asupra mersului lucrărilor de investijii

Elicopterul cu care a călătorit to
varășul Nicolae ceaușescu de la 
Galați la Brăila aterizează în 
zona de nord-est a municipiului 
— pe stadionul Progresul. Un mare 
număr de cetățeni au venit aici pen
tru a-1 saluta pe conducătorul iubit 
al partidului și statului nostru.

In intimpinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți conducători 
de partid și de stat 68 aflau tova
rășul Dumitru Balan, prim-secretar 
al Comitetului județean Brăila al 
P.C.R., și membrii comitetului jude
țean de partid, Marcel Andreescu, 
prim-secretar al Comitetului munici
pal Brăila al P.C.R.. primarul ora
șului, și alțl reprezentanți ai organe
lor locale de partid, de stat și ai or
ganizațiilor obștești.

In numele comuniștilor, al tuturor 
locuitorilor județului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu îi sint adresata 
calde urări de bun venit.

Se aclamă entuziast „Ceaușescu — 
P.C.R.". „Ceaușescu și poporul".

O gardă militară, alcătuită din 
ostași ai forțelor armate, luptători ai 
gărzilor patriotice și tineri din de
tașamentele de pregătire pentru a- 
fiărarea patriei, prezintă onorul. Se 
ntonează Imnul de stat al Repu

blicii Socialiste România. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu trece In revistă 
garda de onoare.

Răspunzlnd invitației gazdelor, to
varășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
oaspeți se îndreaptă spre primul 
obiectiv al vizitei de lucru de la 
Brăila — uzina de utilaj greu „Pro
gresul".

Pe străzile orașului domnește o at
mosferă de puternică însuflețire. Zeci 
de mii de cetățeni, tineri și virstnlci, 
au ieșit in intimpinarea secretarului 
general al partidului. Dintr-o mașină 
deschisă, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
răspunde prietenește aclamațiilor.

★
Pentru a treia oară, în ultimii ani, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
oaspetele constructorilor de mașini 
brăileni. Miile de muncitori, ingineri, 
tehnicieni, elevi ai școlii profesionale, 
viitoare cadre ale întreprinderii, fac 
conducătorului partidului și statului 
o entuziastă primire.

La intrarea in uzină, conducătorii 
de partid și de stat sîht întimpinati 
de loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini grele, de re
prezentanți ai consiliului de condu
cere, ai comitetului de partid. To
varășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
conducători de partid și de stat sint 
invitați să viziteze cel mai nou obiec
tiv al întreprinderii — fabrica de 
excavatoare hidraulice. în fața unei 
machete, inginerul Gheorghe Mun- 
teanu, directorul general al întreprin
derii, informează pe conducătorul 
partidului și 6tatului despre modul 
de îndeplinire a sarcinilor stabilite 
cu prilejul vizitei făcute aici în mai 
1970, privind dezvoltarea întreprin
derii, diversificarea șl ridicarea 
parametrilor calitativi ai produselor. 
O mărturie a ducerii la îndeplinire a 
acestor sarcini o constituie noua fa
brică, obiectiv de o deosebită im
portanță pentru economia națională. 
Aici se realizează întreaga producție 
de excavatoare a țării.

Graficele ce sînt prezentate tova
rășului Nicolae Ceaușescu sintetizea
ză evoluția ascendentă a producției 
întreprinderii, atit din punct de ve
dere cantitativ, dar mai ales al di
versificării și calității utilajelor. Pro
ducția de excavatoare din acest an, 
de pildă, înregistrează o creștere de 
67,2 la sută față de cea din 1971. Dis
punind de o unitate proprie de cer
cetare, cadrele tehnice și muncitorii, 
prin iscusință și fantezie, prin efor
turi și perseverența lor reușesc să 
conceapă și să fabrice rulouri com- 
presoare, excavatoare hidraulice de 
diferite tipuri, cu parametri și per
formanțe tehnice care le fac com
petitive pe piața mondială, bucu- 
rindu-se de aprecierea specialiștilor.

Aceasta s« reflectă șl în sporirea 
exportului. Prevederile pe primele 
trei trimestre au fost depășite.

însușirile superioare ale utilajelor 

produse aici au stîrnit interesul unor 
firme de specialitate de peste hotare 
cu mare experiență in fabricarea u- 
tilajelor pentru construcții și con
strucții de drumuri. Se arată că în
treprinderea cooperează in prezent la 
realizarea unor rulouri compactoare, 
macarale cu unități din Polonia și 
cu cunoscuta firmă „HAMM" din 
R. F. Germania. Sint in curs de per
fectare asemenea acțiuni și cu firme 
din alte țări.

Se vizitează apoi hala de montaj a 
excavatoarelor. Muncitorii, tineri șl 
vir3tnici, fac secretarului general al 
partidului o caldă primire, expri- 
mindu-și cu însuflețire bucuria de 
a-1 avea in mijlocul lor, vizitind din 
nou uzina lor. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se oprește în fața unui 
stand de probe, unde estâ supus în
cercărilor motorul hirostatic lent, 
realizare a specialiștilor fabricii, 
care prezintă o deosebită importanță 
din punct de vedere tehnic și eco
nomic. Secretarul general al parti
dului felicită pe inginerul Constantin 
Aramă, autorul proiectului noului tip 
de motor, ii Urează noi succese. In 
continuare, secretarului general ii 
sînt prezentate o serie de piese ob
ținute cu ajutorul unora dintre cele 
mai noi tehnologii, între care turna
rea în forme de nisipuri peliculizate, 
care duc la reducerea consumului de 
metal și manoperă. Specialiștii între
prinderii informează pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu despre greutățile 
întimpinate in extinderea unora din 
noile tehnologii de turnare datorită 
cantităților insuficiente de rășini 
furanice, care sint realizate în țară 
la ora actuală în stații-pilot și soli
cită ca unitățile de specialitate să 
treacă la fabricația industrială a 
acestui produs.

Pe parcursul vizitării noii hale, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu tra
sează ^sarcina conducerii Întreprinde
rii de a folosi mai eficient întreaga 
suprafață construită. Secretarul ge
neral al partidului remarcă faptul că 
în hală sint instalate un număr mai 
mare de poduri rulante decit nece
sită procesul tehnologic de montare 
a excavatoarelor. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cere conducerii unității să 
Întocmească un normativ privind fo
losirea eficientă a acestor instalații, 
și celexcare sint In plus să fie puse 
la dispoziția altor Întreprinderi.

Gazdele informează pe oaspeți că, 
răspunzînd sarcinii trasate de partid 
tuturor constructorilor de mașini din 
țară privind reducerea consumului 
de metal, gospodărirea judicioasă a 
acestei materii prime, coleptivul fa
bricii a reușit ca prin asimilarea de 
noi produse și-extinderea tehnologii
lor avansate să obțină însemnate 
economii de metal. Față de primul 
tip de rulou compresor, de pildă, celo 
care se fabrică astăzi se realizează 
cu un consum de metal mai mic cu 
două tone pe produs. In contextul 
preocupărilor pentru economisirea 
metalului, directorul Întreprinderii 
arată că, dacă siderurgiștii ar trece 
la laminarea șenilelor, care în pre
zent sint realizate prin turnare, ar 
putea fi obținută o economie de 230 
kg metal la fiecare excavator, precum 
și diminuarea manoperei. Secretarul 
general al partidului recomandă mi
nistrului industriei siderurgice, pre
zent la vizită, să analizeze posibili
tățile de realizare a propunerii con
structorilor de mașini brăileni.

Pe platoul de încercare a produ
selor are loc apoi o demonstrație cu 
cele mai noi tipuri de utilaje de con
strucție, mașini de inaltă producti
vitate și tehnicitate. Secretarului ge
neral al partidului ii este prezentat 
prototipul excavatorului cu cupă de 
1,25 mc destinat lucrărilor pe mari 
șantiere și, în primul rind, pentru 
canalul Dunăre — Marea Neagră. In 
vederea înfăptuirii sarcinilor ce le 
revin, specialiștii Întreprinderii, în 
colaborare cu cei de la uzina •Nicoli- 
na'— Iași, lucrează la alte două u- 
tilaje pentru canal : motogredere și 
motoscrepere de 170 CP, iar pe plan
șetele proiectanților se află prototi
pul excavatorului cu cupă de 3,2 mc. 
Secretarul general al partidului cere 
proiectanților, constructorilor de ma

șini brăileni realizarea șl Introduce
rea în fabricație in cel mal 6curt timp 
a excavatorului de mare capacita? 
De asemenea, sînt prezentate m ii 
multe tipuri de rulouri compreeoar*-.  
vibratoare, macaraua de 12,5 tone 
pentru șantierele de construcții și alte 
utilaje.

Apreciind largile domenii în «arc 
poate fi Utilizat încărcătorul cu 
pneuri cu roțile blocate — produs 
distins cu premiul 3 pe țară pentru 
originalitate cu prilejul expoziției or
ganizate în Capitală de Ziua con
structorilor de mașini — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arată necesitatea 
Introducerii lut de urgență In fabri
cația de serie.

In încheierea vizitei, în numele în
tregului colectiv, directorul întreprin
derii a mulțumit secretarului ge
neral al partidului pentru cinstea fă
cută de a se intilni din nou cu con
structorii de mașini brăileni, pentru 
recomandările și indicațiile data și 
de această dată.

Luindu-și rămas bun de la con
structorii de mașini, urindu-le noi 
suocese în muncă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători de 
partid șl de stat se îndreaptă spre 
o altă unitate economică a Brăilei 
— șantierul naval.

Pe străzile orașului, locuitorii Brăi
lei aclamă cu entuziasm pe iubitul 
oaspete.

La șantierul naval vizita ar« loc 
într-un moment deosebit — lansarea 
celui de-al doilea cargou de 
4 500 tdw. Miile de constructori 
de nave aflați pe șantier, precum și 
familiile multora dintre ei, venite să 
întîmplne pe conducătorul partidului 
și să participe, potrivit tradiției, la 
lansarea navei „Azuga", fac se
cretarului general al partidului 
o primire entuziastă. Uralele și 
ovațiile nu contenesc. Ele sînt 
expresia dragostei față de partid, 
de adeziune deplină la politica 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Pe un mare 
panou este scris : „Cu prilejul vizitei 
în șantierul nostru, constructorii na
vali vă urează, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, multă sănătate, succes de
plin in înalta dumneavoastră funcție 
de răspundere, pentru binele și pros
peritatea poporului român".

Secretarul general al partidului 
este intimpinat de Panait Melisara
tos, directorul Centralei industriale 
navale Galați, și de Anton Praisler, 
directorul Șantierului naval Brăila. 
La rugămintea gazdelor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu taie panglica 
inaugurală și, potrivit tradiției, sticla 
de șampanie se sparge de corpul na
vei. O puternică explozie de urale, 
cărora li se adaugă glasurile sirene
lor vapoarelor ancorate în port, mar
chează începutul de drum al acestui 
nou mesager al industriei românești.

Direotorul șantierului prezintă apoi 
tovarășului Nicolae Ceaușescu dina
mica dezvoltării acestei unități, 
perspectivele de viitor. Ca urmare a 
investițiilor importante alocate de 
stat. Șantierul naval de la Brăila a 
căpătat înfățișarea unei puternice u-

■ niiăți economice productive. A fost 
construită una din cele mai mari și 
moderne săli de montaj și lansare 
din țară, dotată cu transbordor com
plet automatizat, care asigură trans
portarea și lansarea navelor de 
mare tonaj în condiții» de de
plină siguranță, o hală de debitare 
și construcții de subansamble, un 
chel de armare de 150 de m. Ast
fel, potrivit programului prioritar de 
dezvoltare a construcțiilor navale, în 
acest an șantierul realizează o pro
ducție de patru ori mai mare de
cit in 1970.

In următorii ani, potrivit progra
mului de investiții, șantierul se va 
dezvolta și mai mult. O nouă cală 
va asigura construcția și lansarea 
unor vase de 15 000 și 20 000 
tdw și, totodată, prin dotarea șan
tierului cu utilaje de mare capaci
tate, se vor crea condiții pentru re
pararea de nave maritime de mar a 
capacitate.

Sint prezentate apoi machetele 
cargourilor in construcție, ale celor 
care se vor realiza în următorii ani, 
precum și a remorcherului-împingă- 
tor de 1 640 CP, dotat cu motor Die
sel realizat de uzinele „23 August" 
din București.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu reco
mandă constructorilor de nave Bă 
sporească construcția acestui tip de 
remorcher deosebit de rentabil.

In încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cere ministrului 
de resort, conducerii Șantierului na
val Brăila, să urmărească cu atenr 
tie realizarea în termen a lucrări
lor de extindere și modernizare a 
șantierelor navale, de îndeplinire a 
întregului program de dezvoltare a 
construcțiilor de nave.

în aplauzele și uralele mulțimii, 
oaspeții iși iau rămas bun de la 
constructorii de nave brăileni, în- 
dreptîndurse către centrul orașului.

★
La--sediul comitetului județean de 

partid, in fața unei machete a mu
nicipiului Brăila, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu are o discuție cu edil i 
orașului asupra preocupărilor pentru 
sistematizarea acestui important cen- 
tru-port la Dunăre.

Vicepreședintele consiliului popu
lar județean, ing. Lucia Dobrescu, 
prezintă secretarului general al par
tidului schița de sistematizare și 
principalele proiecte de construcții.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu apre
ciază preocupările pentru păstrarea 
vechii sistematizări a orașului — u- 
nlcă în felul său — cu străzi ce con- 
\er« J?a!.e.spre Dunăre “ subliniind 
că înfăptuirea sarcinilor Congresului 

P-C.R. va asigura, tot
odată, și o dezvoltare mai rapidă a 
construcțiilor de locuințe șl sociai- 
culturale în Brăila.

Reportajul vizitei a fort reali- 
zat de :

Ion MARG1NEANU, A. 1O- 
™ESCJ?’ c- BORDEIANU, 
^•■J25SCA1ESCU> Gh.

M. IONESCU,
P. U1LACAN, C. ZLAVOG
Fotografii de : A. hni, I. Du- 
mitra, P. Dumitrescu
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MAREA ADUNARE POPULARA DE EH GALAȚI
Cuvîntarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

muncitorii șantierelor navale d.n 
Galați, din Constanța, din Româ- 
r a, în general, vor îndeplini în 
bune condiții sarcinile pe care 
le au, că peste cel mult, trei ani 
și jumătate sau patru ani, nava 
de 150 000 tone va pluti în larg, 
vestind despre capacitatea con
structorilor români de nave, ară
tând ce înfăptuiește un popor care 
făurește socialismul. (Aplauze pu
ternice. urale).

Desigur, avem tot dreptul să 
fim mulțumiți de ceea ce am 
realizat în acest domeniu, ca de 
altfel în toate domeniile de activi- 

Jte.le. După cum știți, planul cinci- 
rtâl se înfăptuiește în bune con
diții : pe primele nouă luni ale 
acestui an, sarcinile de plan sînt 
realizate cu o depășire de peste 
un miliard de lei, producția in
dustrială dezvolțindu-se în aceas
tă perioadă Intr-un ritm de 14,7 
Ia sută față de perioada cores
punzătoare a anului trecut. Aces
te realizări generale ale industriei 
românești demonstrează că anga
jamentele asumate la Conferința 
Națională de multe organizații de 
partid, printre care și de organi
zația de partid din Galați, de a 
realiza cincinalul mai devreme se 
îndeplinesc cu succes, că stă în 
puterea noastră de a înfăptui in 
mai .puțin de cinci ani planul 
cincinal, de a asigura creșterea mai 
rapidă a bogăției naționale, a 
bunăstării întregului nostru popor. 
(Aplauze prelungite, urale. se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R."),

De altfel, în județul Galați pla
nul pe nouă luni a fost realizat în 
proporție de 101.5 la sută — ju
dețul dumneavoastră aducînd ast
fel o contribuție însemnată la în
făptuirea cu succes a întregului 
cincinal.

Am vizitat șantierele navale, am 
văzut atit realizările în construcții
le de nave, cit și eforturile ce se 
fac .pentru terminarea la timp a in
vestițiilor, deci pentru a crea con
diții în vederea realizării progra
mului de construire a navelor 
mari. Doresc să-mi exprim convin
gerea că muncitorii, inginerii, teh
nicienii, întregul colectiv al Șantie
relor navale Galați vor considera 
acordarea acestor înalte distincții, 
aprecierile pentru activitatea lor 
ca un imbold de a munci și mai 
bine, de a înfăptui la timp toate 
sarcinile ce le au, în toate dome
niile de activitate — atât al pro
ducției, al investițiilor, al produc
tivității muncii-, — că vor face în 
așa fel Incit șantierele navale să 
ocupe un ioc important în indus
tria românească, in înfăptui
rea planului cincinal. (Aplauze 
puternice, urale, se scandează 
„Ceaușescu -z- P.C.R,").

In dimineața acestei zile am vi
zitat și Combinatul siderurgic Ga
lați. Am constatat și aici, cu mul
tă bucurie, succesele obținute in 
realizarea pianului de producție. 
M-a bucurat nespus de mult faptul 
că, pe primele 9 luni, s-a recupe
rat aerealizarea la oțel din anul 
1972, și s-a dat chiar o anumită 
cantitate în plus, existind condiții 
ca, pînă la sfirșitul anului, Com
binatul siderurgic Galați să se 
prezinte cu citeva zeci de mii de 
tone realizate suplimentar, peste 
plan. M-au bucurat, de asemenea, 
realizarea în bune condiții a 
investițiilor la oocserii, faptul că 

ele lucrează cu rezultate bune. Aș 
dori să folosesc acest prilej — și 
sper că tovarășii de la șantierul 
naval vor fi de acord cu mine — 
pentru a felicita și pe tovarășii de 
la combinatul siderurgic pentru 
realizările obținute. De altfel, aș 
dori să felicit pe toți oamenii 
muncii din Galați pentru rezulta
tele obținute pe primele nouă luni 
în acest an și să le urez tuturor 
noi și noi succese ! (Aplauze pu
ternice, urale, se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Dragi tovarăși,

Avem. înbi’-adevăr. rezultate 
bune în toate domeniile de activi
tate. Știm însă că sînt încă mul
te de făcut pentru a înfăDtui în 
bune condiții planul cincinal, si 
mai cu seamă pentru a realiza 
programul trasat de Congresul al 
X-lea și de Conferința Națională 
cu privire la făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate în 
România. Ceea ce am realizat pînă 
acum ne dă încrederea deplină că 
stă în puterea poporului nostru, în 
frunte ou clasa muncitoare, sub 
conducerea comuniștilor, de a rea
liza acest program, de a asigura 
triumful societății socialiste multi
lateral dezvoltate, trecerea la în
făptuirea celei mai înaintate socie
tăți din lume — a societății comu
niste — în România ! (Aplauzo 
puternice, urale prelungite).

