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S-A AFLAI 
LA TIRGU MUREȘ

O agendă de lucru bogată, foarte 
variată, semnificativă pentru dezvol
tarea multilaterală din ultimii ani și 
perspectivele de viitor ale vechiului 
oraș transilvănean.

Producția de îngrășăminte chimice 
pentru agricultură, de utilaje pentru 
industria ușoară, de produse de larg 
consum, de mașini electromecanice 
de calculat, inaugurarea elegantului 
edificiu al teatrului, ca și preocupările 
urbanistice au prilejuit o largă cuprin
dere a realizărilor de pînă acum, o 
analiză rodnică a problemelor, reco
mandări substanțiale.

NicolaeTovarășul
Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului, pre
ședintele Consiliului de 
Stat, a făcut ieri o vizită 
de lucru la Tg. Mureș. îm
preună cu conducătorul 
partidului și al statului 
nostru, au venit în vechea 
așezare tovarășii Dumitru 
Popescu și Miron Constan- 
tinescu.

Vizita întreprinsă în ora
șul de pe Mureș a prilejuit 
secretarului general al 
partidului o fructuoasă in- 
tilnire cu oamenii muncii
români, maghiari și ger
mani, care trăiesc înfrățiți 
de veacuri pe acest pă- 
mînt străbun, muncind în
frățiți pentru propășirea 
României socialiste.

La ora 9.00, avionul cu care a 
călătorit conducătorul partidu
lui si statului aterizează la Tg. 
Mureș.

„Bine ați venit la noi. iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu 
Aceste cuvinte înscrise pe un 
mare panou, pe frontispiciul 
aerogării, sint In inimile tuturor 
mureșenilor care au ținut să 
facă o primire sărbătorească 
tovarășului Ceaușescu.

La cobori rea din avion, secre
tarul general al partidului a fost 
salutat de tovarășul Iosif Banc, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R } 
prim-secret ar al Comitetului 
județean Mureș al P.C.R.

în numele comuniștilor, al tu
turor locuitorilor județului Mu
reș, români, maghiari și ger
mani. secretarului general al 
partidului ii sint adresate cu- 
viDte calde de bun sosit.

O gardă militară. alcătuită 
din ostași, luptători ai gărzilor 
patriotice și tineri din detașa
mentele de pregătire pentru 
apărarea patriei, prezintă ono
rul—
(ContiDUxre in P»S » U-*>

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

la adunarea populară de la Tirgu-Mureș
Dragi tovarăși,
Am venit în municipiul și jude

țul dumneavoastră într-o vizită de 
lucru și pentru a participa la inau
gurarea acestui minunat lăcaș de 
artă și cultură : Teatrul de stat 
din Tg. Mureș. Am putut constata* 
cu multă bucurie că oamenii mun
cii din municipiul Tg. Mureș și din 
județul Mureș înfăptuiesc cu 
succes sarcinile ce le revin din 
programul trasat de Congresul al 
X-lea și de hotăririle Conferinței 
Naționale ale pailidului. (Aplauze 
puternice, urale).

Folosesc acest prilej pentru a vă 
adresa dumneavoastră, pârtieipan- 
ților la această adunare populară, 
locuitorilor municipiului Tg. Mu
reș și județului Mureș, un salut 
călduros din partea Comitetului 
Central al partidului, a Consiliu
lui de Stat, a guvernului, precum 
și din partea mea personal. (A- 
plauze puternice, prelungite. Se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.*').

Am vizitat 4 întreprinderi indus
triale din Tg. Mureș, am ascultat 
cu muită bucurie cele expuse de 
tovarășul Iosif Banc și de ceilalți 
tovarăși care au luat cuvîntul, cu 
privire la rezultatele obținute în 
realizarea planului cincinal, a pla
nului pe 1973. Intr-adevăr, între
prinderile pe care le-am vizitat 
s-au dezvoltat mult. In toate 6e 
execută în continuare lucrări de 
investiții — îndeosebi la combi
natul chimic — pentru dezvoltarea 
și perfecționarea producției. Se 
poate spune că industria județului 
Mureș se dezvoltă într-un ritm 
rapid. Odată cu industrializarea se 
dezvoltă orașul, se transformă oa

Primire călduroasa la întreprinderea de prelucrare a lemnului „23- August"

Discufii privind dezvoltarea combinatului de îngrășăminte azotoasc

menii, devenind participant! tot 
mai activi la înfăptuirea mărețu
lui program de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate în 
România. (Aplauze puternice, u- 
rale).