Ca urmare a rezultatelor obți
nute în dezvoltarea economiei na
ționale, am înfăptuit și înfăptuim 
în bune condiții programul stabi
lit de Congresul al X-lea cu pri
vire la creșterea veniturilor oame
nilor muncii, la ridicarea bunăstă
rii materiale și spirituale a între
gului popor. După cum știți. în- 
cepînd din această toamnă are loc 
o nouă majorare de salarii, iar in 
1974—1975 va veni o altă majorare, 
care va asigura înfăptuirea sarci
nii prevăzute de a realiza crește
rea cu peste 20 la suta a venitu
rilor reale ale tuturor oamenilor 
muncii. Facem totul pentru ca, pe 
măsura sporirii bogăției naționale, 
să asigurăm ridicarea bunăstării 
poporului, atit prin creșterea sala
riilor reale, cit și prin dezvoltarea 
de construcții de locuințe, școli, 
spitale, prin măsuri de asistență 
sociaiă, de asigurare a ajutorului 
pentru ©opii, a pensiilor și alte a- 
semenea măsuri, care, toate la un 
loc, sînt chemate să asigure po
porului nostru — constructor al so
cialismului — condiții pentru a 
duce o viață tot mai bună, mai 
îmbelșugată. însuși Galațiul, care 
an de an se înnoiește prin con
strucția a mii și mii de noi apar
tamente, este o dovadă elocventă a 
felului în care se înfăptuiește po
litica partidului nostru în dome
niul creșterii bunăstării întregului 
popor. De altfel, tot ceea ce 
facem, însăși esența socialismu
lui este de a asigura bunăsta
rea • și fericirea omului. Facem 
totul ca poporul, constructor al 
socialismului, să poată fi pe de
plin stăpîn pe toate bogățiile 
naționale, să participe activ la 
întreaga conducere a societății 
noastre socialiste, să poată duce o 
viață tot mai demnă, tot mai fe
ricită. Tocmai în aceasta constă, 
pînă la urmă, scopul final al orin- 
duirii pe care noi o edificăm ’. Fa
cem totul ca, an de an, și în acest 
domeniu, al ridicării nivelului de 
trai, poporul nostru să obțină re

zultate cit mai bune. (Aplauze, 
urale puternice ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul").

Dragi tovarăși,

Preocupindu-ne în mod constant 
de dezvoltarea cu succes a con
strucției orînduirii noi, de înfăp
tuirea programului trasat de Con
gresul al X-lea al partidului,_ nu 
uităm nici un moment că succe
sul nostru este determinat șl de 
dezvoltarea solidarității cu celelal
te țări socialiste, de întărirea co
laborării cu țările în curs de dez
voltare, cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială. De 
aceea, partidul, guvernul republi
ca noastre desfășoară o largă ac
tivitate pentru dezvoltarea și întă
rirea colaborării și solidarității pe 
plan internațional.

Sîntem ferm hotărîți să facem 
totul pentru a ne aduce contribu
ția la înfăptuirea unei lumi mai 
bune, mai drepte, în care fiecare 
națiune să-și poată concentra efor
turile în direcția dezvoltării sale, 
fără teama vreunei agresiuni sau 
a vreunui amestec din afară. 
(Aplauze puternice, se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.").

Vizita pe care am făcut-o recent 
în mai multe țări ale Americii La
tine a constituit încă o expresie a 
acestei preocupări continue a 
României socialiste de a extinde 
relațiile de colaborare cu toate sta
tele care luptă pentru dezvoltarea 
lor economico-socialâ independen
tă. Ea a fost o ilustrare minunată 
a felului în care poporul nostru 
acționează pentru dezvoltarea soli
darității internaționale, știind că 
numai această unitate a tuturor 
popoarelor care doresc să se. dez
volte liber și independent, să-și 
făurească o viață pe măsura do
rinței și a posibilităților lor asi
gură cu adevărat condiții pentru 
o pace trainică în întreaga lume. 
De aceea, am remarcat cu multă 
satisfacție aprecierile de care po
porul român Se bucura în Ame
rica Latină, ca și pe alte conti
nente. Am constatat cît de mulți 
prieteni avem în întreaga lume — 
și aceasta ne dă tăria și încrede
rea că politica noastră internă și 
internațională, politică marxist- 
leninistă, este o politică justă, 
care corespunde aiît intereselor 
întregii națiuni, cit și cauzei ge
nerale a socialismului, a pro
gresului social și păcii în întreaga 
lume. (Aplauze puternice, urale).

Doresc, în încheiere, să urez încă 
o dată tuturor oamenilor muncii 
de la șantierele navale .și de la 
celelalte întreprinderi din Galați, 
tuturor cetățenilor municipiului și 
județului Galați succese tot mai 
mari in activitatea viitoare !

Avînd în vedere că tovarășii de 
la șantierul naval ne-au vorbit că 
vor pune în construcție nava de 
40 000 de tone, aș dori să exprim 
speranța că ne vor da prilejul să 
venim cît mai curînd la lansarea 
ei și, cu acest prilej, să acordăm 
șantierului titlul de „Erou al Mun
cii Socialiste1' și, bineînțeles, și a- 
celor ingineri, munci tori și tehni
cieni care vor contribui, în mod 
deosebit, la realizarea navei. (A- 
plauze puternice, urale).

Vă doresc tuturor multă sănă
tate și multă fericire ! (Aplauze 
puternice, prelungite ; cei prezenti 
la adunare ovaționează minute in 
șir pentru Partidul Comunist Ro
mân, pentru Comitetul Central, 
pentru secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu). 

Pe imensul platou de pe faleza 
Dunării are loc o adunare festivă, 
prilejuită de Împlinirea a 80 de ani 
de activitate a șantierului naval gft- 
lățean.

Se află aici reci de mii de locui
tori ai Galaților — furnaliști, oțe- 
lari, laminoriști, constructori navali, 
montori, textiliste, muncitori, tehni
cieni. ingineri din toate întreprinde
rile orașului, cadre didactice, stu- 
denți, alte categorii de cetățeni.

Atmosfera de puternică însufleți
re se îngemănează in decorul ele
gant și festiv al clădirilor înalte, or
nate cu mari eșarfe roșii și tricolore. 
Gălățenii au ținut să cinstească vi
zita secretarului general al partidu
lui atit prin remarcabile fapte de 
muncă, cit și printr-o admirabilă 
manifestare a sentimentelor de dra
goste și stimă față de conducătorul 
iubit al partidului și statului nostru.

Pe promontoriul pe care se află in
stalată tribuna oficială domină un 
mare portret al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, sub care se află urarea 
„Trăiască Partidul Comunist Român.’ 
în frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu

Pe alte panouri se văd portretele 
a zeci de muncitor^. tehnicieni și in
gineri, fruntașii orașului. Sub aces
te panouri se află exprimat gindul 
comun tuturor gălățenilor : „Anga
jamentul nostru — onoarea noastră: 
cincinalul înainte de termen".

Simbolic, marea adunare populară 
are loc in vecinătatea cortului, ini
ma Galaților, aflat între cei doi 
„poli" reprezentativi ai orașului : 
combinatul siderurgic și șantierul 
naval, unități industriale cu puterni
ce rezonanțe in viața economică a 
tării. ’ y

Este ora 12,00. In ovațiile entu
ziaste. îndelung prelungite, sosește la 
tribună tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Împreună cu tovarășii Paul Nicules- 
cu-Mizil, Gheorghe Pană și Dumitru 
Popescu.

Sint prezenți, de asemenea, repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat, ai organizațiilor de masă, 
ai marilor întreprinderi și instituții 
din orașul Galați și județ, muncitori 
fruntași.'

Răsună urale. se scandează din 
mii și mii de piepturi „Ceausescu — 
P.C.R.„Ceaușescu și poporul".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. cei
lalți conducători de partid și de stat 
răspund îndelung manifestărilor en
tuziaste ale mulțimii.

Deschizind adunarea festivă, iova- 
r4șul Constantin Dăscălescu, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Galați al P.C.R.. a spus :

Vă rog să-mi per.miteți ca, in nu
mele celor peste 70 000 de comuniști, 
al tuturor oamenilor muncii din ju
dețul Galați, să exprim bucuria ne
mărginită de a vă revedea în mijlo
cul nostru, pe dumneavoastră, cel 
mai iubit fiu al poporului nostru, 
omul cu inima arzindă. ea o flacără 
veșnic vie, pentru propășirea națiu
nii noastre socialiste. pentru afirma
rea ei tot mai puternică în concer
tul popoarelor lumii.

Gălățenii au urmărit cu viu- inte
res și iși manifestă deplina-adeziune 
față de activitatea laborioasă și rod
nică pe care ați desfășurat-o și cu 
prilejul recentei vizite pe care aii 
întreprins-o în unele țări din Ame
rica Latină.

Și de această dată, tovarășe secre
tar. general al partidului. Galațiul vă 
Innmpină in straie de sărbătoare. 
Constructorii de nave, siderurgicii, 
toți locuitorii acestor meleaguri vă 
mulțumesc din. toată inima că ați 
răspuns invitației de a participa la 
acest important jubileu — împlinirea 
a optzeci de ani de existență a șan
tierelor navale — dînd astfel o sem
nificație deosebită acestui eveniment.

Aflate pe coordonatele binefăcătoa
re ale industrializării .socialiste, șan
tierele navale au devenit simbol 
pentru Galațiul contemporan. La 
acest ceas jubiliar la care, de-a lun
gul fluviului Dunărea, freamătă 
acest mare fluviu de oameni ai mun
cii gâlățeni, vă rog să-mi permiteți 
să exprim, și pe această cale, recu
noștința vie ce v-o purtăm pentru 
atenția care o acordați dezvoltării 
economice și sociale a județului, si
derurgiei, celorlalte ramuri și, bine
înțeles, construcției de nave. Pe 
drept cuvint, navaliștilor gălățeni le 
este plăcut să spună, iar mie acum 
să le reproduc cuvintele, că cele mai 
mari nave din existenta, de decenii 
a șantierelor — nava de 12 500 tone, 
cea de 15 000 tone, pe care ați vizi- 
tal-o astăzi, cea de 25 000 tone, acum 
In pregătire — sint rodul îndemnu
lui dumneavoastră, al gîndirii dum
neavoastră creatoare.

Dați-mi voie, totodată, stimate to
varășe secretar general, să vă rapor
tez cu acest fericii prilej că indus
tria județului Galați și-a realizat 
planul pe cele nouă luni ale anului 
în proporție de 101,5 la sută la pro
ducția globală și de 100.9 la sută la 
producția marfa. Intre depășirile de 
plan pe această perioadă, aș dori să 

menționez cele 73 000 tone fontă, 
62 000 tone pțel, 22 000 tone laminate 
finite pline, 14 000 tone tablă și ban
dă de oțel laminate J« rece, 2 000 mc 
de prefabricate din beton armat, 
40 000 metri pătrațî țesături.

Vă informăm, totodată, tovarășe 
secretar general, că îndemnurile din 
scrisoarea dumneavoastră adresate 
întregului nostru popor 8-au bucurat, 
de un profund ecou în inimile ță
ranilor cooperatori, mecanizatorilor, 
elevilor, studenților și ostașilor. In- 
samințarea griului a fost încheiată 
in timp optim, iar in prezent toate 
forțele sint mobilizate la stringerea 
fără pierderi și în timp scurt a re
coltei de struguri, porumb și legume.

Vizita cu care ne-ați onorat, sfatu
rile și recomandările prețioase pe 
care le-ați dat și de această dată vor 
constitui pentru noi toți un și mai 
puternic imbold, un nou prilej de a 
ne dinamiza acțiunile și energiile, 
de a ne fructifica mai complet ta
lentul, priceperea, gindirea creatoa
re. cutezanța

Avem de înfăptuit, în continuare, 
sarcini de mare .răspundere. Va tre
bui să ne înzecim forțele, să dăm 
curs și mai dinamic capacității noas
tre, inițiativei. Avem in față, în îm
plinirea tuturor acestor țeluri, exem
plul viu. înflăcărat pe care dumnea
voastră, stimate și prețuite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, îl oferiți tuturora, 
întregului popor.

Vă asigurăm solemn, vă promitem 
In mod comunist că nu vom dezminți 
încrederea pe care partidul a în
vestit-o in noi. că vom munci fără 
preget pentru înfăptuirea neabătută 
a politicii partidului, a indicațiilor 
dumneavoastră, ca acest colț de țară 
să devină tot mai înfloritor, aducin- 
du-ne astfel modesta noastră contri
buție la înfăptuirea idealului între
gii noastre națiuni : ridicarea Româ
niei pe culmile înalte ale progresu
lui și civilizației, spre cinstirea parti
dului, a prezentului socialist, spre 
Împlinirea viitorului comunist.

In cadrul mitingului, în prezența 
zecilor de mii de participanți la adu
nare are loc solemnitatea înminării 
unor înalte ordine și titluri ale Re
publicii Socialiste România, conferite 
cu prilejul aniversării a 80 de ani 
de activitate neîntreruptă a Șantie
relor navale din Galați.

înaltele distincții au fost -înminate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România.

Secretarul Consiliului da Stat, 
Constantin Stâtescu, » d!“ 
citire decretelor Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
prin care se conferă Ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România", cla
sa I. Șantierului naval din Galați, 
pentru contribuția deosebită adusă la 
dezvoltarea construcției de nave in 
țara noastră și participarea activă a 
colectivului acestei intreprinderi la 
opera de construire a socialismului, 
eu prilejul aniversării a,;80 de ani de 
sy! ivita te. neîntreruptă, a șantierului, 
precum și titlul de „Erou al Muncii 
Socialiste" și medalia de aur „Sece
ra și Ciocanul” pentru merite deo
sebite in muncă și contribuția adusă 
la dezvoltarea construcției de nave, 
cu prilejul aniversării a 80 de ani 
de la înființarea Șantierului naval 
Galați, unor cadre din această unita
te industrială.

De asemenea, prin decret al Con
siliului de Stat, pentru merite deose
bite in muncă și contribuție adusă 
la dezvoltarea construcției de nave, 
au fost conferite Ordinul ,,23 Au
gust" clasa I tovarășului Fanai t S. 
Melisaratos, director general al Cen
tralei industriale navale Galați ; „Or
dinul Muncii" clasa I tovarășului 
Ioniță Șt. Nicolae. electrician, șef de 
brigadă la Șantierul naval Galați : 
„Ordinul Muncii" clasa a Il-a tova
rășilor: loan Gh. Drașovean, inginer, 
director general adjunct al Centralei 
industriale navale Galați și director 
al Șantierului naval Galați. Ștefan 
St. Drugescu, inginer, director al 
Oficiului Import-Export Galați, Va- 
sile N. Giță, mecanic montor.

Prin același decret au fost confe
rite alte 39 de ordine și- 59 de me
dalii ale Republicii Socialiste Româ
nia unor muncitori, maiștri, tehni
cieni. ingineri, economiști și funcțio
nari ai șantierului naval.

In continuare a luat cuvîntul pq_ 
nait Melisaratos, <«*«*>">>  
neral al Centralei industriala nava
le. Trăim rnarea bucurie de a vă 
avea în mijlocul nostru, la sărbăto
rirea șantierului naval, pe dumnea
voastră. conducătorul eminent al 
poporului nostru, patriotul înflăcărat, 
personalitate de seamă a vieții inter
naționale, către care ne îndreptăm 
întreaga stimă și recunoștință pentru 
strălucitul exemplu de dăruire cu 
care slujiți interesele națiunii noas
tre socialiste, a spus vorbitorul.

în numele întregului colectiv, do
resc să vă mulțumesc din inimă 

pentru înalta distincție acordată 
șantierului cu ocazia împlinirii a 80 
de ani de existență. Personal încerc 
sentimente de adincă emoție ai gra
titudine șl pentru distincția ce mi-a 
fost acordată. Noi considerăm că 
acest fapt constituie nu numai o re
cunoaștere a ceea ce 8-a înfăptuit, 
ci și un puternic imbold de n 
munci mal bine, pentru a îndeplini 
cu cinste sarcinile trasate de partid.

Doresc să exprim și cu acest pri
lej sentimentele fierbinți pe care le 
nutrim față de partid, față de dum
neavoastră, stimate tovarășe secretar 
general, pentru grija pe care o 
purtați dezvoltării, continue a con
strucțiilor navale in țara noastră, 
dumneavoastră fiind inițiatorul pro
gramului prioritar de dezvoltare a 
acestei industrii. Transpunind in 
fapt prețioasele indicații pe care ni 
le-ați dat cu prilejul vizitelor făcute 
în șantierul nostru, am reușit să 
construim nave fot mai complexe, 
cu performanțe calitativ superioare, 
ținînd pasul cu progresul tehnic 
contemporan.

Sint fericit să vă raportez că de la 
ultima dumneavoastră vizită au fost 
omologate cargourile de 7 500 tdw, 
cel pentru transportul trailerelor și. 
după cum ați putut vedea, construim 
cargouri de 18 000 tone. Avem, de a- 
semenea, in fabricație un nou tip 
de navă de 8 000 tone pentru 
transportul conteinerelor.

în acest cincinal, putem spune că 
producția Șantierului naval de la 
Galați a fost complet înnoită.

Pe baza Indicației date de dum
neavoastră, de a începe in acest 
cincinal' construcția unor nave de 
mare tonaj, colectivul de proiec- 
tanți și constructori pregătește con
dițiile de realizare a unei nave da 
40 000 tdw.

Vă asigurăm, Iubite tovarășe se
cretar general, că muncitorii, tehni
cienii, inginerii șantierului sint ferm 
angajați in Îndeplinirea programu
lui prioritar al construcțiilor navale. 
Vom pune întreaga noastră capaci
tate și putere de muncă in slujba 
înfăptuirii planului pe 1973 și pre
gătirii îndeplinirii exemplare a pla
nului pe 1974. anul celei - de-a 
XXX-a aniversări a insurecției na
ționale antifasciste armate și al Con
gresului al XI-lea . al Partidului 
Comunist Român.

in cuvintui său, Gheorghe Lu- 
POQ Erou al Muncii Socialiste, 
maistru la șantierele navale, a 
spus : Azi, la a 80-a aniversare a 
Șantierului naval- din Galați, ne a- 
mintim cu profundă recunoștință de 
cuvintele pline de căldură și dra
goste adresate colectivului nostru 
de către dumneavoastră, stimate to
varășe secretar general, cu prilejul 
vizitei făcute acum doi ani. cînd ne 
spuneați : „Avem un colectiv bun la 
șantierele navale și avem toată în
crederea câ sarciniie mari pe care 
le are de îndeplinit, in cadrul cin
cinalului vor fi realizate cu succes". 
Aceste deosebite aprecieri pe care ni 
le-ați adresat atunci s-au întipărit in 
inimile' noastre,' ne-au călăuzit fap
tele, aii făcut ca activitatea noastră 
să fie mai bogată. Am lansat 
vase de mare tonaj cu performanțe 
la nivelul tehnicii mondiale. Mun
ca noastră, a constructorilor de nave, 
și-a găsit acum din nou înalta pre
țuire din partea conducerii partidu
lui și statului, a dumneavoastră per
sonal. Trăiesc o adincă emoție pen
tru înalta distincție acordată șantie
rului. ca și pentru înaltul titlu ce 
mi s-a atribuit. In cei peste 30 de 
ani de muncă pe acest șantier, de 
care mi-am legat întreaga viață, nu 
am trăit o clipă mai fericită și pli
nă de emoție ca acum. De aceea, nu 
găsesc destule cuvinte alese prin 
care să pot exprima calda recunoș
tință ce o port partidului, mulțumiri
le pe care doresc să vi le adresez.