După cum am mai menționat re
cent în cadrul altor adunări, în 
întreaga țară, oamenii muncii au 
reușit să îndeplinească cu succes 
sarcinile de plan pe primele nouă 
luni ale acestui an — realizîndșio 
depășire a prevederilor planului — 
industria dezvoltîndu-se într-un 
ritm de 14.7 Ia sută. La aceste 
realizări, Mureșul și-a adus con
tribuția importantă, realizînd pla
nul pe nouă luni în proporție de 
102.8 la sută și îndeplinind deja 
în nouă luni angajamentul de 
depășire a planului pe întregul an. 
Toate aceste realizări obținute 
de oamenii muncii din jude
țul Mureș, ca de altfel de în
tregul nostru popor, în dezvol-. 
tarea industriei socialiste, de
monstrează pe deplin marea capa
citate creatoare a clasei muncitoa
re, a muncitorilor, inginerilor, teh
nicienilor, a întregului nostru po
por, atestă încă o dată — dacă 
mai era nevoie — realismul pla
nului cincinal, al angajamentelor 
asumate de multe organizații de 
partid, printre care și organizația 
din județul Mureș, de a realiza 
cincinalul într-o perioadă mai 
scurtă. Tot ceea ce am realizat 
pină acum, în cei doi ani și noua 
luni din actualul cincinal, demon
strează că stă, în puterea oamenilor 
muncii din România socialistă să 
asigure mersul tot mai ferm îna
inte al patriei noastre pe drumul 
edificării societății socialiste mul

tilateral dezvoltate, pe drumul 
trecerii spre comunism, al făuri
rii bunăstării și fericirii întregului 
nostru popor. (Aplauze, urale. Se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.’ ).

Pentru rezultatele bune obținute 
de oamenii muncii din industria 
municipiului Tg. Mureș și din ju
dețul Mureș doresc să adresez tu
turor cele mai calde felicitări și 
urări de noi succese. (Aplau
ze. urale, ovații. Se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R.").

Au fost obținute, de asemenea, 
rezultate bune în dezvoltarea pro
ducției agricole — și după cum s-a 
arătat aici, și județul dumnea
voastră are în această privință o 
serie de rezultate pozitive. Aș dori 
de aceea să adresez și țărănimii 
cooperatiste, tuturor lucrătorilor 
din agricultura județului Mureș 
calde felicitări pentru rezultatele 
obținute, precum și urarea de a 
obține noi succese în activitatea 
viitoare. (Aplauze puternice, pre
lungite, urale).

Succesele pe care le-am înregis
trat în realizarea planului în in
dustrie și agricultură sint, fără 
nici o îndoială, un motiv de mîndrie 
și de bucurie pentru toți oamenii 
muncii, pentru întregul nostru po
por, dar nu trebuie să uităm că 
mai avem încă mult de făcut pen
tru a străbate drumul lung in ve
derea ridicării economiei țării 
noastre la nivelul țărilor dezvolta
te, pentru a asigura un grad înalt 
de dezvoltare a industriei și agri
culturii — condiție primordială 
pentru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, pentru 
trecerea la edificarea societății co
muniste pe pămîntul patriei 

noastre. (Aplauze puternice. Se 
scandează „Ceaușescu și poporul").

Chiar în cursui vizitei de astăzi 
am discutat in întreprinderile res
pective asupra necesității de a se 
lua noi măsuri în vederea lichidă
rii unor neajunsuri, pentru o mai 
bună folosire a capacităților de 
producție, a mașinilor și utilajelor, 
pentru ridicarea calității produc
ției, reducerea prețului de cost și 
creșterea eficienței întregii noastre 
activități. Trebuie să spun, la a- 
ceastă adunare, că și în întreprin
derile din Tg. Mureș și din jude
țul Mureș mai sînt încă multe re
zerve in acest domeniu. Sper că 
organizațiile de partid, colectivele 
de conducere ale întreprinderilor, 
toți oamenii muncii vor acționa cu 
și mai multă fermitate pentru ri
dicarea întregii activități la nivelul 
cerințelor puse de Congresul al 
X-lea, de Conferința Națională ale 
partidului. (Aplauze puternice. Se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.").

Este necesar, de asemenea, să 
acordăm o atenție mai mare reali- 
zarij timp a investițiilor, pune
rii în producție a capacităților la 
parametrii proiectați, pentru a ob
ține maximum de eficiență din 
cheltuielile materiale și de muncă 
pe care le efectuăm pentru aceste 
investiții.

In general este necesar să depu
nem eforturi mai susținute pentru 
a obține o îmbunătățire a activită
ții în agricultură, creșterea pro
ducției agricole, în vederea satis
facerii în condiții tot mai bune a 
necesităților poporului, a sporirii

(Continuare in pag. a IlI-a)

Tn ultimele zile, recoltarea cultu
rilor tirzii, transportul și livrarea 
porumbului, cartofilor, legumelor, 
strugurilor și fructelor s-au inten
sificat, mari cantități de produse 
fiind depozitate sau prelucrate. 
Potrivit datelor centralizate la Mi
nisterul Agriculturii, recoltarea po
rumbului s-a efectuat în proporție 
de 53 la sută in Întreprinderile 
agricole de stat și 52 la suta In 
cooperativele agricole. Avansate la 
această importantă lucrare sint coo
perativele agricole din județul 
Mehedinți care, pină la data amin
tită. au cules 95 la sută din supra
fețele cu porumb, cele din județele 
GORJ — 84 la sută. ALBA — 73 
la sută. BOTOȘANI, DOLJ și 
VILCEA — 72 la sută.

Concomitent cu măsurile pentru 
grăbirea recoltatului este necesară 
corelarea mai judicioasă a efortu-

Raidul nostru in județele
Constanța, Vaslui — în pagina a IV-a

La București, Tirgoviște, Alexandria

și Roșiorii de Vede:

NOI CAPACITĂȚI 
INDUSTRIALE VOR INTRA 

ÎN FUNCȚIUNE
Ne aflăm în ultimul trimestru al anului. Perioada ce ne mai des

parte de bilanțul final al activității de construcții-montaj pe 1973 tre
buie să se caracterizeze prin rezultate superioare, in așa fel Incit pla
nul de investiții să fie îndeplinit integral, iar toate capacitățile plani
ficate să fie puse in funcțiune neîntîrziat. Cum acționează in spiritul 
acestor imperative colectivele șantierelor Trustului de construcții in
dustriale din București ?

grupurile de șantiere 
din Tirgoviște și Slo
bozia, cheltuielile res
pective sint depășite. 
La ultima ședință a 
comitetului oamenilor 
muncii pe trust s-au 
adoptat o serie de mă
suri tehnico-organiza- 
torice menite să asigu
re, pe ansamblul între
prinderilor noastre, în
cadrarea în 1973 în 
sarcina planificată a 
prețului de cost. Vom 
face totul ca acesta să 
nu fie depășit.

— Ce alte măsuri 
aveți in vedere iu a- 
cest trimestru, care să 
contribuie la îndepli
nirea în condițiile 
unei eficiente sporite 
a planului anual de 
construcții-montaj ?

— Intîi am să re
lev că in multe ca
zuri punerile in func
țiune la termen sau 
mai devreme, ca în 
situația noilor capa
cități de la ..Pblico- 
lor“ sau de la Uzina 
de medicamente Bucu
rești. au fost Dosibile 
si datorită spriiinului 
Drimit din partea unor 
beneficiari, care au 
organizat în acest 
scod echipe de mon
tai formate din lucră
tori foarte buni. In 
continuare vom soli
cita beneficiarilor de

Convorbire 
realizată de 
Sever UTAN

— As dori, mai în- 
tii, să relev experien
ța bună din ultimele 
două luni și. în mod 
deosebit. dip luna 
septembrie. Faptele 
dovedesc că acolo 
unde au existat inte
res și colaborare 
strinsă intre benefi
ciarii de investiții, 
furnizorii de utilaje 
și constructori, o se
rie de noi capaci
tăți au fost puse în 
funcțiune mai devre
me decît prevedeau 
graficele — ne spune 
ing. GH MARINESCU, 
directorul trustului. 
In septembrie, pe an
samblul trustului s-au 
realizat lucrări de 
construcții-montaj su
perioare cu 8,7 Ia 
sută lunii august si 
cu 12 la sută lunii iu
lie a.c. Ca atare, am 
putut să îndeplinim 
planul de construcții- 
montaj pe trei tri
mestre în Droportie 
de 104 la sută, ceea 
ce corespunde cu 84,5 
la sută din danul a- 
nual. în 1973 avem 
sarcina de a da in 
funcțiune un număr 
dublu de mari capaci
tăți de producție, fată 
de anul trecut Pînă 
la 5 octombrie, 38 din 
acestea au si fost da
te în exploatare, din 
care 15 mai devreme 
cu 1 pînă la 6 luni. 
Sint întrunite toate 
condițiile ca, pînă Ia 
sfîrsitul anului. să 
intre în funcțiune si

celelalte obiective cu
prinse in plan. Se lu
crează intens De toate 
șantierele, iar la tur
narea betoanelor — 
oe Dlatformele in
dustriale din Tireo- 
viște si Tr. Măgurele
— activitatea este or
ganizată în două 
schimburi.