Sîntem convinși că tot ce ne-am 
propus se va înfăptui, deoarece sîn
tem călăuziți de un partid înțelept, 
avem oameni harnici, talentați, hotă- 
riți să facă totul pentru a îndeplini 
exemplar sarcinile Congresului al 
X-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului.

Ne angajăm, mult iubite tovarășe 
secretar general, să desfășurăm larg 
întrecerea socialistă, să punem in 
valoare toate rezervele materiale și 
umane de care dispunem pentru a 
ridica la un nivel cantitativ și cali
tativ cît mai înalt întreaga activita
te a șantierului naval, contribuind 
astfel la înflorirea scumpei noastre 
patrii — România socialistă.

Luînd cuvîntul in continuare, 
Alexandrina Andronlc, M0- 
nomist la șantierul naval, a spus :

îngaduiți-mi să folosesc acest emo
ționant prilej spre a-mi exprima 
bucuria nețărmurită pentru faptul 
câ dumneavoastră, conducătorul în
cercat al partidului și statului nos
tru, cel mai iubit fiu ai poporului, 
vă aflați iarăși printre noi, in ve
chiul. dar atit de tinărul nostru 
Galați.

Vizita dumneavoastră, prilejuită de 
cea de-a 80-a aniversare a șantieru
lui naval, Încununează cu momente 
de profundă semnificație istoria bo
gată în tradiții de luptă șl muncă a 
acestei mari întreprinderi, iar pre
țioasele indicații pe care dumnea
voastră ni le-ați dat vor constitui un 
adevărat program de lucru pentru 
întregul nostru colectiv.

Sprijinul conducerii de partid șl de 
stat, ăl dumneavoastră, tovarășe se
cretar general, s-a făcut simțit mai 
mult ca oricînd în șantierul nostru, 
prin grija permanentă pentru dezvol
tarea și modernizarea industriei na
vale românești. In numele colectivu
lui care lucrează în cadrul șantie
rului naval, vă exprimăm din inimă 
mulțumirile cele mai calde, întreaga 
noastră recunoștință. In același timp 
vă încredințăm, tovarășe secretar 
general, că vom întări aceste Benti- 
mente prin munca fără preget a co
lectivului nostru, care va face totul 
pentru a participa și în viitor, la 
mod exemplar, la Înfăptuirea, politi
cii interne și externe a partidului și 
statului nostru, politică la elaborarea 
căreia știm că dumneavoastră aveți 
un rol hotăritor.

Astăzi, cînd partidul acordă o înal
tă prețuire contribuției atit de im
portante pe care femeile o aduc la 
progresul țării. cind rolul femeii 
crește in viața politică, economică și 
social-culturală, dați-mi voie să ex
prim gindurile femeilor de pe șan
tierul nostru, ca de altfel ale sutelor 
de mii de femei din acest județ, 
asigurindu-vă. mult stimate tovară.c 
Ceaușescu, de faptul că nu vom 
precupeți nici un efort pentru a ne 
îndeplini cu cinste misiunea de alea
să răspundere ce ne revine in opera 
de dezvoltare multilaterală a Româ
niei socialiste.

In aplauzele puternice «le 
mulțimii ia cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului este subliniată cu vii si 
îndelungi aplauze. Toți cei prezenți 
scandează numele conducătorului iu
bit al poporului, care, și cu acest 
prilej, a abordat probleme de o deo
sebită însemnătate pentru înfăptuirea 
politicii interne și externe a partidu
lui si statului nostru, pentru înde
plinirea marilor obiective insufle’i- 
toare puse in fața întregii națiuni 
de cel de-al X-lea Congres și de 
Conferința Naționala ale partidului.

în încheierea adunării a luat 
cuvintui primul secretar al comi
tetului județean de partid, care a 
spus :

Permiteti-mi. tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. iubite conducător al 
partidului și poporului nostru, să vă 
mulțumim din toată inima și cu 
toată căldura pentru bucuria de a 
beneficia de prețioasele dumnea
voastră ihdicații, cărora vom căuta 
să le dăm viață prin fapte.

Ne angajăm, tovarășe Nicolae 
Ceausescu, că pilda muncii neobo
site puse de dumneavoastră in slujba 
partidului și a țării va fi urmată cu 
entuziasm’ și dăruire totală de toți 
locuitorii acestui ținut.

Vă asigurăm încă o dată că ne 
vom strădui ca sarcinile noastre în 
acest cincinal să fie indeplinite •- 
xemplar și depășite.

Să ne trăiți, întru mulți ani. to
varășe Ceaușescu, luminat conducă
tor al destinelor noastre, spre bi
nele si fericirea deplină a poporu
lui pe care îl slujiți cu atita ar
doare. cu atîta fidelitate si abnega
ție, pe care îl reprezentați cu atita 
demnitate ca sol de pace, prietenie 
și progres in lume.

★
Aceste înalte aprecieri — expresie 

a sentimentelor alese pe care oame
nii muncii gălățeni, împreună cu 
întregul nostru popor, le nutresc față 
de conducătorul partidului și statu
lui român — își găsesc o impresio
nantă adeziune in uralele și aplau
zele mulțimii, care salută minute 
in șir, cu profundă dragoste, pe cel 
ce se află la cirma națiunii noastre 
socialiste.

Adunarea festivă a luat gfîrșit. 
Din zecile de mii de piepturi ale 
celor prezenți izbucnesc din nou 
urale, îndelungi aplauze. în entu
ziasmul general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu iși ia rămas bun de la 
cetățenii orașului.

întreaga masă de oameni ma
nifestă entuziast față de partid, față 
de secretarul său general, expri- 
mindu-și cu putere hntărirea de a 
înfăptui neabătut politica înțeleaptă 
internă și externă a Partidului Co
munist Român, milițînd neobosit 
pentru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate In patria 
noastră.

Domnește o atmosferă sărbăto
rească. Pe fluviu, numeroase nave 
au arborat marele pavoaz. Sirenele 
salută prelung, ca un ecou, unindu-și 
glasurile lor uralelOr ce izbucnesc 
necontenit din piepturile miilor și 
miilor de locuitori ai orașului.

BRAILA I Dialog d. lucru la jantiarul naval, unda mii fi mii d» oomani salutâ câlduros p« conducătorul iubitai4 4.T1 , Sint discutate problemele industriei siderurgice golățene ; oamenii muncii rezervâ secretarului general al partidului o pri- 
ejMzw,, r ,ntuliattâ( fierbinte
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DUNAREA POPULARA DE LA BRĂILAA

în timpul adunfirii populare de la Brâila

Cuvintarea tovarășului
entuziasmul general al locuito- 
Brăilel, coloana oficială stră
dui nou orașul, îndreDtîndu-sa 
Diata Lenin, unde zeci de mii •

1

TIMPUL ESTE PRIELNIC

LUCRĂRILOR AGRICOLE

Fiecare zi, fiecare oră
folosite din plin

LA CULES

Nicolae Ceaușescu
Dragi tovarăși,
Dați-mi voie să vă adresez dum

neavoastră, celor prezenți la a- 
ceastâ adunare populară, tuturor 
locui terilor municipiului și județu
lui Brăila un călduros sklut din 
partea Comitetului Central al par
tidului, a Consiliului de Stat, a 
guvernului șl din partea mea per
sonal. (Aplauze puternice, urale. 
Se scandează „Ceaușescu—P.C.R.*').

In vizita scurtă pe care am fă
cut-o în municipiul Brâila 
fost la uzinele „Progresul" — 
fapt la una din fabricile noi 
excavatoare — și ani constatat 
multă satisfacție că programul 
modernizare a excavatoarelor,_
însușire a unor utilaje de înaltă 
tehnicitate se înfăptuiește cu suc
ces. Am vizitat, de asemenea, 
șantierul naval, în plină recon
strucție — și mi-a făcut o deo
sebită plăcere să constat că pro
gramul de dezvoltare se realizea
ză în 
timp, 
muncii 
re din 
ces și 
navale, 
din navele de 4 500 de tone.

Aș dori să adresez cele mai cal
de felicitări atît oamenilor mun
cii de la „Progresul", cît și celor 
de la șantierul naval, pentru re-*  
aultatele obținute pînă acum și să 
le urez noi succese în activitatea 
lor. (Aplauze prelungite, urale).

După cum cunoașteți, oamenii 
muncii din patria noastră sînt 
angajați cu toate forțele în înfăp
tuirea programului elaborat de 
Congresul al X-lea și de Conferin
ța Națională. Pe primii doi ani 
planul a fost îndeplinit în bune 
condiții, iar pe nouă luni din 
acest al treilea an al cincinalului 
planul producției industriale s-a 
realizat cu o depășire de peste 1 
miliard lei, industria 
du-se intr-un ritm de 
Toate aceste rezultate 
clasa muncitoare, de 
tehnicienii și inginerii din indus
tria noastră socialistă demonstrea
ză realismul angajamentelor asu
mate la Congresul al X-lea șl la 
Conferința Națională ale partidului 
de numeroase organizații de par
tid — printre care și cea din 
Brăila — de a realiza cincinalul 
intr-un termen mai scurt. Rea
lizările de pînă acum sînt o do
vadă că este posibil ca sarcinile 
planului cincinal să fie realizate în 
mai puțin de 5 ani.

Și oamenii muncii din Brăila au 
realizat planul pe primele 9 luni 
în proporție de 102,3 la sută, adu- 
cdndu-și astfel contribuția la suc
cesele generale obținute de po
porul nostru în înfăptuirea preve
derilor privind dezvoltarea pro
ducției industriale în această pe
rioadă. Pentru realizările pe care 
le-ați obținut, dragi tovarăși din 
Brăila, țin să vă adresez dumnea
voastră, tuturor oamenilor muncii 
brăileni felicitări și urări de noi 
succese. (Aplauze prelungite, 
urale. Se scandează : „Ceaușescu- 
P.C.R.").

în cursul vizitei la cele două 
urine am discutat despre necesita
tea înfăptuirii cu mai multă con
secvență a măsurilor de ridicare 
a nivelului tehnic al producției, de 
perfecționare a tehnologiilor, de 
realizare în mai bune condiții a 
investițiilor, de creștere a produc
tivității muncii și a altor măsuri 
trasate de Congresul al X-lea și 
de Conferința Națională, prevă
zute in plan, de care depinde în
făptuirea întregului program de 
dezvoltare a patriei noastre socia-

am 
de 
de 
cu 
de 
de

bune condiții. în același 
am constatat că oamenii 
de la această intreprinde- 
Brăila realizează cu suc- 
programul de construcții 
astăzi fiind lansată una

dezvoltîn- 
14,7 la sută, 
obținute de 
muncitorii,

liste. Nu doresc să insist acum, la 
această adunare, asupra lor ; sînt 
convins că oamenii muncii din 
Brăj.la, ca, de altfel toți oamenii 
muncii din patria noastră, vor face 
totul pentru a realiza în cele mai 
bune condiții programul de 
creștere a producției, pentru a ri
dica nivelul tehnic și calitatea pro
ducției, pentru a reduce 
țul de cost și a obține o pro
ducție mai mare, mai bună, 
ieftină — calea sigură pentru 
creșterea bogăției naționale, a 
bunăstării și fericirii întregului 
nostru popor. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Cunoașteți preocupările perma
nente ale partidului și guvernului 
de a asigura, pe măsura dezvoltă
rii economiei naționale, creșterea 
bunăstării materiale și spirituale a 
întregului popor. Tot ceea ce facem 
este îndreptat tocmai spre a asi
gura bunăstarea omului, a crea 
condiții ca omul societății noastre 
socialiste să beneficieze din plin 
de tot ceea ce se înfăptuiește în 
țara noastră. Ne preocupăm con
stant de a asigura participarea 
largă a maselor populare, a între
gului popor la conducerea tuturor 
sectoarelor de activitate, pornind 
de la faptul că făurirea orînduirii 
•socialiste nu poate fi deeît 
rodul creației conștiente a poporu
lui însuși, stâpîn pe destinele sale, 
care își făurește viitorul așa cum 
11 dorește el. (Aplauze puternice ; 
se scandează „Ceaușescu și po
porul" ; „Ceaușescu—P.C.R.").

însăși Brăila constituie un exem
plu al preocupării permanente a 
partidului și statului de a asigura 
îmbunătățirea condițiilor de locuit, 
odată cu bunăstarea materială și 
spirituală a întregului popor. Cu 4 
sau 5 ani în urmă, în orașul Brăila 
se construiau circa 500 de aparta
mente; anul acesta se vor construi 
aici 2 000. Desigur, știu că necesi
tățile sînt încă mari, că va trebui 
să facem în următorii ani eforturi 
și mai mari pentru a construi mai 
mult, satisfăcînd în acest fel într-o 
tot mai largă măsură necesitățile 
de locuințe pentru oamenii muncii 
din Brăila. Fiți siguri, tovarăși, că, 
înfăptuind programul trasat de 
Congresul al X-lea, vom asigura 
dezvoltarea mai rapidă și în Brăila 
a construcției de locuințe și de alte 
așezăminte social-culturale ! (A-
plauze puternice, urale prelun
gite).

Dragi tovarăși,
Preocupîndu-ne de dezvoltarea 

patriei noastre, de făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, acționăm totodată pentru ex
tinderea colaborării cu toate țările 
socialiste, cu țările care luptă pen
tru dezvoltarea lor economico-so- 
cială independentă, cu toate po
poarele lumii, punînd la baza re
lațiilor noastre internaționale ega
litatea în drepturi, respectul inde
pendenței și suveranității națio
nale, neamestecul în treburile in
terne, dreptul fiecărui popor de 
a-și hotărî destinele corespunzător 
voinței sale, fără nici un amestec 
din afară. (Aplauze puternice, 
urale).

Sprijinim activ lupta popoarelor 
care se ridică împotriva dominației 
străine, a colonialismului și neoco- 
lonialismului, pentru eliberarea 
națională deplină. Ne pronunțăm 
ferm împotriva politicii imperia
liste de forță și dictat — și consi
derăm că e necesar să se unească 
eforturile tuturor popoarelor pen
tru triumful 'politicii noi, pentru 
colaborare șl egalitate în drepturi 
între toate popoarele lumii. 
(Aplauze puternice, prelungite).

pre-

mai

Am constatat și în cursul vizi
tei pe care am făcut-o recent în 
mai multe țări din America La
tină că această politică a țării 
noastre se bucură de adeziunea 
generală, că toate popoarele care 
luptă pentru dezvoltarea lor inde
pendentă sînt dornice de a face to
tul pentru a se pune capăt vechii 
politici, pentru a continua cursul 
destinderii, pentru a asigura posi
bilitatea fiecărei națiuni de a-șl 
folosi forțele materiale și spirituale 
în scopul dezvoltării economico-so- 
ciale independente. (Aplauze pu
ternice, urale ; se scandează : 
„Ceaușescu-P.C.R.").

îri aceste împrejurări internațio
nale, cînd popoarele sînt angajate 
ferm pe calea luptei pentru o po
litică nouă, am aflat despre relua
rea ostilităților militare în Orien
tul Mijlociu, caro au dus deja la 
grave pierderi umane și materiale 
și care reprezintă un grav peri- 
ool pentru pacea nu numai din 
această zonă, dar din întreaga 
lume. Iată de ce poporul nostru 
și-a exprimat deschis punctul său 
de vedere în legătură cu necesita
tea de a se pune capăt acestui con
flict. Este cunoscut că nu o dată 
am subliniat că ținerea sub ocupa
ție a teritoriilor arabe menține un 
teren veșnic de conflict,. de război. 
Astăzi am aflat că aviația israe- 
liană a bombardat Damascul, că o 
serie de personalități politice israe- 
liene declară că vor escalada ac
țiunile militare. în numele poporu
lui român, dezaprobăm aceste a- 
tacuri și declarații, care pun în pe
ricol pacea întregii omeniri ! Con
siderăm că este necesar să înce
teze ostilitățile militare, să se ac
ționeze pentru o soluție politică, 
pentru retragerea trupelor israe- 
liene din teritoriile arabe ocupate 1 
(Aplauze prelungite).

în aceste împrejurări grave, 
considerăm că toate popoarele tre
buie să-și ridice glasul pentru a 
cere aplicarea rezoluției Consiliu
lui de Securitate, retragerea trupe
lor israeliene din teritoriile arabe 
ocupate și garantarea independen
ței și suveranității tuturor statelor 
din zonă, precum și rezolvarea si
tuației populației palestinene în 
conformitate cu năzuințele sale, 
pentru a i se asigura o viață li
beră, independentă. (Aplauze pu
ternice).

România este _ ferm hotărîtă șâ 
continue cu toate forțele sale — 
împreună cu alte popoare — acti
vitatea pentru soluționarea proble
melor litigioase dintre state pe ca
lea pașnică și politică, să acționeze 
pentru creșterea rolului Organiza
ției Națiunilor Unite în viața in
ternațională, pentru a asigura tri
umful în lume al politicii noi, de 
pace și colaborare — deoarece a- 
ceasta corespunde atît intereselor 
poporului nostru, cît și intereselor 
tuturor popoarelor lumii. (Aplauze 
puternice, urale. Se scandează t 
„Ceaușescu—P.C.R.").

în încheiere, doresc încă o dată, 
dragi tovarăși brăileni, să vă adre
sez cele mai bune urări de succes 
în întreaga activitate pentru în
făptuirea în cele mai bune condi
ții a planului în industrie și în 
agricultură, precum și în dezvolta
rea învățămîntului, științei și cul
turii.

Vă doresc multă sănătate șl 
multă fericire I (Aplauze puternice, 
prelungite j urale. Cei prezenți la 
adunarea populară ovaționează cu 
căldură, minute în șir, pentru Par
tidul Comunist Român, pentru Co
mitetul Central, pentru secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușeticu).

La Șantierul naval Brâila

sore ___  _____ _________ ______
de cetățeni s-au Întrunit nentru a 
participa la o Însuflețită adunare 
populară.

Tovarășul Nicolae Ceausescu efcte 
întîmpinat cu nesfirșite urale și 
aclamații. Se aclamă puternic 
„Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu — 
P.C.R.", „Ceaușescu și poporul", 
„Trăiască Partidul Comunist Român, 
in frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu !“.

Adunarea populară a fost deschisă 
d8 tovarășul Dumitru Bălan, 
care, transmițlnd tovarășului Nicolae 
Ceausescu un cald salut. Dlin de 
dragoste și respect din Partea comu
niștilor. oamenilor muncii, tuturor 
locuitorilor județului, a bdus :

Este un moment de mîndrie și în 
același timp de înaltă onoare pentru 
noi toți, cei care trăim și muncim cu 
brațele si cu mintea pe aceste me
leaguri, prezența dumneavoastră, to
varășe Ceaușescu. în mijlocul nos
tru. răspunzind invitației de a veni 
si a cunoaște activitatea plină de 
însuflețire pe care muncitorimea, ță
rănimea. intelectualitatea o desfă
șoară pentru înfăptuirea exemplară 
a procramului stabilit de Congresul 
al X-lea al P.C.R. și Conferința Na
țională a partidului.