— V-ați referit la 
experiența deosebită 
cisti/jată in ultimele 
două luni, în special 
in septembrie. V-am 
ruga să dezvoltați 
ideea, să vă opriți — 
de asemenea — la u- 
nele din neajunsurile 
intilnite pe anumite 
Șantiere.

— Realizările din 
lunile august și sep
tembrie se datoresc 
creșterii indicelui de 
folosire a timpului de 
lucru, a utilajelor. Dis
ciplina muncii, spiri
tul gospodăresc în to
talitatea aspectelor lor 
insă nu ne mulțumesc 
pe deplin. La acest ca
pitol avem în vedere
— și nu poate fi alt
fel — modul in care 
sînt gospodărite și fo
losite materialele de 
construcții. Or, în vre
me ce pe o seamă de 
șantiere, cum ar fi nr. 
1 și 3 din Capitală, în 
acest domeniu s-a ac
ționat cu hotărîre, iar 
cheltuielile privind lu
crările s-au încadrat în 
sarcina de reducere a 
prețului de cost pe trei 
trimestre, în alte 
locuri, cum ar fi la

S-au terminat însămintările 

în județele

BRAlLA, DOLJ SI BOTOȘANI
Oamenii muncii din agricultura 

județului BRĂILA au terminat sim- 
bătă semănatul griului și al ce
lorlalte culturi de toamnă. In 
telegrama adresată, cu acest pri
lej. Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu. de Co
mitetul județean Brăila al P.C.R.. 
se arată intre altele : Asigu
răm conducerea partidului. pe 
dumneavoastră personal, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că, însuflețiți de valoroasele 
dumneavoastră indicații date cu 
prilejul recentei vizite de lu
cru in județul nostru. vom 
mobiliza toate forțele pentru ter
minarea in timpul cel mai scurt 
a recoltatului porumbului, sfeclei 
de zahăr, legumelor și celorlalte 
culturi de toamnă, eliberatul tere
nului și executarea ogoarelor pe 
întreaga suprafață prevăzută.

★
Mecanizatorii și cooperatorii din 

județul DOLJ au raportat cu sa
tisfacție încheierea însămintării 
culturilor de toamnă De toate cele 
188 000 ha prevăzute. în telegrama 
trimisă de Comitetul județean 
Dolj al P.C.R.. Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, to

rilor pentru înlăturarea decalajelor 
mari create intre cantitățile de 
produse recoltate și cele transpor
tate sau livrate. Această cerință 
este și mai evidentă în cazul pro
duselor perisabile — legume, stru
guri și fructe. Din informațiile so
site la redacție rezultă că. deși au 
fost luate unele măsuri pentru res
pectarea graficelor întocmite. în 
cimp continuă să rămină legume 
recoltate și nepreluate, ceea ce 
provoacă pierderi prin deprecierea 
unor cantități importante la ardei, 
roșii etc. Ținînd seama de volumul 
mare de lucrări este necesar ca 
organele de partid și agricole să 
mobilizeze și mai puternic toate 
forțele satului la recoltarea și 
transportul întregii producții, ast
fel incit nimic din produsele aces
tei toamne să nu se piardă.

Ilfov, Vrancea, Vilcea,

(Continuare 
în pag. a V-a)

varășului Nicolae Ceaușescu. se 
spune : Vă asigurăm și cu acest 
prilej. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că. însuflețiți de înaltul 
exemplu de viată si muncă comu
nistă. de înaltul patriotism pe care 
ni-1 oferă neobosita dumneavoastră 
activitate, lucrătorii ogoarelor dol- 
iene, sub conducerea permanentă 
a organizațiilor de partid, vor ac
ționa si de acum înainte cu ace
eași consecventă si fermitate pen
tru îndeplinirea exemplară a tu- 
t?.ro.r sarcinilor ce revin agricultu
rii județului in actualul cincinal.

★
S-a încheiat însămințarea griu

lui. răpi tei. orzului si a celorlalte 
culturi de toamnă pe toate cele 
peste 100 000 ha planificate și in 
județul BOTOȘANI. însuflețiți de 
înflăcărată chemare De care ati a- 
dresat-o la adunarea populară din 
orașul Slobozia, cu prilejul „Zilei 
recoltei", tuturor celor ce muncesc 
din agricultură — se arată in tele
grama Comitetului județean Boto
șani al P.C.R.. trimisă Comitetu
lui Central al . Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — ne preocupăm în con
tinuare cu grijă de efectuarea ară
turilor de toamnă si executarea 
celorlalte lucrări.
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Se Intonează Imnul de stat al Re
publicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceausescu trece 
tn revista garda de onoare.

în intimpinarea conducătorului 
partidului și statului, la aeroport se 
aflau, de asemenea, membrii Birou
lui comitetului județean al P.C.R.. 
Pavel Chtoreanu. primul secretar al 
comitetului municipal de partid, pri
marul orașului, alte oficialități lo
cale.

„Cum so dezvoltă producția de îngrășăminte 
azotoase ? Crește eficacitatea ? Scad cheltuielile 
de producție ? Dar consumul de materii prime ?“ 
întrebări cu răspunsuri pozitive la „AZOMUREȘ"
Primul obiectiv vizitat de secreta

rul general al partidului este, de fapt, 
și cea mai mare unitate industrială 
a orașului — combinatul de ingrășă- 
m n’e chimice „Azomureș".

La intrarea in incinta unității și pe 
alei, miile de operatori chimiști, 
laboranți, ingineri și tehnicieni, ve- 
niți sâ-i intimpine pe inalții oaspeți, 
fac o caldă și entuziastă primire 
6vcre»arului general al partidului.

Sint prezenți tovarășii Mihail Flo
re seu, ministrul industriei chimice, 
Mihai Manncscu, prim-viccpreședin- 
te al Consiliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității Economice 
și Sociale. Matei Ghigiu, ministrul 
construcțiilor industriale, conducători 
ai combinatului, reprezentanți ai 
comitetului de partid.

Tinere laborante oferă flori tovară
șului Nicolae Ceaușescu, celorlalți 
conducători.

Combinatul ..Azomureș", prin va
lorificarea superioară a gazului me
tan. realizează circa 20 la sută 
din producția românească de îngră
șăminte cu azot.

In fata unei machete și a unor pa
nouri de fotografii, directorul general 
al combinatului, ing. Popa Dorel. În
fățișează pe larg etapele dezvoltării 
acestei mari unități chimice, de la 
piatra de temelie așezată in 1963 
plnâ astăzi, cind se construiesc 4 noi 
fabrici, ultimele obiective prevăzute 
in proiect Se subliniază că spațiile 
s-au condensat mult, ajungind ca 
noile obiective in curs de construcție 
să ocupe o suprafață de două ori mai 
restrinsă decit ce1 e. aflate în func
țiune, iar volumul producției lor să 
fie de aproape 6 ori mai mare. In 
același timp, volumul producției pe 
tona de utilaj va fi superior celui 
realizat de instalațiile anterioare. De 
pildă, noile instalații vor furniza de 
2.4 ori mai mult amoniac pe tona de 
utilaje instalate.

Directorul combinatului raportează 
că. potrivit indicațiilor secretarului 
general al partidului, costul în
tregii platforme a fost recuperat, pe 
baza beneficiilor, cu un an înainte 
de termen.

La întrebarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privitoare la modul in 
care sint valorificate materiile prime, 
gazdele răspund : Așa cum ne-ați 
sfătuit dumneavoastră, stimate tova
rășe secretar general, valorificăm cu 
succes gazul metan din sursele lo
cale de joasă presiune, utilizăm ga
zele reziduale in diverse procese de 
producție și vom adinei procesuj re
cuperării și a altor substanțe de o 
asemenea natură.

Se dau apoi ample explicații despre 
cea de-a III-a etapă de dezvoltare, 
pe care combinatul o parcurge in mo
mentul de față. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este informat despre sta
diul de construcție al fabricii de în
grășăminte complexe, prima unitate 
de acest fel din țară proiectată ex
clusiv de specialiștii noștri.

Secretarul general al partidului 
este informat apoi despre preocu
pările pentru transformarea actualei 
secții de materiale fotosensibile in
tr-o fabrică modernă, despre locul în 
care va fi amplasat noul obiectiv.

Relevînd preocupările intense pen
tru continua ridicare a eficienței e- 
conomice, directorul generai al com
binatului arată că productivitatea 
muncii a crescut de la 220 000 lei la 
450 000 lei. urmind ca pină In 1975 
să ajungă la 600 000 lei pe fiecare lu

„FABRICA PENTRU MODERNIZAREA INDUSTRIEI 
UȘOARE" se dezvoltă rapid, dar cresc și exi
gențele de ordin tehnic, tehnologic și calitativ 

cărora trebuie să le răspundă
Următorul obiectiv al vizitei II 

constituie întreprinderea de utilaje 
pentru industria ușoară, unitate cu 
tradiție in peisajul Tirgu-Mureșului, 
care a cunoscut in ultimul deceniu 
o puternică dezvoltare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
întâmpinat de ministrul industriei 
ușoare. Ion Crăciun, de membri ai 
conducerii ministerului și întreprin
derii.