în timpul vizitei de lucru pe care 
dumneavoastră ați binevoit s-o fa
ceți la noua fabrică de excavatoare 
de la uzina „Progresul" și colec
tivului de muncă de la șantierul na
val. ati putut constata dăruirea sl 
abnegația puse in sluiba realizării 
neabătute a indicațiilor partidului, 
entuziasmul și responsabilitatea cu 
care sintem , angajați să răspundem 
chemării pe care dumneavoastră ati 
adresat-o întregii națiuni de a înde
plini actualul cincinal înainte de ter
men. - ■

•Vă raportăm, stimate tovarășe se
cretar general, că angajamentul a- 
nual al județului nostru a fost reali
zat in primele 9 luni. Faptul 
că 6 întreprinderi au realizat 
pînă In prezent producția-marfă 
pe primii 3 ani ai actualului cincinal 
demonstrează potențialul de care dis
pune județul nostru, energia, capa
citatea si hotărîrea fermă a celor ce 
muncesc de a lucra mai bine, mai 
mult, mai eficient — așa cum dum
neavoastră ne-o cereți. De asemenea, 
in acest an, oamenii de pe ogoare
le județului au reușit să obțină pro
ducții bogate de griu. Recolta medie 
pe județ a fost de peste 3 600 kg la 
hectar, iar în I.A.S. „Insula mare a 
Brăilei", de pe o suprafață de 12 000 
ha s-au realizat in medie 5 236 kg 
de griu la hectar. Am realizat și de
pășit planul la struguri, recolte bune 
obținem la legume, floarea-soare- 
lui, porumb, soia, sfeclă de za
hăr și la alte culturi. Se în
făptuiesc, în același timp, pre
vederile privind construcția de lo
cuințe, școli, grădinițe și’ alte obiec
tive social-culturale, toate la un loc 
contribuind la ridicarea nivelului de 
trai material și cultural al celor ce 
muncesc.

Noi știm că, realizînd în mod 
exemplar dezideratele vitale ale pro
priului nostru popor, ne achităm și 
de îndatoririle internaționaliste, con
tribuind la creșterea forțelor socialis
mului, la sporirea influenței și pres
tigiului său in lume. Partidul Comu
nist Român s-a dovedit în întreaga 
sa activitate promotorul consecvent 
al unor relații de tip nou în viața 
internațională, relații de pace șl co
laborare, care se bucură de o tot mal 
largă adeziune. O strălucită expresie 
a consecventei aplicării în viață aa- 
cestei politici o constituie rezultate
le istorice ale vizitei dumneavoastră 
In unele țări ale Americii Latine, 
unde ați dus mesajul de pace și 
prietenie al poporului român.

Vă asigurăm, stimate tovarășe se
cretar general, că, urrnind cu fermi
tate pilda strălucită a activității dum
neavoastră revoluționare, a iubirii 
fierbinți față de patrie, nu vom pre
cupeți nici un efort pentru îndepli
nirea exemplară a șarcinilor ce ne 
revin, a indicațiilor de inestimabilă 
valoare practică pe care dumneavoas
tră ni le dați,

Adresindu-se tovarășului Nicola*  
Ceaușescu, în numele colectivului 
uzinei „Progresul", maistrul G^OOr- 
ghe Bratosin, Erou 1,1 Muncii 
Socialiste, a spus i

In anii glorioși 
uzina noastră s-a 
dernizat continuu, ______~
ce poartă cu mindrie însemnul „Fa
bricat in România", exportate în 33 
de țări ale lumii.

Vă raportăm, Iubite tovarășe se
cretar general, că in acest an co
lectivul întreprinderii noastre, avlnd 
in frunte pe cei aproape 3 000 de co
muniști, și-a îndeplinit la zi sarci
nile de plan la toți indicatorii. Vrem 
să vă Informăm pe dumneavoastră 
personal că avem un program com
plex de diversificare și modernizare 
a produselor.

Colectivul întreprinderii noastre 
este hotărit ca, in cinstea celui de-al 
XI-lea Congres al partidului și a ce
lei de-a XXX-a aniversări a 
insurecției naționale antifasciste 
armate, să raporteze realizarea 
de noi tipuri de utilaje cu parametri 
competitivi. Făcindu-mă ecoul între
gului colectiv al întreprinderii de 
utilaj greu „Progresul", vă adresez, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
invitația de * participa la aniversa
rea a 50 de ani de la Înființarea 
unității noastre, care va avea loc. in 
anul 1974, prilej cu care vrem să do
vedim prin fapte cum am transpus 
in viață prețioasele indicații pe care 
ni le-ați dat astăzi.

ai socialismului, 
dezvoltat și mo- 
realizînd produse

Exprimînd, în numeda intelectuali
tății brăilene, profunda satisfacție și 
bucurie prilejuite da prezența în 
mijlocul cetățenilor orașului a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel 
mal iubit fiu al poporului român, 
profesoara flOrlCd GOrinCU, d|- 
rectoarea grupului școlar de chimie, 
a spus :

Pentru noi este un nou prilej de 
a da glas sentimentelor noastre de 
nemărginită dragoste șl adine res
pect, de mindrie și încredere pe care 
ni le inspiră neobosita dumnea
voastră activitate internă și in
ternațională, fierbintele patriotism 
ce vă animă, dorința arzătoare de 
a ridica patria noastră, Republica 
Socialistă România, pe culmi tot 
mal Înalte ale progresului șl civili
zației de 
lume.

Urmlnd exemplul dumneavoastră, 
mobilizați șl z—.----
tanta îndatorire _____ ______
vine, de încrederea pe care parti
dul ne-o acordă în realizarea mi
siunii de modelare și instruire a ti
nerei generații, ne străduim zi de 
zi 6ă dăm viață sarcinilor reieșite 
din documentele celui de-al X-lea 
Congres al partidului, ale Conferin
ței Naționale a P.C.R., din hotări
rile recentei plenare a Comitetului 
Central din 18—19 iunie privind dez
voltarea și perfecționarea învăță- 
mintului.

Cadrele 
frunte 
procesul _ ________  _ „____
tinere, ne angajăm ferm în fața 
partidului, a dumneavoastră, Iubite 
tovarășe _ j____ 1,
precupețim' nici un efort in munca 
noastră, să educăm copiii In spiritul 
înaltelor idealuri comuniste, să-i 
formăm la dimensiunea timpului, 
cind, prin forța minții șl a brațe
lor lor, patria noastră dragă va 
urca noi trepte spre viitorul cău 
comunist.

A vârbit apoi Ins. AntOn projs. 
Ier, directorul șantierului naval :

Vizita pe câre ați făcut-o astăzi 
la șantierul naval, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, constituie pen
tru noi o mare bucurie și satisfac
ție, avînd prilejql de a vă raporta, 
acum, (lupă 9 luni de activitate din 
acest an, că ne-am îndeplinit sarci
nile de plan și angajamentele asu
mate.

Ca urmare a prețioaselor dumnea
voastră indicații cu privire la dez
voltarea transportului pe apă, șan
tierul nostru a primit importante 
investiții. In. următorii patru ani 
vom construi la Brăila nave de 
mare capacitate, de 15 000 și 20 000 
tdw, sporindu-ne în acest fel produc
ția de peste zece ori față de nivelul 
anului 1970.

Avem un grandios program de vii
tor. Lansarea la care ați participat 
azi, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
este o parte a acestui program pe 
care noi, constructorii navali brăi
leni, vă încredințăm că îl vom trans
pune neabătut in fapte, achitîndu-ne 
cu cinste de sarcinile ce ne revin.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că întregul nos
tru colectiv, in frunte cu comuniștii, 
nu va precupeți nici un efort pentru 
a traduce In fapte toate hotăririle 
partidului și statului.

In aplauzele și aclamațiile entu
ziaste ale zecilor de mii de parti
cipant la adunarea populară a luat 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.
Cuvintarea secretarului general al 

partidului a fost subliniată în repe
tate rîndurl de puternice aplauze și 
urale, ce exprimau hotărîrea nestră
mutată a comuniștilor, a celorlalți 
oameni ai muncii de pe meleagurile 
brăilene de a face totul pentru în
deplinirea înainte de termen a pre
vederilor actualului cincinal.

In încheierea adunării, primul se
cretar al comitetului județean de 
partid, tovarășul Dumitru Bălan, a 
adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
profundele mulțumiri ale cetățenilor 
municipiului șl județului Brăila pen
tru onoarea făcută prin vizita de lu
cru întreprinsă în unități Industria
le, pentru îndrumările de înaltă va
loare practică date și cu acest • pri
lej, pentru cuvintele deosebite de a- 
preciere rostite la adunarea popu
lară.

Ne angajăm solemn în fața con
ducerii partidului nostru, a dumnea
voastră personal, să nu cunoaștem 
clipe de răgaz pentru a da viață sar
cinilor ce ne revin din hotăririle 
Congresului al X-lea. ale Conferin
ței Naționale, Indicațiilor prețioase 
date de dumneavoastră astăzi, ceea 
ce reprezintă pentru organizația 
noastră județeană de partid un pro
gram concret pentru întîmpinarea cu 
succese deosebite a Congresului al 
XI-lea al partidului și a celei de-a 
XXX-a aniversări a insurecției na
ționale antifasciste armate.

Dorlndu-vă viată Îndelungată, 
multă putere de muncă în nobila 
dumneavoastră activitate pe care o 
desfășurat! in fruntea partidului 
statului nostru, vă mulțumim 
o dată, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. pentru bunăvoința cu 
care ați răspuns invitației de a vizita județul Brăila.

Adunarea populară ia sfîrșit 
într-o atmosferă de puternică în
suflețire. Zecile de mii de cetă
țeni aclamă entuziast, fac o vi
brantă manifestare conducătorului 
iubit al partidului și statului. To
varășul Nicolae Ceaușescu răs
punde cu multă prietenie urale- 
lor, nesfirsitelor aclamații. luin- 
du-8i rămas bun de la cetățenii 
municipiului Brăila.

a-i crește prestigiul in

și conștienți de lmpor- 
crire socială ce ne re-

didactice brăilene, în 
cu comuniștii, antrenate in 

de modelare a generației 
” ferm în fața

secretar general, să nu

SI SEMĂNAT!
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în ultimele trei zile — slm- 
bătă, duminică șl luni — au fost 
însămințate aproape 300 000 hec
tare cu grîu, realizindu-se o vi
teză de lucru bună. Datele cen
tralizate ieri la Ministerul Agri
culturii arată că, pină la 9 oc
tombrie, a fost insămlnțată o 
suprafață totală cu culturi de 
toamnă — griu, sec-ară, orz, 
plante furajere — de peste 
2 471 000 hectare, ceea ce repre
zintă 82 la sută din prevederi in 
întreprinderile agricole de stat 
și 79 la sută In cooperativele 
agricole de producție. Griul a 
fost însămințat în proporție de 
74 la sută în întreprinderile a- 
gricole de stat și 75 la sută în , 
cooperativele agricole de pro- ' 
ducție. Pină în prezent, județele 
GALAȚI, MEHEDINȚI, COVAS- 
NA și ILFOV au raportat înche
ierea însâmînțărîlor de toamnă. 
Au mai rămas de însămințat peste 
600 000 hectare, din care 100 000 
hectare în întreprinderile agri
cole de stat, iar restul în coope
rativele agricole. Trebuie depus 
deci un efort organizata pentru 
ca lucrările să se încheie pină 
la sfirșitul acestei săptămîni. Se 
muncește intens în județele în 
care mai sînt de însămințat su
prafețe mai mari : Arad, Timiș, 
Constanța, Prahova, Mureș, Ma
ramureș.

Făcindu-se o analiză succintă 
a rezultatelor înregistrate in di
ferite județe la semănat s-a a- 
juns la concluzia că în unele 
din ele ritmul lucrărilor a scă
zut. Aceasta se datorește mai 
ales faptului că pe măsură ce 
au fost însămințate terenurile 
unde griul urmează după cul
turi timpurii, suprafețele libere 
s-au restrins. De acum înainte, ‘

trebuie folosite aproape în ex
clusivitate suprafețele care se 
eliberează de porumb, sfeclă de 
zahăr, cartofi șl alte culturi Ur
zii. Recoltarea șl eliberarea te
renurilor respective de resturile 
vegetale, Îndeosebi de coceni de 
porumb, trebuie să constituie 
una din cele mal importante 
sarcini la ordinea zilei. Excep- 
tind zonele mai nordice, supra
fețe Însemnate cu porumb nere- 
coltat se află în județele Olt, 
Ialomița, Constanța, Buzău, 
Prahova, Dîmbovița, Argeș etc. z 
Pentru ca insămințările să se 
poată încheia cit mai repede se 
cere ca, printr-.o temeinică or
ganizare a muncii, tractoarele 
să'fie folosite cu randament 
sporit. în numeroase unități a- 
gricole s-a generalizat organi
zarea muncii în schimburi pre
lungite și in schimburi de zi și 
de noapte, care permit creșterea 
randamentului pe tractor. A- 
ceastă măsură trebuie însoțită 
de o atenție mai mare din par
tea specialiștilor, a conducăto
rilor de unități agricole pentru 
efectuarea unor lucrări de cea 
mai bună calitate. Numai res- 
pectindu-se întocmai tehnologia 
stabilită la cultura griului se 
va 'reuși ca în actualele condiții 
de lucru, influențate considera
bil de lipsa apei din sol, să se 
pună o temelie puternică recol
tei viitoare.

în aceste zile, în care lucrările 
agricole sint atit de aglomerate, 
datoria organelor și organiza
țiilor de partid este de a lua 
măsuri hotărîte în vederea gră
birii recoltatului și însămințâ- 
rii griului. ................
grlcultură 
centrate la

Toate forțele din a- 
trebuie să fie con- 
aceste lucrări.

Situajia însâmînțârii griului la data de 9 octombrie a. c

Pe șantiere-ritm intens
la execuție și montaj

Au realizat 83 la sută din planul anual

Potrivit datelor ope
rative centralizate la 
Ministerul Construc
țiilor Industriale rit
mul lucrărilor de pe 
marile șantiere ale 
industriei și agricul
turii a permis reali
zarea. Dină acum. a 
mai mult de 83 la 
sută din olanul anual 
de constructii-montai.

La această dată, 
cele 18 trusturi de 
construcții industria
le. de montaje si de 
instalații au deoăsit 
sarcinile. realizind 
fiecare intre 76 și 86 
la șută din Dlanul a-

nual. Cele mai impor
tante realizări au fost 
înregistrate De șan
tierele Trustului de 
construcții industria- 
le-Iasi — 86.2 la sută, 
pe cele ale trusturilor ' 
Constanta — 82.3 
sută. Cluj — 81.7 
sută etc. La 
lor. colectivele___
tului de» lucrări spe
ciale si al celui de 
montai utilaj chimic, 
ambele din București, 
au realizat aproxima
tiv 82 la sută din pla
nul pe 1973.

în continuare. Mi
nisterul Construcțiilor

la 
la 

rîndul 
trus-

Industriale, împreună 
cu ministerele si or
ganizațiile beneficiare 
au stabilit noi mă
suri pentru menține
rea si amplificarea 
muncii pe șantiere. 
Măsurile prevăd con
centrarea unor impor
tante forte, 
materiale, 
structia si 
instalațiilor 
velor cu termen 
1973. _____1 ■
livrărilor de 
tehnologice si 
riale de 
lichidarea 
existente etc.

umane și 
la. con- 
montaiul 

obiecti- 
--------- în 

impulsionarea 
utilaje 
mate- 

constructil 
ștocurilor

De la restanțe, la avans față de grafice

Constructorii șl mon- 
torii de pe șantierul 
celei mai tinere uni
tăți. siderurgice a țării 
— întreprinderea de 
oțeluri aliate de 
Tirgovlște — care în 
luna septembrie 
recuperat în între
gime restanțele, au 
reușit in cele 9 zile ce 
s-au scurs din luna 
octombrie să obțină un 
avans de două săptă- 
mini față de prevede
rile graficelor. După 
cum apreciază ing.

la
au

Ion Călinescu, secretar 
al Comitetului jude
țean Dîmbovița al 
P.C.R., sînt de pe a- 
cum asigurate toate 
condițiile pentru ca 
întreprinderea tîrgo- 
vișteană să livreze e- 
conomiei naționale, 
plnă la finele lunii 
noiembrie, primele 
cantități de oțeluri a- 
liate. Astfel, lucrările 
de montaj la primele 
obiective — oțelăria 
electrică, forja de bare

șl blocuri, laminorul 
de profile mijlocii și 
ușoare — se apropie 
de sfirșit, fiind In pra
gul Începerii probelor 
mecanice șl tehnolo
gice. Potrivit calcule
lor preliminare, noua 
unitate siderurgică va 
furniza, în actualul 
cincinal, de trei ori 
mai mult oțel înalt 
aliat dedt a elaborat 
industria metalurgică 
în decursul a 25 de 
ani.

Tehnologiile moderne scurtează timpul de lucru

Folosind metoda tur
nării betonului prin 
glisare, colectivul de 
constructori care ridi
că Combinatul chi
mic de la Arad a reu
șit să reducă substan
țial termenele planifi
cate. Astfel, la con
strucția halei fabricii 
de Îngrășăminte com-

plexe termenul de pu
nere în funcțiune a 
fost devansat cu 6 
lunL S-a obținut, de 
asemenea, o reducere 
a consumurilor cu 300 
mc material lemnos, 
iar oofrajele de glisa
re folosite au fost re
cuperate în întregime 
Și puse la dispoziția

constructorilor de pe 
alte șantiere din Ură. 
Tot prin metod*  «11- 
BărU au fost înălțate 
și turnurile de gr*n\i-  
lare ale aceleiași it*  
brici redudixhHie 
astfel, de aproape 
dout ori, durate <te 
execuție a aceetora.

LI
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar pen era) al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Survolind teritoriul Republicii Socialiste România, folosesc acest 
pnlej pentru a vă adresa dumneavoastră un cordial salut tovărășesc 

cele mai bune urări de fericire personală ți de progres pentru poporul 
român prieten.

TODOR JIVKOV
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar. 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

Delegațiile organizațiilor de tineret 
din unele țări socialiste au fost primite 

la Consiliul Central al U.G.S.R.
Tovarășul Mihal Dalea. președin

tele Consiliului Central al U.G.S.R.. 
a primit, marți dimineața. delegațiile 
organizațiilor de tineret din uneia 
țări socialiste și a F.M.T.D., partici
pante la lntilnirea organizată rie 
C.C. al U.T.C. pe probleme ale tine
retului muncitoresc.

La primire au participat cadre din 
conducerea U.G.S.R. sl U.T.C.

în timpul Întrevederii, desfășurată 
tntr-o atmosferă caldă, prietenească, 
au fost prezentate oaspeților princi

Le sala Dalles. In prezența unei 
numeroase asistente, a avut loc o 
manifestare de prestigiu din viața 
noastră artistică : deschiderea Trie
nalei artelor decorative. Expoziția, 
organizată de Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste și Uniunea ar
tiștilor plastici, reunește circa 450 
de lucrări selecționate din cele peste 
1 500 de creații ale artiștilor din toa
tă tara. Se lntilnește. aici, o mare 
varietate de stiluri, genuri și mate
riale : de la micul obiect do podoabă 
pină la ampla tapiserie, de la vaza 
de flori pină la mari panouri deco
rative, de la păpuși pină la compli
cate sculpturi in lemn, ceramică, im
primeuri. picturi pe sticlă etc.

Exponatele, piese unicat sau pro
totipuri destinate multiplicării in-

Decada cârtii românești
în programul manifestărilor „De

cadei cărții românești* *4, marți. în 
Capitală, a fost înscrisă „Ziua editu
rii Minerva44. Scriitori, editori, li
brari și cititori s-au intilnit la libră
ria ,.Mihai Eminescu", cu care ocazie 
au fost prezentate aspecte din acti
vitatea acestei edituri, precum și ul
timele noutăți ieșite de sub tipar la 
Minerva.

tlnuare.
a Stare de asediu : PATRIA — 
#30 ; 12,15 ; 15 ; 17.45 : 20.30.
FESTIVAL — 8.3C ; 11 ; 13.» ; 16 ; 
18.30; 21, FAVORIT — 10; 12,30;
15,30 : 18 ; 20.20.
a Lupta după victorie t DACIA
— 9 ; 12.80 ; 16 ; 18.30.
a Pe aripile vintulul : VICTORIA
— 9.» : 14 ; 18.30.
a Parașutiștil : DRUMUL SARD — 
îs 30 : 18 : 20.15. MIORIȚA - • î
11,15 ; 13.30 : 15.45 ; 18 ; ».is.
• Program de desena animate 
pentru copil : DOINA — 8.45.
a Pisica junglei : DOINA —
11.15 ; 13.15 : 15.45 : II : 20.
a Valter apără Sarajevo : FE
RENTARI — 15 : 17.45 ; 20.15.
BUCEGI — 16 ; 19. __
• Cu cărțile pe față : EXCEL
SIOR — 9 ; 11.15 ; 13.30 : 16 .
18.15 ; 20,30. MELODIA — 9 .
11.15 ; 15.30 : 16 ; 18.30 ; 20.45, MO
DERN’ — 8 ; 11,15 ; 13-50 ! ■
18.15 ; 20,».
a Singur : PACEA — 
a Heidi - 10 ; 12___ ■ A» Anul N

Profilată, cu precădere, pe valori
ficarea moștenirii noastre literare, pe 
tipărirea de ediții definitive sau de 
referință, editura Minerva rezervă in 
același timp un larg suațiu tălmăci
rilor din fondul creațiilor universale. 
Din 1989. ea a scos anual peste 200 
de titluri In tiraje de sute de mii de 
exemplare. în compartimentul lite
raturii clasice și folclorului, editura 
oferă, prin seria de „Opere", ediții 
critice care-$i propun să epuizeze tot 
ce aparține unui autor. Astfel au 
aDărut „Dacia literară44, „Etymolo- 
gîcum Magnum Romanise" (vol. I) 
a Iui B. P. Hasdeu, precum și scrie
rile marilor noștri clasici. Creațiile 
unor oameni de litere de la noi dn 
perioada interbelică au văzut lurp’ 
tiparului în colecția „Scriitori ro
mâni". iar celor contemnorani le este 
rezervată mai cu seamă seria „Edi
ții definitive". Cele mai noi sînt se
riile specializate în istorie literară și

A APARUT

„MUNCA DE PARTID"
nr. 19/1973

Numărul se deschide cu edi
torialul „Adunările pentru dări 
de scamă in organizațiile de 
partid". în continuare, rețin a- 
tenția „Exigențe actuale ale 
stilului de muncă", de Ștefan 
Mocuța, „Grupa, unitate opera
tivă a organizației de bază44, de 

r Polixenia Borceanu. „Viziunea 
politică a conducătorului din eco
nomie", de Adela Deac. precum 
fi ciclul de articole din cadrul 
rubricii „Cincinalul înainte de 
termen".

în cadrul rubricii „învățămln- 
iul de partid și propaganda prin 
conferințe" revista inserează 
consultația lntitulală „Vizita to
varășului Nicolae Ceaușescu in 
unele țări ale Americli Latine —

cinema 
a Șapte zile : CENTRAL — 9.15 : 
11.39 : 13.45 ; ÎS ; 18.15 ; 50.30,
FLAMURA — 9 ; 11.15 ; 13.» ; 18 ; 
1B.1B : 20.30.
a Cu toate acestea : LUMINA -r- 
#,15 ; 12 ; 15 ; 17.45 ; 20.30.
a Efectul razelor famma asupra 
crăițelor : LUCEAFĂRUL — 8 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 : 11.30 : 20.45.
CAPITOL — 9.30 ; 11.45 ; 14 ;
16.15 ; 18,30 ; 20.45.
a Paradisul t SCALA — » : 11.15 ;
13.45 : 16.15 ; 18,45 ; 21.15. BUCU
REȘTI — 9 ; 11.13 ; 13.30 ; 16.30 ;
18.45 ; 21-a Aventuri la Marea Neagră t 
TIMPURI NOI — 10—1» in con-

18 : 20. 
: 16.30. 
- 16.30.

18 :
- —_ . . 14
Noaptea de Anul Nou -
Domnul Ripols — 20.30 : CINE
MATECA (sala Union).

palele preocupări ale sindicatelor In 
direcția pregătirii profesionale a ti
neretului. a Integrării lui In produc
ție, condițiile de muncă și de viață 
sie tinerilor din țara noastră, sub
it nidndu-se, in acest context, colabo
rarea fructuoasă dintre U.G.S.R. șl 
U.T.C.

Lucrările Intllnirii organizațiilor 
de tineret din unele țări socialiste 
pe probleme ale tineretului munci
toresc continuă.

(Agerpres)

ARTELOR DECORATIVE
dustriale. constituie o demonstrație n 
potențialului creator de care dispune 
arta noastră în acest domeniu, a lar
gilor preocupări pentru realizarea 
frumosului cu destinație practică. în 
același timp, expoziția ilustrează am
ploarea pe care au luat-o în ultimul 
timp artele decorative. locul pe care 
11 ocupă in ansamblul artei noastre 
plastice.

La vernisaj a luat cuvintul Ion 
Frunzetti, vicepreședinte al Uniunii 
artiștilor plastici.

Erau prezenți Dumitru Ghi;e. vice
președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Brăduț Covaliu, 
președintele Uniunii artiștilor plas
tici. precum și numeroși invitați : 
artiști, critici de artă, alți oameni de 
cultură. (Agerpres) 

folclorică : „Momente și sinteze", 
„Universitas", „Introducere în opera 
lui...". Cea mai veche colecție a edi
turii — „Biblioteca pentru toți" — 
este șl cea mai cunoscută. Peste 750 
de numere, editate pînă-n prezent, au 
oferit cititorilor alese pagini din li
teratura românească și universală, 
antologii de poezie, proză șl drama
turgie.

*
în aceeași zi, librăria bucureșteană 

„Mihail Sadoveanu" a găzduit „Ziua 
Editurii militare". Expoziția de carte 
inaugurată cu acest prilej a reliefat 
activitatea de ansamblu a acestei 
edituri ce scoate de sub tipar cele 
mai diverse genuri de literatură, de 
la cea social-politică, istorică sau 
tehnîco-științifică. la cărțile de be
letristică.

Peste 1 500 de titluri. Intr-un tiraj 
de circa 15 milioane de exemplare, 
reorezintă volumul de carte publi
cat de Editura militară de la înfiin
țarea sa și pină azi. An de an s-au în
registrat o extindere a profilului edi
turii, o îmbogățire a seriilor șl colec
țiilor sale. De o largă audiență se 
bucură cărțile apărute in seriile : 
„Fii ai neamului românesc". „Me
morii de război", „Noutăți tehnico- 
științifice", „Columna".

(Agerpres)

o veritabilă solie a păcii, înțe
legerii și colaborării intre po
poare44. Pe lingă alte materiale, 
la aceeași rubrică cititorilor li 
se oferă planul tematic al dez
baterii intitulate „Atitudinea 
Înaintată față de muncă — tră
sătură morală fundamentală a 
omului societății socialiste44.

în continuare, revista publică 
mai multe maieriale in cadrul 
obișnuitelor rubrici : „Progra
mul de educație comunistă a 
maselor prinde viață44. „Intensi
ficarea continuă a vieții Interne 
de partid", „Din viața partide
lor comuniste și muncitorești", 
„Note critice și răspunsuri la 
întrebările cititorilor44.

a Albă ca zăpada și cci șapte 
pitici : GRIVIȚA — 9 ; 11.15 ;
13,30 ; 16 ; 18,15 : 20,30. GLORIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ;
20,30.
a Copernlc s POPULAR — 15,30 ; 
19.
a Fantoma Iul Barbă Neagră : 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
— 15,30 : 18 ; 20,15.
a Ultimul cartu# ; Conspirația : 
MUNCA — 16 ; 10.
a Legenda negrului Charley t 
BUZEȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, AURORA - 9 : 11.15 î
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, TOMIS — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ;
20,30.
a Departe de Tipperary : CIU
LEȘTI — 13.30 ; 18 ; 20.15. MO
ȘILOR — 15,30 ; 18 : 20.15.
a Aventura iul Poseidon i UNI
REA — 15.30 ; 18 ; 20.15, VITAN
— 15.30 ; 18 ; 20,30.
a Decolarea : CRINGAȘI — 15.30 ; 
16 : 30.15.
• Polițistul : LIRA — 15.30. 18 ;
20.15.
a Solaris : VIITORUL — 18 ; 18. 
a O afacere pe cinste t VOLGA
— 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18 ;
30.15, ARTA — 15,30 ; 16 l 20.15.
a Micul și marele Klaus : PRO
GRESUL — 15,30 ; 18 : 20.15.
ÎLa răscruce de vtnturi : CO-

ROCF.NI — 15,30 ; 18 : 20,15.
a Urmărire la Amsterdam : FLO- 
REASCA — 15,30 ; 18 ; 20,30,
FLACARA — 15.30 ; 17.45 : 20.
a Dreptul de a iubi : COSMOS —
15,30 : 13 : 20.15.
• Infailibilul Raffles : RAHOVA
15,30 ; 18 ; 20,15.

teatre
a Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Recital extraordinar susținut de

Plecarea delegației Republicii Socialiste România
la ceremonia instalării *

noului președinte al Republicii Argentina
Marii scara a părăsit Capitala, pie

rind ia Buenos Aires, o delegație a 
Republicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Emil Bodnaraș, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
pentru a participa la ceremonia In
stalării noului președinte al Repu
blicii Argentina. gcneral-locotenent 
Juan Domingo Peron.

La plecare, delegația a fost con
dusă de tovarășii Gheorghe Rădulcs-

Numirea noului ambasador 
al Republicii Socialiste 

România în Republica Irak
Prin decret al Consiliului de Stat, 

tovarășul Gheorghe I. Vasile a fost 
numit in calitate de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste România in Repu
blica Irak, în locul tovarășului Con
stantin Stănescu, caro a primit alte 
însărcinări.

Cronica zilei
Marți. 9 octombrie a.c„ a părăsit 

definitiv tara noastră Eduardo Ca- 
suso. ministru pleninotentiar. șeful 
Reprezentanței consulare și comer
ciale a Spaniei în Republica Socia
listă România.

★
Marți dimineața. Vasile Gliga. ad

junct al ministrului afacerilor exter
ne. a primit pe Aminur Rahman 
Shams-Ud Doha, ambasadorul ex
traordinar si plenipotențiar al Re
publicii Populare Bangladesh în Re
publica Socialistă România, in legă
tură cu apropiata prezentare a scri
sorilor sale de acreditare.

♦
Cu prilejul împlinirii a 475 de ani 

de la nașterea lui Johannes Honte- 
rus, comitetul județean de cultură și 
educație socialistă. împreună cu 
Consiliul județean al oamenilor 
muncii de naționalitate germană și 
filiala locală a Societății de științe 
istorice și filologice, a organizat 
marți, in sala noii Case de cultură a 
sindicatelor din Sibiu, un simpozion 
consacrat activității marelui umanist 
sas din Transilvania. Comunicările, 
susținute de Drof. emerit Florian 
Saivan, prof. dr. P. Binder si prof, 
dr. doc. Carol Gollner. directorul 
centrului sibian al Academiei de ști
ințe sociale si politice, au eviden
țiat importanta activității culturale 
și pedagogice progresiste a lui Jo
hannes Honterus, fondator al uneia 
din primele tipografii din Transil
vania și al unui gimnaziu pe baze 
umaniste la Brașov.

I Bunuri de folosință îndelungată 
i

i
i
i
i
i
i

cu plata în rate
In aceste zile, unitățile comer

țului de stat din întreaga țară 
pun la dispoziția cumpărători
lor un bogat sortiment de măr
furi, care, conform dispozițiilor 
în vigoare, se vind și cu plata 
in rate. Printre acestea se află 
și diverse bunuri de folosință 
îndelungată. Televizoarele de 
toate tipurile din producția in
ternă pot fi cumpărate cu un 
avans minim de 25 la sută din

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost fru

moasă și a continuat să se răcească 
ușor. Cerul a fost variabil, mai mult 
senin. Vintul a suflat slab pină la 
potrivit. Temperatura aerului La ora 
14 oscila intre 13 grade la Sulina și 
22 grade la Borod. Ilolod, Gurahonț 
și Vărădia. în București : Vremea a 
fost frumoasă dar răcoroasă dimi
neața. Cerul a fost mai mult senin.

pianista franceză Monique Haaa 
— 20.
a Teatrul de operetă : Mătușa
mea, Faustina — premieră —
19,30.
a Teatrul Național „I.L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Prizonie
rul din Manhattan — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mft- 
gureanu) ; Joc de pisici — 20.
a Teatrul Mic : Philadelphia,
ești a mea — 19.30.
a Teatrul Giulești : (In sala Stu
dio a Teatrului Național „LL. Ca- 
ragiale") : ...eseu — 19,30.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Peter Pan — 
15. (sala din str. Academiei) : 
Un băiat Isteț Șl un rege nă- 
tăfleț — 17.
a Teatrul satlrlc-muzlcal ,.C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) ; Trăsnitul 
meu drag — 19,30, <sala din Ca
lea Victoriei nr. 174) ; Jos pă
lăria 1 19,30.
a Circul „București44 : Al treilea 
gong la... circ — 1B.30.

tv
PROGRAMUL I

9,00 Telețcoală a Fizică a Elec
tromagnetism. (Televiziune 
școlară completivă) a Geo
grafie (anul IV). Carpațil 
meridionali a Matematică. 
Consultații clasa a Xll-a).
Analiza matematică.

10.00 Telex.
10,05 Municipalitatea răspunde 

bucureșteanulul.
10,25 Teleclnemateca pentru tine

ret : „Lupoaica". O produc
ție a studiourilor bulgare.

11,50 Interpretul preferat : Marla 
Lătărețu.

13,00 Telejurnal. 

cu, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Ilie Murgulescu, vicepreșe
dinte al Marii Adunări Naționale. 
Constantin Stfttescu, secretar al Con
siliului de Stat. Nicolae Ghenea, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

A fost de față Juan Carlos Marce
lino Beltramino, ambasadorul Repu
blicii Argentina la București.

(Agerpres)

Numirea noului ambasador 
al Republicii Socialiste 

România in Republica Elenă
Prin decret ăl Consiliului de Stat, 

tovarășul Ion Brad a fost numit in 
calitate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Socia
liste România în Republica Elenă, in 
locul tovarășului Francisc Păcurariu, 
care a fost rechemat în centrala Mi
nisterului Afacerilor Externe.

Marți dimineață a părăsit Capita
la Riidiger von Wechmar, secretar de 
stat, purtător de cuvînt al guvernu
lui R. F. Germania, care, la invitația 
Ministerului Afacerilor Externe, a 
făcut o vizită in țara noastră, ir.-.oțit 
de un grup de experți. Cu prilejul 
primirii oaspetelui de către pre
ședintele Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, a avut loc o con
vorbire privind stadiul relațiilor bi
laterale. precum și unele probleme 
actuale europene și internaționale.

Demnltaru.1 vest-german a purtat 
discuții cu Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, cu 
conducerea Radioteleviziunii șl a 
Agenției române de presă Agerpres, 
In legătură cu intensificarea colabo
rării dintre cele două țări în dome
niile presei, informațiilor și radid- 
televiziunii. în cadrul discuțiilor, 
care s-au desfășurat într-o atmosfe
ră cordială, au fost relevate noi po- 
s:b!lități de dezvoltare a relațiilor in 
aceste domenii. A fost exprimată 
dorința celor două părți de a exami
na posibilitatea încheierii unei înțe
legeri privind lărgirea colaborării in 
domeniul presei și al televiziunii.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost condus de Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, și Constantin Oancea, 
ambasadorul României la Bonn. A 
fost de față dr. Volkmar von Ar
nim, însărcinat cu afaceri a.i. al Am
basadei R. F. Germania Ia București.

(Agerpres)

valoare, restul sumei urmind a 
fi achitat in 18 rate lunare. De 
asemenea, radioreceptoarele de 
toate tipurile din producția in
ternă se vind în 18 rate lunare, 
avansul minim fiind de 20 la 
sută. In condiții la fel de avan
tajoase — avans de 20 la sută 
din valoare și restul sumei in 18 
rate lunare — se vind și mași
nile de cusut „tip masă" sau 
„tip mobilă" din producția in
ternă.

Vintul a suflat slab pină la potrivit. 
Temperatura maximă a fost de 20 
grade.

Timpul probabil pentm 11, 12 șl 13 
octombrie. în țară : Vreme relativ 
frumoasă, dar rece noaptea și dimi
neața, mai ales la începutul interva
lului. Cerul va fi variabil. Se vor 
semnala ploi locale in sudul țării. 
Vint slab pină la potrivit. Minimele 
vor fi cuprinse intre zero și 10 gra
de, iar cele maxime între 12 și 22 
grade. în București : Cerul va fi 
temporar noros, favorabil ploii in a 
doua parte a intervalului. Vint slab 
pină la potrivit. Temperatura ușor 
variabilă.

17.30 Curs de limbă rusă. Lec
ția 62.

18,00 Telex.
13,05 Tragerea pronoexpres.
18.15 Steaua polară — emisiune 

de orientare școlară și pro
fesională. Energcticlenil.

13,35 Festivalul jocului fecioresc 
din Transilvania.

18,50 Știința românească azi. 
Emisiune de Andrei Bacaiu.

19.15 Publicitate.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal,
20,oO Clntecul sfiptâmlnll : „De-a 

colindat aceste locuri cine
va". Muzica, vasile Vese- 
lovschi. Text. Mihai Maximi
lian. Interpretează Corina 
Chirlac.

20,05 Trofeul „Carpațl" la handbal 
feminin : Romania — Unga
ria (repriza a II-a). Trans
misiune directă de la sala 
sporturilor de la Pitești.

20.30 Teleclnemateca. Ciclul „Re
gizori contemporani" : Ella 
Kazan „La ost do Eden".

22.25 24 de ore.

PROGRAMUL II

20.00 O viață pentru o Idee : Dl- 
mitrie Pompeiu.

20,30 „De la Cumpăna, la vale..." 
„Clntece șl jocuri populare 
Interpretate de ansamblul 
folcloric „Dacia" al Uzinelor 
de autoturisme dtn Pitești.

21,00 Omul de lingă tine — Flori 
pentru Bărăgan.