Colectivul tinerei unități industria
le face conducătorului partidului și 
statului o vibrantă primire, oferin-

După datlnfi. tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu este tntlmpinat cu piine, 
sare și vin. Pionierii il înconjoară 
apoi pe conducătorul partidului și 
statului, ii oferă flori. Mulțimea 
aclamă entuziast. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu răspunde tuturor, cu mul
tă prietenie.

Părăsind aeroportul. Insotit de 
uralele puternice ale celor vc- 
niti In intlmpinare. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. ceilalți conducători de 
partid și de stat care il însoțesc se 
Îndreaptă spre oraș.

crător. De asemenea, cheltuielile de 
producție la 1 000 lei producție-mar- 
fă au scăzut la 640 lei.

— Dar cu consumul de energie e- 
lectrică cum stați ? — întreabă secre
tarul general al partidului.

— De la ultima dumneavoastră vi
zită și pină acum a scăzut mult. 
Astfel, la una din noile fabrici, con
sumul de energie s-a redus de la 
1 700 kWh pe tona de ingrășămint 
la 800 kWh și chiar sub acest plafon. 
Am ajuns să înregistrăm cele mai 
mici consumuri, ca de altfel și in 
domeniul combustibilului.

în contextul acestui dialog de lu
cru, de examinare atentă a fiecărei 
laturi a producției și eficienței eco
nomice. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează de stadiul realizării 
investițiilor.

Constatind că pe șantierul Fabricii 
de acid azotic utilajele livrate n-au 
corespuns la montaj, datorită unor 
defecțiuni de fabricație, precum și 
lipsei de control al calității lor — 
utilajele livrate n-au fost executate 
și nici probate corespunzător de fa
bricile furnizoare — secretarul gene
ral al partidului a hotărit convoca
rea. chiar in cursul aceleiași zile, a 
unei ședințe cu factorii răspunzători 
de aceste deficiențe, luindu-se mă
surile ce se impun.

în același timp, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a atras serios atenția asu
pra întăririi controlului muncitoresc 
și activității inspectoratului de con
trolul calității pentru ca produsele să 
corespundă normelor tehnice prevă
zute pe toate fazele de fabricație și 
In final cerințelor beneficiarilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a tra
sat sarcină Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini Grele să ia 
măsuri categorice pentru ca utilajele 
destinate obiectivelor de investiții 
industriale să fie montate in fabri
cile producătoare și încercate la ban
cul de probă. în acest sens, s-a in
dicat urgentarea programului de 

\creare a bancurilor de probă în 
toate unitățile constructoare de ma
șini greie. astfel ca nici un utilaj să 
nu fie trimis beneficiarilor înainte 
de a fi verificat din toate punctele 
de vedere.

Sint vizitate apoi cîteva instalații 
moderne, de mare productivitate, din 
cadrul fabricii de amoniac — turbo- 
compresoare și coloane de sinteză.

In discuțiile cu conducătorii com
binatului. cu ministrul industriei 
chimice și ministrul construcțiilor 
industriale, secretarul general al par
tidului se interesează de măsurile 
luate pentru realizarea investițiilor 
In chimie, de acțiunile întreorinse în 
vederea recuoerării intîrzierilor exis
tente pe șantierele unor obiective. 
Secretarul general al partidului este 
informat că pretutindeni se des
fășoară o activitate deosebit de 
susținută pentru realizarea la timp 
a sarcinilor in această ramură care 
are menirea de a valorifica superior 
marile și variatele resurse de care 
dispun solul și subsolul patriei 
noastre.

La despărțire, in incinta combina
tului domnește aceeași atmosferă de 
entuziasm. Fiecare muncitor, fiecare 
specialist este pe deplin încredințat 
că vizita de astăzi a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la combinatul 
,.Azomureș" constituie un nou și 
prețios ajutor in muncă, un nou în
demn in îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen.

du-i flori, inconjurindu-1 cu dra
goste.

Directorul Întreprinderii, ing. Mir
cea Codreanu. invită pe oaspeți să 
viziteze citeva dintre sectoarele fa
bricii. In fata unei machete, el pre
zintă activitatea actuală și perspecti
vele unității, considerată pilot al 
producției naționale de mașini, uti
laje și piese de schimb pentru toate 
sectoarele industriei ușoare. Evocind 
începuturile producției, cind între
prinderea realiza numai piese de 
schimb, gazdele subliniază cu min- 

drie faptul că. tradueîndu-se In fapte 
indicațiile secretarului Reneral al 
partidului, aici s-a trecut la fabrica
ția in seric industrială a unor uti
laje foarte complexe, moderne, ca 
mașinile automate de țesut, de bo
binat și de dublat, in numeroase 
tiDodimensiuni. Ca urmare a volu
mului mare de investiții și creșterii 
productivității muncii, producția glo
bală a crescut, față de anul 1960. de 
60 de ori. iar de la începutul actua
lului cincinal de 2 ori.