31.20 Telex.
21.25 Soliști șl formații vocal-in- 

atrumentale. Sclecțlunl din- 
tr-un concert de muzică 
ușoară cu cornel Constantl- 
nlu, George Enache și frații 
Georgescu.

31,55 Din lirica universală : Lumi
na din sonet.

23,10 Armonii intime. Pagini din 
muzica de cameră româ
nească, interpretată de 
„Cvartetul contemporan".

Azi iși începe lucrările la București

Al III lea Congres național 
de igienă și sănătate publică

Capitala tării găzduiește, Intre 10—12 octombrie aic., lucrările 
celui de-al III-lea Congres național da igienă și sănătate publică, 
manifestare științifică devenită de acum tradițională ; ea are loc, cu 
regularitate, din cinci in cinci ani și reunește specialiști din cele mai 
diferite ramuri n’e științelor medicale, ale disciplinelor tehnice ți uma
niste. cu un aport distinct la promovarea cercetărilor șl aplicațiilor 
din ac^st domeniu. Congresul este organizat sub auspiciile Ministe
rului Sănătății și are ca principal organizator nucleul științific snecla- 
lizat al acestuia — Institutul de igienă și sănătate publică din Bucu
rești. In legătură cu obiectivele și cadrul concret de desfășurare ale 
acestei manifestări, am adresat citeva întrebări prof. dr. GHEORGHE 
CÂDARIU, președintele comitetului de organizare a congresului și 
director al institutului de specialitate amintit.

— Vă rugăm să vă referiți, 
pentru început, la importanta 
și actualitatea acestei mani
festări. Firește, ne gîndim la 
considerente ce fin de evoluția 
pe plan internațional a aces
tor preocupări, dar măi ales la 
cele privind tara noastră.

— Ultimele decenii au determinat 
O considerabilă reactivare a intere
sului general, dar, in primul rînd, al 
cercetătorilor — al celor din princi
palele discipline vizate — față de 
aspectele ce țin de igiena și sănăta
tea publică. Motivele sînt cele cu
noscute — și constau In marile mo
dificări aduse lumii contemporane de 
revoluția științifică și tehnică mon
dială, aspectele legate de poluarea 
mediului ambiant, deplasarea accen
tului spre problemele ținind de să
nătatea grupului uman și a popu
lației. Sint probleme care preocupă 
și țara noastră, cu menționarea, in 
plus, a viului interes pe care condu
cerea partidului și statului nostru îl 
dovedește față de deplina lor rezol
vare. Numărîndu-se printre dome
niile ce vizează o condiție vitală, 
esențială pentru munca șl existența 
ponorului nostru, igiena și sănătatea 
publică fac obiectul unor programe 
de cercetare și dotare bine definite, 
îndrumate și controlate la cel mal 
Înalt nivel. Pe de altă parte, Însem
nătatea dialogului multilateral, pe 
care-1 prilejuiește congresul reiese 
și din faptul că există, de acum, o 
bază importantă de rezultate și cer
cetări- românești care merită a fi 
popularizate. Intervin, apoi, nevoile 
reale de viață, care confruntă pe 
specialiștii ce activează in acest do
meniu, unele de pe acum cercetate, 
altele In curs de abordare.

— Programul actualului con
gres reflectă această viziune, 
mai largă, pe care ne-ați pre- 
zentat-o ?

— Desigur. Tematic, manifestarea 
se centrează pe trei aspecte mai im
portante, care dau și specificul preo
cupărilor noastre din acest domeniu, 
în momentul de față. Acestea se re
feră la : poluarea mediului de viață 
și de muncă cu substanțe chimice 
potențial toxice și influența ei asu
pra stării de sănătate a populației ; 
adaptarea organismului uman la di
feriți factori de mediu ; probleme de 
reoriontaro profesională în raport cu 
starea de sănătate și condițiile de 
igienă din întreprinderi. Aflată în 
plină atenție și pe plan mondial, pri
ma sferă de probleme a devenit 
presantă de dezbătut și analizat și 
la noi, ca urmare a dezvoltării in
dustriale susținute a țării. în cadrul 
congresului, această sferă de proble
me va fi tratată prin prisma ur.or 
siituații concrete ce ne confruntă 
acum cu persistență, precum și în 
perspectivă. Este vorba de cazuri de 
infestare, prin poluare, a aerului, a- 
pelor, solului, a elementelor de mun
că și a unor locuri de muncă. După 
cum, o mare atenție se va da unor 
statistici privind influența aerului 
poluat asupra dezvoltării fizice și 
stării de sănătate a copiilor, privind 
modificări hematologice la populația 
supusă unei atmosfere poluate ș.a. 
Totodată, temele referitoare la adap
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Pentru prima dată

FINALELE CAMPIONATELOR NAȚIONALE 
DE BOX SE DISPUTĂ LA CLUJ

Turneul final al Campionatelor na
ționale de box se vor desfășura in 
acest an. pentru prima oară in is
toria pugilatului nostru, în orașul- 
Cluj. Pină acum, marea competiție 
a avut loc la București. Pentru 
titlurile de campioni, la cele 11 ca
tegorii de greutate (de la semimuscă 
la grea) vor candida 44 de boxeri 
calificați In fazele de zonă, care au 
avut loc la Drobeta-Tr. Severin, 
Arad, Constanța și Iași, Din rindul 
celor 11 campioni de anul trecut 
Iși vor apăra centurile 9 : Șt. Băiatu 
(semimuscă), Tr. Cerchia (musca), 
M. Tone (cocoș), V. Antoniu (senii- 
ușoară), C. CuțoV (ușoară), V. Zil- 
berman (semimijlocie), I. Gyorfi 
(mijlocie mică), Al. Năstac (mijlocie) 
și Iancu Anghel (grea). Campionul 
„penelor", Gabriel Pometcu (Rapid) 
este accidentat, Iar deținătorul 
centurii la semigrea, metalurgistul 
Petre Cîmpeanu, a abandonat acti

HANDBAL feminin

„TROFEUL CARPAJI"—inaugurat ieri—a reeditat 
finala campionatului mondial

Sala sporturilor din Pitești a 
găzduit ieri primele trei meciuri 
ale celei de-a XlV-a ediții a 
„Trofeului Carpați", competiție 
care, după cum am mM anun
țat, se bucură de prezența uno
ra dintre reprezentativele de eli
tă ale handbalului feminin 
mondial. Este poate suficient să 
reamintim că la marea compe
tiție de la Pitești se află cam
pioana mondială și vicecamDloa- 
na mondială — respectiv R. D. 
Germană și Iugoslavia. Prlntr-o 
interesantă coincidență, cele 
două formați! s-au Intilnit asea
ră lntr-un veritabil derbi al ga
lei inaugurale a „Trofeului Car
pați". reeditind deci finala cam
pionatelor mondiale din Olanda 
(1971). Firește, meciul s-a si

tarea omului la mediu — la cel fi
zic, chimic, cu invocarea unor faciori 
sociali. psihologici — vor permite 
abordarea altor aspecte de principiu 
și situații concrete semnificative. în 
cadrul unei „mese rotunde" se vor 
dezbate aspecte privind reorientarea 
profesională de pe pozițiile celor mai 
recente rezultate ale medicinii con
temporane.

Alături de specialiști din țară — 
reprezentanți ai colectivelor de cer
cetare, dar șl cadre din sectorul sa
nitar practic, precum șl reprezen
tanți al unor foruri de conducere șl 
control In acest domeniu — la lucră
rile congresului participă, ca invitați, 
peste 40 de specialiști de peste ho
tare : din U.R.S.S.. Anglia, Belgie, 
Franța, R. D. Germană, Iugoslavia, 
Bulgaria, Cehoslovacia ș.a. De men
ționat că unul dintre referatele con
gresului va fi prezentat de trimisul 
Organizației Mondiale a Sănătății la 
această manifestare, ceea ce va con
feri un fundal șl mai larg, cel mal 
larg de altfel, dezbaterilor noastre.

— Ce perspective poate des
chide o asemenea reuniune 
științifică larg reprezentativă, 
de fapt o reuniune interdisci- 
plinară ?

— De la bun Început, congresul 
apare ca un moment sintetic și de 
dezbatere necesar, după trecerea a 
cinci ani de activitate in acest do
meniu. Cu atit mai mult cu cvb este 
vorba de o etapă bogată în inițiati
ve interesante, utile. Prin modul în 
care a fost organizat, congresul asi
gură, deci, o popularizare binevenită 
a rezultatelor obținute, atit In rindu- 
rile specialiștilor din țară, ale foru
rilor chemate să le aplice In rețeaua 
noastră sanitară, cit și in cercurile 
de specialitate de peste hotare. In 
același timp, el supune unei confrun
tări complexe—la care participă au
torii unor soluții și teorii noi, cel care 
urmează să le aplice, specialiști de 
prestigiu din alte țări — rezultatele 
și cercetările in curs, precum și 
unele tematici de perspectivă, abia 
conturate. Scontăm, practic, pe o 
stimulare a efortului de aplicare a 
unor rezultate meritorii, pe extin
derea lor in rețeaua sanitară, pre
cum și pe adjudecarea altora, mai 
recente, ca valide. Evident, anumite 
rezultate vor trebui reluate, revăzu
te, in perspectiva observațiilor pe 
care le vor comporta. Aș mai vrea 
să amintesc. printre perspective, 
faptul că in acest mod numeroși spe
cialiști din țară, in special tineri, au 
prilejul să participe la un colocviu 
complex, de înaltă ținută, ale cărui 
urmări le vor resimți, pozitiv, sper, 
in activitatea lor viitoare.

în plus, se confirmă încă o dată 
prestigiul pe care țara noastră l-a 
dobîndit în acest domeniu, faptul că 
acțiunile noastre cu specific național 
sint apreciate de foruri și specialiști 
reputati de peste hotare. Inevitabil, 
se răsfringe aici și prestigiul dobîn
dit In general de România pe plan 
internațional, ca urmare a politicii 
sale înțelepte, eficiente.

Convorbire consemnată de 
Teodor CAZACU

vitatea competlțională. Unii dintre 
campionii de anul trecut vor evolua 
la altă categorie. Este vorba de V. 
Antoniu, care iși va măsura forțele 
la semimijlocie, și dinamovistul Ion 
Gyorfi. care se anunță un serios 
pretendent la medalia de aur a ca
tegoriei semigrea. Amatorii de sport 
din Cluj vor putea urmări, de ase
menea, pe campionii europeni de la 
Belgrad, Simion Cuțov (semiușoară) 
și Constantin Gruescu (muscă).

Noii campioni vor fi cunoscut! 
după desfășurarea a trei reuniuni. 
Semifinalele se vor disputa In zilele 
de 17 șl 18 octombrie. La 19 oc
tombrie este zi de odihnă, urmind 
ca finalele să aibă loc simbătă, ‘20 
octombrie. Reuniunile se vor desfă
șura în eleganta sală a sporturilor, 
care va fi special amenajată in 
vederea acestui Important eveni
ment.

tuat la o ootă valorică înaltă, 
pe măsura veleităților respecti
velor formații. Publicul (tribu
nele au fost pline) șl specialiștii 
au apreciat calitatea jocului. 
Lupta avea să fie de la început 
foarte echilibrată și să se înche
ie, de altfel, tot cu un rezultat 
egRl : 13—13.

In partidele ce au precedat 
acest derbi, un rezultat scontat 
(România A — România B, 
18—11, după ce la pauză scorul 
era doar 8—7) șl un altul oare
cum surpriză : Ungaria—U.R.S.S. 
12—5 (8—3)

Astăzi după-amlază (de la ora 
17) se vor desfășura, în ordi
ne, următoarele meciuri : R. D. 
Germană — România B, Iugo
slavia — U.R.S.S. șl România— 
Ungaria.

FAPTUL
DIVERS 
--------------- “i 
Coincidență
salvatoare

Constantin Tăbăcuțu, din co
muna Cîliieni (Vilcea), mergea 
cu căruța pe drumul din apro- 
ffierea liniei ferate. Deodată, 
ntre stația Riul Vadului șl 

halta Valea Mărului, un zgomot 
puternic îl opri locului. Ce se 
intimplase ? O sfincâ de citeva 
tone se desprinsese din mun
te șt, rostogoltndu-se, ajunsese 
eracf pe linia ferată. Dindu-fi 
seama de primejdia ce ar fi a- 
menințat trenurile, C.T. n-a 
mal stat pe ginduri. A dat bice 
cailor șl a anunțat tntimplarea 
revizorului de cale ferată, care 
a luat măsuri pentru restabili
rea circulației.

Circuit 
închis

Miliția din orașul Hirlău, ju
dețul Iași, intrase in alertă. In 
urma unei spargeri, dintr-o 
locuință din oraș dispăruseră 
mai multe lucruri de valoare 
șl suma de 47 000 lei. La scurt 
timp după aceasta, doi indivizi, 
Eugen Ciobanu și Constantin 
Vlaicu, porneau cu bilete de 
tren in circuit prin mai multe 
stațiuni de odihnă. Unde 
opreau, amindol cheltuiau in 
stil mare. Pină cînd o echipă 
operativă de lucrători de mili
ție i-a ajuns din urmă. Puși in 
fața probelor, cei doi vllegiatu- 
riștl și-au întrerupt imediat 
circuitul. în curind vor porni 
pe o altă rută, indicată de 
instanța de judecată.

„Soluție" 
nouă

Acum citeva luni, pasajele 
pentru pietoni de pe străzile 
orașului Piatra Neamț au fost 
marcate cu o mixtură termo- 
plastică realizată de un colec
tiv de specialiști de la Institu
tul politehnic din Iași. Mult 
mai rezistentă decit vopseaua 
folosită pină acum, această so
luție, alcătuită pe bază de ră
șini, in combinație cu piatră 
albă, se mulează perfect în as
falt.

Descoperiri 
arheologice 
în serie

Săpături arheologice efectua
te la Biserica Tirgului din 
Tirgoviște — ctitorie a cărtu
rarului Udriște Năsturel, datind 
din 1654 — in vederea elaboră
rii proiectului de restaurare au 
identificat sub temelii existen- 

. ța. altei biserici mai vechi, din 
I secolul al XVI-lea. Sub aceas- 
I ta, arheologii au descoperit 
1 3 bordee cu un bogat material
I ceramic din epoca lui Mircea 

cel Bătrîn. Acum intregul ma
terial descoperit este supus u- 

Inor ample cercetări de speciali
tate.

Imprudențe 
vînătoresti»

în ultimele săptăminl, în ju
dețul Vaslui s-au înregistrat 
nu mai puțin de patru acciden
te petrecute In timpul unor 
partide de vînătoare. Toate— In 
urma unor imprudente grav» 
săvirșite de vlnători. în seara 
zilei de 2 spre 3 octombrie, vî- 
nătorul Nicolae Bolișcă. plecat 
(fără aprobarea necesară) la 
vînătoare de țapi, împreună eu 
șoferul Nicolae Ghibirdic. a 
tras, din greșeală, intr-un paz
nic de la ferma Pogana, rănln- 
du-1 la mină. Acum citeva zile, 
un accident similar a avut un 
epilog tragic. Plecat la vină- 
toare de păsări, vinătorul Ni
colae Vădănescu. din Terești. a 
tras un foc într-un om pe care 
el 11 luase drept bitlan. Lovit 
in plin, bătrînul Gheorghe Lo- 
ghin. care pescuia liniștit pe 
malul apel, a încetat din viață. 
Desigur, în astfel de cazuri, 
vînătorli tn cauză sînt pasibili 
de pedeapsa prevăzută de lege. 
Dat fiind Insă numărul îngrijo
rător al unor asemenea acci
dente. filiala de vînătoare 
Vaslui nu consideră că este ne
cesar să verifice cu mai mare 
atenție cum și cui anume 1 se 
încredințează arme de vînă
toare ?

După faptă
La sfirșltul anului trecut, Ma

ria Gheorghe, din Caracal, s-a 
prezentat la Georgeta Toce, 
moașă la spitalul din localitate, 
care, contra unei sume de bani, 
i-a provocat o întrerupere de 
sarcină. Ulterior, .M.G. a fost 
internată la un spital din Bucu
rești. Cu toate intervențiile me
dicilor, pacienta nu a mai putut 
fi salvată. Acum. G.T. este fn 
așteptarea unei pedepse pe mă
sura propriei fapte.

Rubricâ redactată de
Dumitru TIRCOB
fi corespondenții „Scintetl*
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viața internațională
NECESITĂȚI STRINGENTE ALE LUMII CONTEMPORANE

Dezvoltarea raportorilor interstatale
Lucrările Conferinței pentru

securitate și cooperare în Europa
Evoluția evenimentelor 
din Orientul Apropiat

Cuvîntorea ministrului afacerilor externe al României în Adunarea Generală a O.N.U
NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). — Tn cadrul dezbaterilor Adu

nării Generale, marți, a luat < 
afacerilor externe al Republicii 
române la actuala sesiune.

După ce a relevat că în lumea de 
astăzi, aflată în fața a numeroase 
probleme complexe, se afirmă tot 
mai pregnant voința popoarelor de 
de a fi stâoine pe 6oarta lor. de a 
se manifesta ca națiuni de-sine-stă- 
tătoare, vorbitorul a declarat că țările 
mici $1 mijlocii, indiferent de orin- 
duirea lor socială si politică, desfă
șoară o activitate susținută, își aduo 
botârîte contribuția la dezvoltarea 
vieții Internationale, in sensul pro
gresului, cooperării si înțelegerii.

Sint elocvente sub acest aspect — 
e spus el — lucrările recentei Con
ferințe la nivel înalt de la Alger, 
care a abordat probleme esențiale 
ale luptei omenirii pentru colaborare 
si pace, ale instaurării în raporturile 
dintre state a principiilor egalității 
în drepturi si respectului reciproc, 
independentei si suveranității națio
nale. neamestecului în treburile in
terne. dreptului fiecărui popor de 
de a-si hotări de-sine-stătător dez
voltarea economică și socială. Grăi
toare sint de 
actuale de pe 
merican. din 
continentele.

Ascensiunea 
a forțelor care se _______ _____
destindere, colaborare si pace impun 
dezvoltarea de raporturi interstatale 
in concordantă cu realitățile si ce
rințele epocii noastre, afirmarea 
unui spirit nota, democratic in viața 
internațională — a arătat vorbitorul. 
Aceasta face necesar ca soluționa
rea marilor probleme care confruntă 
omenirea să fie rezultatul contribu
ției active, directe, & tuturor statelor 
lumii, indiferent de mărime, poten
tial. nivel de dezvoltare, orinduire 
social-economlcă.

După cum demonstrează eveni
mentele recente si in primul rind 
Izbucnirea ostilităților militare din 
Orientul Mijlociu, cursul nou din 
viata internațională, care corespunde 
năzuințelor tuturor popoarelor, nu 
se afirmă de la sine — a continuat 
vortâtoruL Totodată, nu trebuie să 
uităm că in lume continuă să existe 
forțe reacționare, ostile colaborării și 
destinderii, potrivnice întronării unor 
principii noi în relațiile dintre state, 
forțe care promovează politica do
minării unor state de către altele. 
Existența lor Impune menținerea vi
gilenței, intensificarea luptei mase
lor largi populare de pretutindeni, a 
tuturor forțelor antiimperialiste pen
tru ca situația nouă să evolueze șl 
să devină o realitate de lungă durată 
pe planeta noastră.