Sint apreciate pozitiv contribuția 
majoră a fabricii la dotarea indus
triei ușoare naționale, la calificarea 
cadrelor de montori și reglori de 
șDOCinlitate pentru diferitele unități 
din întreaga tară, hotărirea întregu
lui colectiv al unității de a îndeplini 
prevederile cincinalului înainte de 
termen.

în hala de uzinal, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i se prezintă 
procesul de producție, organizat pe 
grupe de mașini, pe baza unor teh
nologii complexe de fabricație elabo
rate de specialiștii întreprinderii.

Secretarul general al partidului se 
oprește un moment la grupul ma
șinilor de frezat si urmărește lucrul 
unor tineri elevi de la grupul șco
lar de specialitate din Tg. Mures, 
care deprind tainele meseriei direct 
in procesul producției, imbinind 
concret cunoștințele teoretice cu 
practica, activitatea lor constituind 
o ilustrare concretă a modului cum 
se traduce in viată o altă indicație 
dată de secretarul general al partidu
lui privitoare la integrarea pro
cesului de învătămînt cu practica și 
cercetarea.

Sint prezentate citeva dintre pie
sele de mare complexitate asimilate 
in ultimul timp, ale căror tehno
logii, scule și dispozitive veri
ficatoare au fost create în -atelierul 
propriu de proiectare al unității.

Fac o plăcută impresie calitatea 
superioară de execuție, modul chib
zuit de utilizare a metalului. Ace
eași impresie produce și secția de 
ajustaj.

Parcurgind sectorul de magazinaj 
al pieselor necesare montajelor ge
nerale, secretarul general al partidu
lui apreciază modul ingenios in care 
a fost rezolvată depozitarea diferi
telor repere, prin folosirea spațiilor 
pe verticală, fapt care asigură ali
mentarea ritmică, operativă a liniilor 
de montai. Aceeași bună organizare, 
izvorită din sugestiile făcute de se
cretarul general al partidului, cu 
prilejul unor vizite anterioare in di
ferite unități ale industriei ușoare 
din țară, se reflectă și in alte secții, 
unde suprafețele de producție au gă
sit o utilizare integrală.

în hala de montai general, gazdele 
înfățișează citeva aspecte ale pro
cesului de producție, conceput in 
flux continuu, pe baza unor pro
iecte proprii. Este apreciat faptul că 
organizarea montajului în flux con
tinuu a permis realizarea unui vo
lum de producție de 3 ori mai mare, 
pe aceeași suprafață de lucru, com
parativ cu formele anterioare, stațio
nare. utilizate in fabrică.

Pe fluxul de montai pot fi urmă
rit? diferitele faze de nromontaț _ si 
montaj, inclusiv cele de roda.) al Răz
boaielor.

Tovarășul Nicolae Ceausescu ur
mărește modul de funcționare a 
unor meșini de fesut. gata pentru a 
fi livrate unităților beneficiare; 
examinează citeva eșantioane de 
țesături de lină si bumbac, care ilus
trează elocvent posibilitățile tehnice, 
performanțele la nivel mondial ale 
m-s’nilor.

Gazdele informează că primul 
război de țesut a fost fabricat aici 
in 1963. producția crescînd de a- 
tunci de 14 ori. Aceasta a permis ca 
întreprinderea tirgmureșeană să 
contribuie la înzestrarea unor unităti 
noi ale industriei textile. în con
text. sint enumerate cîteva mari fa
brici ca ..Argesana" — Pitești. ..Du
năreană" — Giurgiu, filaturile de 
bumbac din Cimpulung Moldove
nesc si Oltenița, precum si noile sec
ții ale cunoscutelor intrenrinderi 
..Dorobanțul" — Ploiești. Fabrica de 
postav Buhuși. „Postăvăria ro
mână’' — București etc.

Secretarul general al partidului 
cere detalii cu privire la perfor
mantele mașinilor, se interesează de 
calitatea acestora si recomandă lăr
girea gamei de utilaie necesare in
dustriei ușoare.

— Care este producția de răz
boaie ? — întreabă tovarășul Nicolae 
Ceausescu.

— Asigurăm necesarul industriei, 
informează directorul fabricii.

— Trebuie să vă propuneți și rea
lizarea unor războaie pentru fabri
carea țesăturilor late, necesare obți
nerii unor cantităti sporite de țesă
turi. in dimensiunile cerute de 
populație.