Abordind, în continuare, citeva 
probleme cara preocupă poporul și 
guvernul român, vorbitorul a arătat 
că perioada care a trecut de la pre
cedenta sesiune a Adunării Generale 
a fost remarcabilă prin multiplica
rea contactelor, 3 schimburilor de 
păreri și a negocierilor intre diverse 
state, mari, mijlocii și mici. prin 
normalizarea raporturilor dintre nu
meroase state și prin realizarea u- 
nor înțelegeri importante pe calea 
colaborării. în diverse domenii. 
România ișl exprimă dorința ca ele 
să aducă rezultate concrete pentru 
promovarea cauzei păcii, securității, 
cooperării șl prieteniei intre toate 
popoarele. Ea însăși este din plin 
angajată într-o asemenea activitate.

Vorbitorul a reafirmat că România 
dezvoltă și adînccște raporturile de 
prietenie și colaborare cu toate sta
tele socialiste, acționează pentru con
solidarea și perfecționarea relațiilor 
de tip nou dintre ele și acordă o im
portanță deosebită lărgirii șl diversi
ficării relațiilor cu țările care au pășit 
pe calea dezvoltării independente.

In continuarea contactelor din anii 
trecuțl cu un mare număr de state 
din Africa și Asia — a relevat mi
nistrul român — vizita recentă a 
președintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, în șase țări la- 
tino-americane exprimă elocvent po
litica statului nostru de dezvoltare șl 
întărire a cooperării multilaterale cu 
aceste state, dă un nou impuls evo
luției ascendente a raporturilor bi
laterale. In urma acestei vizite în 
țările Americii Latine s-au pus ba
zele unei conlucrări trainice înde
lungate, s-a ajuns la concluzia co
mună de a adăuga la vechile tradi
ții ale relațiilor care leagă popoa
rele noastre de origine latină, noile 
realități, la necesitatea întăririi soli
darității în lupta comună pentru 
dezvoltarea economlco-socială, pen
tru consolidarea Independenței și su
veranității, pentru o lume mai dreap
tă și mai bună, pentru prietenie șl 
pace între toate popoarele lumii.

Progrese simțitoare — a declarat 
vorbitorul — înregistrează în conti
nuare relațiile României cu statele 
din Europa occidentală. S.U.A., 
nada, Japonia, Australia, care 
desfășoară în . '
pașnice active, în Interesul reciproc 
al popoarelor noastre.

O expresie concretă a preocupării 
țării noastre de a contribui Ia pro- 
resol destinderii. Ia întărirea cursu
lui nou din relațiile internaționale, 
la așezarea raporturilor dintre state 
pe baze noi — a adăugat ministrul 
român — o constituie activitatea in
ternațională de o mare amploare a 
președintelui Consiliului de Stat, 
Nioolae Ceaușescu, actele solemne 
comune semnate de el cu ocazia 
schimbului de vizite la nivel Înalt cu 
un număr de peste 20 de țări din 
toate continentele, prin care se pro
clamă voința comună a părților de 
a pune la baza relațiilor reciproce, 
precum și cu celelalte state, princi
piile democratice aJe dreptului și jus
tiției internaționale.

România dă o înaltă 
re dezvoltării cooperării 
rale intre toate _statele

cuvintul George Macovescu, ministrul 
I Socialiste România^ șeful delegației

asemenea, evoluțiile 
continentul latino-a- 

Europa. de pe toate
si puternica afirmare 

pronunță pentru

., Ca-
_______ se
spiritul coexistenței

aprecie- 
bilate- 

,.u..v lumii.
Considerăm insă că problemele de

Interes general nu pot fi soluționate 
pe cale bilaterală, intr-un cadru în
gust. ci numai cu participarea și ținind 
seama de pozițiile tuturor statelor.

Organizația Națiunilor Unite — a 
accentuat vorbitorul — este forul cu 
vocație de universalitate, care cores
punde, in condițiile prezente, cel mai 
bine materializării acestei cerințe a 
vieții. In viziunea României, univer
salitatea nu înseamnă numai cuprin
derea tuturor statelor In organizație, 
lucru aproape in întregime realizat, 
ci și aducerea in fața organizației a 
problemelor internaționale, examina
rea lor și găsirea de soluții cu par
ticiparea tuturor celor interesați, 
precum șl aplicarea acelorași princi
pii șl norme față de toți membrii 
comunității internaționale, orlcind și 
oriunde.

Excluderea forței si a amenințării 
cu forța din relațiile dintre state 
pune in adevărata sa lumină obli
gația statelor de a soluționa 
rendele dintre ele, exclusiv
mijloace pașnice — a declarat în 
continuare vorbitorul. în spiritul 
adeziunii la scopurile si principiile 
Cartei, in îndeplinirea de către or
ganizație a principalei sale funcții, 
aceea de a preveni conflictele, ie 
înscrie folosirea din plin de către 
state a cadrului O.N.U. și a mij
loacelor pașnice prevăzute de Cartă 
pentru reglementarea diferendelor 
internaționale. Noul curs din viața 
Internațională impune cu forța im
perativă a necesității lichidarea to
tală șl urgentă a tuturor vestigiilor 
sistemului de relații bazat pe sub
jugarea politico-economică sl tfe 
discriminare. Vorbitorul a subliniat 
necesitatea recunoașterii internațio
nale a mișcărilor de eliberare na
țională din colonii, drept singurele 
reprezentante legitime si autentice 
ale popoarelor respective si a acor
dării unui statut care să le permită 
o reprezentare directă la O.N.U., 
instituțiile specializate si in alte fo
ruri Internationale.

Produce îngrijorare campania de 
prigoană, persecuție si urmărire a 
forțelor progresiste și democratice, 
încălcarea drepturilor si libertăților 
constitutionale. a drepturilor funda
mentale ale omului în Chile — a 
declarat în continuare- ministrul ro
mân. Ne ex-primăm de la această 
tribună solidaritatea cu forțele pro
gresiste, cu poporul chilian xși sin- 
tem convinși că el va reuși să res
tabilească ordinea constituțională, 
ordinea democratică, să facă să fie 
respectată voința sa.

Arătind că președintele Consiliu
lui de Stat al României. Nicolae 
Ceaușescu. a adresat mesale preșe
dintelui sesiunii, secretarului gene
ral al O.N.U., șefilor de state din 
multe târî ale lumii pentru a inter
veni cit mai curind posibil pe lingă 
autoritățile din Chile în vederea 
salvării vieții lui Luis Corvalan șl 
a celorlalți militanti chilieni pentru 
progres si democrație, vorbitorul a 
exprimat gratitudinea pentru larga 
manifestare a solidarității umane pe 
care mesajul președintelui Nicolae 
Ceaușescu a produs-o. Credem — a 
apreciat el — că Adunarea Genera
lă ar putea face un apel la state, 
printr-o rezoluție, ca, în temeiul o- 
bligațiilor ce si le-au asumat prin 
Cartă, in spiritul umanismului $1 
respectului pentru drepturile si li
bertățile fundamentale ale omului, 
in pas cu mersul Înainte al istoriei, 
să nu recurgă la represiuni împo
triva persoanelor care luptă pentru 
progres si democrație, pentru pace 
si 'colaborare între popoare.

După ce a subliniat că perpetuarea 
situațiilor de conflict și tensiune, a 
surselor de încordare, a blocurilor 
militare opuse, a unor uriașe acu
mulări de arme este incompatibilă 
cu cerințele democratizării vieții in
ternaționale, ale excluderii războiu
lui din relațiile dintre state, ale asi
gurării păcii și securității in 
lume, ministrul român a declarat : 
Ne îngrijorează profund izbucnirea 
ostilităților militare din Orientul 
Mijlociu care provoacă grele pierderi 
de vieți omenești și mari daune ma
teriale, agravează starea de încorda
re din această zonă, generează noi 
primejdii pentru pacea și securita
tea generală. Actualele evenimente 
demonstrează că perpetuarea ocupă
rii de către Israel a teritoriilor ara
be, acaparate prin forță, constituie o 
permanentă sursă de încordare șl 
tensiune, un pericol permanent de 
reluare a confruntărilor militare.

Gravitatea situației create In pre
zent impune Încetarea fără nici o in- 
tirziere a ostilităților militare șl 
reinstaurarea păcii in această regiu
ne. România se pronunță constant 
pentru rezolvarea conflictului din 
Orientul Mijlociu pe cale politică, pe 
baza rezoluției Consiliului de Secu
ritate din noiembrie 1967, astfel in
cit să se ajungă la retragerea trupe
lor israeliene din teritoriile arabe o- 
cupate, la instaurarea unei păci 
drepte, echitabile, care se asigure re
cunoașterea dreptului la existență su
verana și independență a tuturor 
statelor din această regiune. Trebuie 
rezolvată problema populației pa- 
lestinene, în conformitate cu intere
sele și aspirațiile sale naționale.

Guvernul român consideră că este 
o datorie de înaltă răspundere a tu
turor națiunilor lumii de a acționa cu 
fermitate pentru stingerea focarului 
de încordare din Orientul Mijlociu.

Opinia publică mondială — a con
tinuat vorbitorul — a salutat cu una
nimă satisfacție încetarea războiu
lui din Vietnam șl încheierea Acor
dului de pace de la Paris, precum șl 
realizarea Acordului privind restabi
lirea păcii și înțelegerii naționale în 
Laos. Guvernul român consideră că 
trebuie făcut totul pentru a se pune

capăt Intervenției străine tn Vietnam, 
in întreaga Indochina, astfel ca po
poarele vietnamez, laojian și cambod
gian, greu încercate de război, să se 
poată consacra refacerii și dezvoltării 
ecouomiee și sociale independente.

Datorită inițiativei politice a Re
publicii Populare Democrate Co
reene a fost posibilă realizarea în
țelegerilor care deschid cale spre 
normalizarea relațiilor dintre Nor
dul și Sudul Coreei. Guvernul ro
mân a salutat cu căldură noile pro
puneri ale R.P.D. Coreene, care con
țin măsuri menite să ducă la apro
pierea dintre Nord și Sud. să îm
piedice divizarea Coreei, să asigure 
realizarea năzuinței legitime a po
porului coreean de a trăi lntr-un stat 
unitar, făurit prin eforturile proprii 
ale întregii națiuni, pe calea pașni
că și independentă, fără amestec din 
afară. Considerăm că este datoria or
ganizației noastre să țină seama de 
aceste evoluții pozitive și să le a- 
corde întregul său sprijin. O.N.U. 
trebuie să susțină ideea unității na
ționale a Coreei, deoarece această u- 
nitate constituie un factor pentru 
progres economic, social șl politic, 
un factor de pace și înțelegere in
tre popoare. Aceasta presupune, 
înainte de toate, renunțarea la ace
le instituții care permit ca, sub em
blema Națiunilor Unite, să se perpe
tueze o situație contrară intereselor 
poporului coreean, care împiedică a- 
cest popor sâ-și hotărască singur 
soarta, conform voinței sale.

Susținem, de aceea, poziția prin
cipială a R.P.D. Coreene cu privire 
la crearea condițiilor favorabile pen
tru accelerarea reunificârii pașnice șl 
independente a Coreei, problemă a- 
flată pe ordinea de zi a sesiunii A- 
dunârii Generale.

Ministrul român a exprimat satis
facția guvernului român față de ten
dințele pozitive care se manifestă pe 
continentul nostru, reflectate in 
O.N.U. și prin primirea în organiza
ție a celor două state germane.

Ideea convocării unei Conferințe 
general-europene pentru securitate și 
cooperare — a declarat el — a ciști- 
gat treptat o largă adeziune și a- 
probarc, devenind in această vară o 
realitate concretă, de importanță isto
rică în viața politică a Europei. Con
ferința general-europeană oferă un 
cadru politic propice abordării de că
tre reprezentanții tuturor statelor 
participante, pe baza deplinei egali
tăți in drepturi și suveranității tu
turor națiunilor, a unor probleme de 
interes major pentru consolidarea 
destinderii, a înțelegerii și colaboră
rii între popoarele continentului, pen
tru garantarea uhei securități trai
nice.

Vorbitorul a exprimat, pe de altă 
parte, satisfacția pentru bunele relații 
pe care România le are cu toate ță
rile din regiunea Balcanilor și a rea
firmat dorința României de a se asi
gura transformarea Balcanilor intr-o 
zonă a bunei vecinătăți, colaborării 
și păcii, lipsită de arma nucleară, in 
care scop o importanță aparte ar a- 
vea-o organizarea unei reuniuni a 
reprezentanților țărilor balcanice, la 
care să poată participa și alte țări 
interesate.

Ministrul român a subliniat nece
sitatea ca O.N.U., in spiritul rezolu
țiilor sale, intre care și cea privind 
proclamarea deceniului 1970—1980 
drept „Deceniu al dezarmării", să joa
ce un rol efectiv in negocierile pri
vind oprirea cursei înarmărilor și a 
cheltuielilor militare, in elaborarea 
unui program concret de reducere a 
acestor bugete, incepind cu țările pu
ternic înarmate, de măsuri eficace de 
dezarmare, in primul rind in dome
niul dezarmării nucleare. Prin aceas
tă prismă — -a declarat el — abor
dăm recenta propunere a Uniunii So
vietice și alte propuneri asemănătoa
re privind reducerea bugetelor mili
tare, care confirmă necesitatea exa
minării și întreprinderii de acțiuni 
concrete in acest sens și reprezintă 
un început pentru măsuri de redu
cere a bugetelor militare. In 6copul 
desfășurării unor negocieri intense și 
continue, in cadrul Națiunilor Unite, 
guvernul român susține ideea reactivi- 
zării Comisiei de dezarmare a O.N.U.

Arătind că guvernul român conce
pe cooperarea ca mijloo esențial pen
tru întărirea securității internaționale 
și asigurarea progresului economic $1 
social al tuturor popoarelor, vorbi
torul a declarat că extinderea coo
perării internaționale este necesară, 
totpdată, pentru dezvoltarea socială, 
menținerea constantă în atenția or
ganizației a problematicii complexe a 
tinerei generații, crearea cadrului ne
cesar pentru ca tinerii 6ă-sl aducă o 
contribuție efectivă la mersul înain
te al popoarelor pe drumul păcii, în
țelegerii și bunăstării, in condiții de 
mai mare libertate.

Forța O.N.U., posibilitățile el de 
acțiune — a continuat vorbito
rul — rezidă in mod neindolos 
in capacitatea sa de a ie adapta 

realitățile lumii contemporane. 
A sosit momentul __ _ _____
rile probleme ale contemporanei
tății să fie aici dezbătute, dc către 
toate statele membre, iar soluțiile să 
reprezinte contribuția fiecăruia șl să 
exprime voința șl interesele tuturor 
membrilor O.N.U.

Eforturile pe care le depunem — a 
declarat in încheiere șeful delegației 
române — urmăresc creșterea rolului 
O.N.U., întărirea obiectivelor și prin
cipiilor Cartei, folosirea mai com
pletă a resurselor acesteia, cu scopul 
de a aduce organizația la ora coman
damentelor zilei, de a o înscrie in 
procesul de destindere, cooperare șl 
democratizare a vieții internaționale 
ca un instrument dc bază in mina 
forțelor păcii și progresului, capabil 
să riposteze oricăror manevre ale 
reacțiunil și imperialismului, pe 
scurt, pentru ca O.N.U. să-și îndepli
nească misiunea încredințată de 
popoare in condițiile prezente.

GENEVA 9 (Corespondență de la 
C. Vlad). — La Geneva au continuat 
în organele de lucru ale Conferinței 
pentru securitate șl cooperare în 
Europa dezbaterile asupra proble
melor înscrise pe ordinea de zi.

în subcomisia pentru principii, re
prezentantul român, Ion Diaconu, a 
arătat că singura bază reală si du
rabilă a procesului de edificare a 
securității in Europa este respecta
rea riguroasă a principiilor funda
mentale ale dreptului Internațional 
și. in special, a suveranității și in
dependenței statelor, a egalității în 
drepturi, a nerecurgerii la forță șl 
la amenințarea cu forța, a neinter
venției in treburile interne, a drep
tului popoarelor de a dispune de ele 
însele ; el a subliniat că una din 
sarcinile importante ale conferinței, 
este de a consacra șl formula, cu 
toată claritatea, principiile destinate 
să guverneze relațiile dintre statele 
participante.

Luînd cuvintul tn cadrul dezbate
rilor generale din subcomisia pentru 
problemele cooperării în domeniul 
educației, reprezentantul țării noas
tre, Dumitru Trancă, a prezentat

punctul de vedere al delegației ro
mâne asupra problemelor legate de 
dezvoltarea cooperării pe plan euro
pean în acest domeniu. El s-a refe
rit pe larg la necesitatea intensifi
cării cooperării pe baza respectării 
principiilor Independenței și suvera
nității naționale și a evidențiat im
portanța pe care România o acordă 
educării tineretului In spiritul înal
telor idealuri de pace, respect re
ciproc și cooperare între popoare.

în ce privește formele șl metodele 
de cooperare, delegatul român a re
levat, printre altele. Importanța a- 
oordurlior culturale Interguvema- 
mentale șl a înțelegerilor directe in
tre Instituțiile de învățămlnt supe
rior, a schimburilor de st’udenți șl 
cadre didactice, a deschiderii de lec
torate de limbă și civilizație, a îm
bunătățirii prezentării fiecărei țări 
în manualele școlare, precum și a 
cooperării în vederea găsirii de so
luții reciproc avantajoase pentru e- 
chlvalarea diplomelor. Delegatul ro
mân s-a referit, de asemenea, la 
contribuția țării noastre in domeniul 
cooperării în învățămlntul superior.

Situația din Chile
• Continuă valul de arestări șî execuții • Mărturii revelatoare 
privind situația miilor de deținuți • înrăutățirea situației eco

nomice a țării

SANTIAGO DE CHILE 9 (Ager
pres). — La aproape o lună de la 
lovitura de stat reacționară, junta 
militară chiliană nu a reușit să-și 
consolideze regimul. Represiunile 
sîngeroase împotriva forțelor demo
cratice din țară (arestări, razii, per
cheziții) s-au transformat tot mai 
mult într-o vinătoare împotriva li
derilor politici de stingă, a altor per
sonalități progresiste, in timp ce 
economia chiliană trece printr-o pe
rioadă deosebit de dificilă.

Comunicatele difuzate de juntă șl 
agențiile de presă informează des
pre noi arestări și execuții. In ulti
mele zile, după cum relevă agențiile 
de presă, au avut loc arestări în 
masă la Santiago. Vina del Mar, 
Talca, Antofagasta și in portul Tal- 
cahuano. La Taica, potrivit unui co
municat al juntei, au fost executate, 
în ultimele 24 de ore. trei persoane. 
Secretarul general al cabinetului mi
litar, reluat de agenția Reuter, a de
clarat că 40 de civili „care au în
cercat să evadeze" au fost executați 
de la începutul lunii octombrie.

Membrii unei echipe a comitetului 
internațional al Crucii Roșii, care au 
vizitat stadionul „Național" din ca
pitala chiliană (transformat în loc de 
detenție pentru aproximativ 5 000 de 
persoane) și portul Valparaiso au 
declarat că au intilnît aici o situație 
dintre cele mai dificile.

Pe de altă parte. Anne Marie 
Sunybom, care s-a deplasat în Chile 
cu delegația Internaționalei socialis-

te. a confirmat, la o conferință de 
presă, știrile despre torturile și exe
cuțiile care au loc in această țară. în 
toate diminețile, a spus ea, se pu
teau vedea cadavre de deținuți eșua
te pe malurile riului de la Santiago, 
unde erau transportate de pe sta
dionul „Național".

Referindu-se la situația economică 
a țării, ministrul de finanțe în cabi
netul militar, Lorenzo Botuzzo, a de- 

’clarat că inflația monetară a depă
șit procentul de 320 la sută și a anun
țat că prețurile la unele produse de 
primă necesitate — piine, zahăr, ulei 
— vor fi reajustate.

LIMA 9 (Agerpres). — După cum 
Informează agenția Prensa Latina, 
președintele Republicii Peru, Juan 
Velasco Alvarado, a adresat autorită
ților militare chiliene 
apărarea vieții lui 
secretar general al

un mesaj in 
Luis Corvalan, 
P.C. din Chile.

PHENIAN 9 (Agerpres). — C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea a adre
sat C.C. al P.C. din Chile un mesaj 
in care exprimă solidaritatea cu 
luota poporului chilian și a P.C. din 
Chile. pentru apărarea libertăților 
democratice și a intereselor naționa
le și condamnă arestarea secretaru
lui general al P.C. din Chile, Luis 
Corvalan, și deferirea sa justiției 
militare, precum și reprimarea de că
tre autorii loviturii de stat militare 
a forțelor democratice și progresiste 
din Chile.

-CAIRO 9 (Agerpres). — Agenția 
M E.N. și postul de radio Cairo au 
difuzat, marii, mai mulie comuni
cate In care se arată că. dună ce 
au preluat controlul asupra între
gului litoral estic al Canalului Suez, 
forțele militare egiptene au conti
nuat să înainteze pe toată linia 
frontului, străpungerile atingînd. pe 
alocuri. 15 kilometri in Interiorul 
peninsulei Sinai. Un purtător de 
cuvînt militar a anunțat că forțele 
armate egiptene au eliberat orașul 
Kantara-est, situat De malul răsări
tean al Canalului Suez, si au captu
rat un mare număr de tancuri is
raeliene de tip „Centurion". Comu
nicatele difuzate la Cairo anunță că 
trupele egiptene terestre si unități
le de blindate au distrus, in înain
tarea lor. pozițiile inamice, provo- 
cindu-le acestora pierderi în oameni 
și materiale de luptă. Un comuni
cat al comandamentului armatei e- 
giptene. reluat de agenția M.E.N., a 
informat că forțele militare egipte
ne au distrus in întregime brigada 
israeliană de blindate 190. care ope
ra în Sinai, iar comandantul aces
teia a fost făcut prizonier. Potrivit 
agenției France Presse, forțe teres
tre si unităti blindate egiptene con
tinuă să traverseze canalul.

Agenția M.E.N. a difuzat un co
municat arătind că aviația egipteană 
a bombardat instalațiile petroliere 
israeliene de la El Bclaim, din Sinai, 
provocindu-le însemnate avarii. Im 
apropierea deltei Nilului forțele 
navale egiptene au interceptat o 
flotilă israeliană care inainta sub 
acoperirea uriei formații de elicop
tere. în cursul bătăliei au fost scu
fundate 5 vase și au fost doborite 
4 elicoptere ale inamicului. Trei 
vase egiptene au fost avariate.

Comandamentul armatei egiptene 
a anuntat că aviația israeliană a 
bombardat orașul Port Said. unde 
mai multe clădiri au fost avariate 
și s-au semnalat victime în rindul 
populației. Un alt comunicat infor
mează că avioane israeliene au în
cercat să atace aeroporturi egiptene, 
situate pe liniile avansate ale frontu
lui, dar au fost interceptate de for
țele de apărare antiaeriană ale E- 
giptului, care au doborit 16 aparate.

Potrivit surselor militare egiptene, 
in cursul luptelor desfășurate in 
Sinai au fost capturați 125 militari 
israelieni. iar de la declanșarea lup
telor. forțele armate egiptene au 
doborit 97 de avioane. Se mențio
nează că numai marți au fost dis
truse in Sinai 102 tancuri israelie
ne. Un purtător de cuvint egiptean 
a comunicat că. luni, trupele egip
tene au pierdut 10 avioane, mai 
multe tancuri si au înregistrat pier
deri de vieți omenești.
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Convorbirile 
sdvieto - japoneze
MOSCOVA 9 (Agerpres). — La 

Moscova au continuat, marți, con
vorbirile sovieto-japoneze, la care au 
participat, din partea sovietică, Leo
nid Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., Alexei Kosighin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și Andrei Gromiko, minis
trul afacerilor externe, iar din partea 
niponă — Kakuei Tanaka, primul 
ministru al Japoniei, și Masayoshi 
Ohira, ministrul afacerilor externe.

In cadrul convorbirilor — relatea
ză agenția T.A.S.S. — a fost conti
nuat schimbul de opinii in probleme 
privind dezvoltarea relațiilor sovieto- 
japoneze, precum șl în unele proble
me internaționale actuale.

PR.AGA

Vizita președintelui
Indiei

PRAG A 9 (Agerpres). — La Praga 
a avut loc, marți, o intîlnire priete
nească intre’ Gustav Husak, secretar 
general al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele C.C. al Fron
tului Național din Cehoslovacia,' și 
Varahagiri Venkata Giri, președin
tele Indiei. în cursul întâlnirii — 
menționează agenția C.T.K. — a avut 
loc un schimb de păreri cu privire 
la principalele probleme ale situației 
Internaționale și s-au discutat aspec
te ale relațiilor bilaterale.

DAMASC 9 (Agerpres). — Coman
damentul suprem al armatei sirie
ne a dat publicității un comunicat, 
reluat de agenția M.E.N., care relevă 
că forțele armate siriene își mențin 
pozițiile cucerite în regiunea înălți
milor Golan și continuă să înainteze, 
în pofida intervenției aviației israe- 
liene. Intr-un mesaj transmis de 
postul de radio Damasc, președintele 
Siriei, Hafez Assad, a declarat că 
forțele armate siriene dețin in în
tregime controlul asupra înălțimilor 
Golan. Comunicatele difuzate la Da
masc, menționează că forțele aeriene 
și bateriile de antiaeriană ale Siriei 
au intervenit împotriva avioanelor is- 
raeliene, care au efectuat raiduri a- 
supra înălțimilor Golan, doboririd 
cinci aparate.

Postul de radio Damasc și-a între
rupt marți, la 10,10 GMT, emisiunile 
pentru a transmite un comunicat al 
comandamentului militar sirian re- 
levind că șase avioane israeliene de 
tip „Phantom" au atacat obiective 
civile din Damasc, iar alte aparate, 
obiective din Horns, înregistrindu-.se 
și victime omenești — relatează agen
țiile United Press International 
France Presse. Avioanele siriene 
forțele de apărare antiaeriană 
intrat în acțiune, doborînd șapte 
vioane inamice, după o luptă aeria
nă violentă — s-a anunțat la Damasc. 
Potrivit agenției siriene de presă 
S.A.N.A. — citată de France Presse

și
si. 

au 
a-

— cartierele rezidențiale din Damasc 
au constituit ținte ale bombardamen
tului israelian. Comunicatul coman-. 
damentului militar sirian subliniază 
că „Israelul va suporta consecințele 
acestei acțiuni".

Pe de altă parte, purtătorii de cuvînt 
sirieni — relatează agențiile U.P.I. și 
France Presse — au dezmințit afir
mațiile israeliene potrivit cărora a- 
viația siriană a atacat localități ci
vile tn partea de nord a Israelului.

★
TEL AVIV 9 (Agerpres). — Un 

comunicat militar dat publicității la 
Tel Aviv șl reluat dc agenția Uni
ted Press International anunță că 
trupele șl aviația israeliană au des
fășurat, in tot cursul nopții de luni 
spre marți, lupte pentru a contracara 
pătrunderea tancurilor egiptene peste 
Canalul Suez și pentru a-și conso
lida pozițiile în fața contraatacurilor 
siriene de pe înălțimile Golan. Un 
purtător de cuvînt a declarat că avia
ția israeliană a atacat orașul egip
tean Port Said, afirmind că au fost 
provocate însemnate daune instala
țiilor portuare din oraș. La Tel Aviv 
s-a anunțat, totodată, că aviația 
israeliană a bombardat două aero
porturi militare egiptene, situate^ 
Koutnleh și Mansoura. Comanda
mentul militar israelian a anunțat, 
potrivit agențiilor de presă, că avia
ția și marina israeliană au scufundat 
cinci nave militare egiptene.

Comandantul frontului israelian 
din Sinai, general-maior Shmuel Go- 
nen, a arătat, lntr-un interviu radio
difuzat, că, în citeva puncte de pe 
malul răsăritean al Suezului, sînt in 
curs de desfășurare lupte ' ’ ‘
El a adăugat că partea 1 
continuă să treacă peste 
Suez efective militare.

Potrivit unul comunicat 
reluat de France Presse, 

(israeliene s-ar afla în . ...
malului răsăritean al Canalului Suez.

Pe de altă parte, purtătorul de cu- 
vint militar de la Tel Aviv a anun
țat că, in zona înălțimilor Golan, 
aviația israeliană continuă 6ă efec
tueze raiduri asupra pozițiilor si
riene. EU a menționat că, în această 
zonă, unitățile israeliene au doborit 
un elicopter sirian care încerca să 
parașuteze efective în spatele fron
tului trupelor israeliene.

Un alt comunicat militar Israelian 
a anunțat că aviația israeliană a ata
cat, marți, cartierul general al Sta
tului Major al armatei și aviației si
riene, din regiunea Damasc, clădirea 
radiodifuziunii, alte obiective strate
gice, rafinăriile șl uzinele electrice 
din regiunea Homs. Potrivit surselor 
israeliene, aceste bombardamente au 
constituit o ripostă la atacurile în
treprinse de forțele siriene asupra 
unor obiective civile Israeliene.

★ .KHARTUM 9 (Agerpres). — în- 
tr-un discurs radiotelevizat, pre
ședintele Sudanului. Gaafar Nimeirî, 
a făcut cunoscut că a ordonat forțe
lor armate sudaneze să ocupe poziții 
și să participe la luptele care se des
fășoară între Egipt și Israel — in
formează agenția M.E.N. Șeful sta
tului sudanez a deolarat că forțele 
armate ale țării au fost plasate sub 
conducerea comandamentelor țări
lor arabe angajate în lupta împotri
va Israelului.

★
BAGDAD 9 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvint al armatei irakiene a 
declarat la Bagdad că efective ale 
aviației irakiene participă la luptele 
aeriene care se desfășoară în Sinai 
și în regiunea înălțimilor Golan — 
anunță agenția M.E.N. Irakul a plasat 
forțele sale armate sub conducerea 
directă a comandamentului militar 
egipteano-sirian.

★
BEIRUT 9 (Agerpres). — Ministe

rul Apărării al Libanului a anunțat 
că avioane militare israeliene au 
atacat, marți, o stație radar libane
ză, amplasată la 40 kilometri sud- 
est de Beirut, provocind pierderi 
grele — informează U.P.I. și A.F.P.

Atacul a fost confirmat intr-un 
comunicat militar difuzat la Tel 
Aviv. 1
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Dezbaterile din Consiliul de Securitate
AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT 9 (Corespondentă de Ia C. Alcxandroaie). — Consiliul 

fost convocat, luni seara, la cererea S.U.A., pentru »
NEVV YORK

de Securitate a __
dezbate situația creată în Orientul Apropiat.

Convorbirile S.A.L.T. Ln
Geneva a avut loc o nouă întîlnlre a 
delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A., în ca
drul celei de-a doua runde a convor
birilor sovieto-americane cu privire 
la limitarea armamentelor strategi
ce (S.A.L.T.) — informează agențiile 
T.A.S.S. și U.P.I.

Todor Jivkov,
Consiliului de Stat al R. P. Bulga
ria, a sosit Ia Viena. unde efectuea
ză o vizită oficială, la invitația pre
ședintelui federal al Austriei, Franz 
Jonas.

Ministerul de Externe al 
R. D. Vietnam ‘ dal puwicitițu 
o declarație care condamnă cu se
veritate administrația saigoneză 
pentru atacurile aeriene comise re
cent împotriva unor regiuni din pro
vincia Tay Ninh, aflate sub contro
lul Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud.

R. D. Germană șl Iorda- 
jjjjj au hotărît să stabilească relații 
diplomatice la nivel de ambasadă — 
se arată intr-un comunicat, semnat, 
la New York, de Otto Wlnzer, mi
nistrul afacerilor externe al R.D.G., 
și de Zoheir El-Mufti, ministru de 
stat pentru afaceri externe al Ior
daniei.

Elicoptere cubaneze șl 
un cargou cipriot ,u “aIval 
echipajele a două pescadoare cuba
neze, victime ale unul atac al con
trarevoluționarilor cubanezi, în urma 
căruia unul din pescarii de pe na
vele atacate a fost asasinat •— infor
mează ziarul „Granma".

Lq Pruncia *ost dat publicită
ții un comunicat privind vizita în 
Cehoslovacia a unei delegații a 
Uniunii Sindicatelor din R. F. Ger
mania. Comunicatul relevă că. ■ în 
timpul convorbirilor purtate, s-a rele
vat necesitatea de a se ajunge cit 
mal curînd la normalizarea relații
lor dintre R.S. Cehoslovacă șl R.F. 
Germania.

Guvernele R. P. Albania 
și Tunisioiau căzut de acor(1 sa 
stabilească relații diplomatica la ni
vel de ambasadă.

Delegația ziarului „Sein- 
tCia° care ** a£lft intr-o vizită In 
R.P.D. Coreeană, a fost primită de 
Yang Hyong Sop, membru al Comi
tetului Politic al C.C. ab Partidului 
Muncii din Coreea. Cu acest prilej, 
a avut loc o convorbire prietenească.

La opera din Saarbriicken 
a avut loc un spectacol extraordinar 
cu opera „Flautul fermecat" de Mo
zart. Rolurile principale au fost sus
ținute de soliștii Operei române din 
București : Elena Simionescu, Elena 
Marinescu, Cornelia Angelescu, Va
lentin Teodorian, Constantin Gabor. 
Cristian Mihăilescu, iar conducerea 
muzicală a revenit dirijorului Con
stantin Bugeanu. Spectacolul s-a bu
curat de un frumos succes.

în cadrul „întîlnirilor in
ternaționale de cultură și 
(Xrtâ° de la Lugano, prilejuite de 
tradiționala sărbătoare a culesului 
viilor, ansamblul artistic de amatori 
„Măgura" din Codlea-Brașov a pre
zentat o serie de spectacole de cîn- 
tece și dansuri populare românești, 
obținind un succes deosebit

Luind cuvintul la dezbateri, re
prezentantul permanent al Statelor 
Unite la Națiunile Unite. John 
Scaii, s-a pronunțat pentru în
cetarea imediată a ostilităților mi
litare, restabilirea condițiilor pro
pice ajungerii .pe cale pașnică la 
o soluție definitivă a conflictului din 
Orientul Apropiat. Vorbitorul a sub
liniat că bazele realizate in trecut 
pentru facilitarea negocierilor spre 
reinstaurarea păcii in această zonă 
nu trebuie distruse sub presiunea si
tuației militare urgenta din zonă.

A urmat la cuvînt ministrul de ex
terne al Egiptului, Mohamed Hassan 
el Zayyat, care a respins propunerea 
S.U.A. ca toate trupele să se retragă 
pe pozițiile ocupate înainte de izbuc
nirea ostilităților militare. El a decla
rat că,‘in numeroase rinduri. Egiptul 
s-a prezentat în fața Consiliului (le 
Securitate cerindu-i să ia măsuri ur
gente pentru a determina Israelul să 
se retragă de pe toate teritoriile ocu
pate prin forță in anul 1967. Activita
tea consiliului — a spus el — a fost 
insă paralizată de vetoul S.U.A. El 
Zayyat a declarat că Egiptul a ac
ceptat propunerile constructive ale 
reprezentantului personal al secre*  
tarului general, ambasadorul Gunnar 
Jarring, vizind reglementarea pe ca
lea tratativelor a conflictului din 
zonă însă, datorită respingerii lor 
de către Israel, eforturile de me
diere au Intrat în impas. Vorbitorul 
a apreciat. în continuare, că Națiu
nile Unite au conceput acordul de 
încetare a focului drept un prim pas, 
°. s?îulie temporară și nicidecum de
finitivă, pe calea spre restabilirea pă
cii in zonă. Ministrul egiptean a sub
liniat că guvernul țării sale a acep- 
tat prevederile rezoluției Consiliului 
de Securitate din noiembrie 1967 și 
s-a pronunțat pentru transpunerea lor 
în practică.

Huan Hua, reprezentantul perma
nent al R. P. Chineze la O.N.U., a 
menționat că actualele evenimente 
din Orientul Apropiat se datoresa 
perpetuării ocupației de către Israel

a teritoriilor arabe acaparate prin 
forță și a apreciat că o eventuală 
rezoluție a Consiliului de Securitate 
in problema Orientului Apropiat ar 
trebui să includă drept soluție a con
flictului renunțarea de către Israel 
la politica de ocupație și restabilirea 
deplină a drepturilor populației pa- 
lestinene în conformitate cu intere
sele și aspirațiile sale naționale.

Subliniind faptul că Israelul și-» 
expus deja în plenara Adunării Ge
nerale a O.N.U. opiniile în legătură 
cu izbucnirea ostilităților din Orien
tul Apropiat, ministrul de externe 
israelian, Abba Eban, a declarat că 
ușa negocierilor este deschisă pentru 
a înlocui războiul cu pacea și linia 
de încetare a focului cu granițe sta
bile și garantate. Vorbitorul a rele
vat că, pină in prezent, s-au încercat 
toate metodele violente de reglemen
tare a conflictului, inclusiv războiul, 
și că a sosit timpul ca edificarea pă
cii în regiune să se facă prin mij
loace pașnice, care reclamă un efort 
concertat al tuturor statelor intere
sate.

Consiliul de Securitate, căruia, po
trivit Cartei, li revine sarcina pri
mordială de a apăra pacea și secu
ritatea lumii, a declarat Donald 
Maintland, reprezentantul permanent 
al Angliei la O.N.U., nu trebuie să 
piardă timp cu stabilirea vinovatului, 
ci să treacă la găsirea unei soluții 
eficiente. Anglia — a spus vorbitorul 
— consideră că rezoluția Consiliului 
de Securitate din noiembrie 1967 con
stituie piatra unghiulară pentru re
glementarea politică a conflictului.

Ambasadorul Uniunii Sovietice la 
O.N.U., Iacov Malik, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, a decla
rat că soluționarea conflictului din 
Orientul Apropiat reclamă retragerea 
trupelor israeliene de pe teritoriile 
arabe ocupate prin războiul din 1967. 
U.R.S.S., a spus vorbitorul, se pro
nunță pentru o pace justă și echitabi
lă in Orientul Mijlociu, prin care să 
fie garantat dreptul la existență «1 
tuturor statelor din regiune.
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