— Vă promitem că vom îndeplini 
cu conștiinciozitate indicațiile dv. 
Avem de pe acum unele soluții și 
proiecte in vederea fabricării unor 
războaie pentru țesături in lățime de 
2.20 m.

In citeva standuri sint prezentate 
o serie de repere produse din înlo
cuitori ai metalului, cu excelente În
sușiri. realizate in cooperare cu 
ICECHIM din București.

Deși utilajele livrate găsesc o bună 
apreciere in întreprinderile benefi
ciare. colectivul tirgmureșean nu se 
consideră mulțumit cu realizările 

sale. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este Informat că numeroase piese 
sint in prezent in faza unul atent 
studiu din partea specialiștilor fa
bricii. în vederea perfecționării lor. 
Secretarul general al partidului reco
mandă accelerarea acestei activități, 
în vederea producerii unor utilaje cu 
un grad tot mai înalt de funcționare. 
Conducătorii întreprinderii se anga
jează. in numele întregului .colectiv, 
să îndeplinească, la nivelul celei mai 
înalte exigențe, aceste indicații.

Pe parcurs sint prezentate o scrie 
de produse ale atelierelor de forjă 
și turnătorie, repere de complexi
tate ridicată, realizate după tehnolo
gii proprii, care permit o execuție 
de finețe și un consum minim de 
metal.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu apre
ciază in mod deosebit și felicită co
lectivul fabricii pentru aceste reali
zări, care constituie, in fapt, îndepli
nirea unor recomandări făcute in
dustriei de a conferi valori supe
rioare metalului.

Are loc o discuție în care sint exa
minate programele de dezvoltare a 
întreprinderii, care prevăd, intre al
tele. execuția unei sculerii noi. ex
tinderea și mecanizarea turnătoriei, 
precum și a atelierului de tratamen
te termice ; acțiuni de sporire a in
dicilor de utilizare a mașinilor-unel- 
te de bază din fabrică.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu reco
mandă a se da prioritate dezvoltării 
sectorului de fabricație a utilajelor 
pentru industria textilă, care presu
pune măsuri corespunzătoare, și pen
tru crearea de secții specializate la 
furnizorii din sectorul construcțiilor 
de mașini-unelte și electrotehnicii. 
Secretarul general al partidului ara
tă. de asemenea, că potențialul si 
experiența acestei întreprinderi pot 
fi mai bine valorificate, propunind 
în acest sens dezvoltarea sectoarelor 
..calde". în special producția de piese 
din fontă aliată și turnătoria de pie
se de precizie.

în încheierea vizitei, secretarul ge
neral al partidului a notat in dartea 
de onoare a întreprinderii.

,.Am vizitat cu multă plăcere în
treprinderea de utilaje pentru indus
tria ușoară și doresc să felicit cu a- 
cest prilej harnicul colectiv de aici 
pentru rezultatele frumoase obținute.

Am constatat cu satisfacție că, do 
la ultima mea vizită, muncitorii, in
ginerii și tehnicienii fabricii s-au 
preocupat să ridice performanțele 
tehnice aie utilajelor realizate, să 
producă instalații tot mai multe și 
de o calitate tot mai bună.

„Vom indepîini cu abnegație, tovarășe secretar 
general, toate recomandările ce ne-au fost făcute."

în imediata apropiere a cochetului 
cartier „Tudor" se află cea mai nouă 
secție a cunoscutei întreprinderi ,.E- 
lectromureș" — destinată producției 
de mașini electromecanice de calcu
lat — construită din indicația secre
tarului general al partidului și intra
tă in funcțiune la începutul actualu
lui cincinhl?

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
intimpinat aici de Virgil Actarian, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini-unelte și electrotehnicii, de 
conducerea fabricii.

Inginerul Ion Oltean, directorul u- 
nității, prezintă o serie de produse 
reprezentative ale întreprinderii, care 
se bucură de o bună apreciere in 
țară și peste hotare. De asemenea, 
prototipurile unor noi mașini eviden
țiază preocupările privind diversifi
carea producției. Prin citeva machete 
este înfățișată actuala dezvoltare a 
întreprinderii, precum și perspecti
vele ei.

Gazdele fac un bilanț sintetic al 
activității colectivului, subliniind că, 
în cursul acestui an, toți indicatorii 
de plan au fost realizați și depășiți, 
creindu-se, încă de pe acum, posibi
litățile îndeplinirii cincinalului îna
inte de termen.

Sint vizitate apoi sectoarele secției 
de mașini electromecanice de calcu
lat. Producția a crescut aici continuu, 
atingindu-se majoritatea parametri
lor proiectați.

Colectivul de muncă este alcătuit 
In proporție de 80 la sută din tinere 
absolvente de liceu, calificate in anii 
de studiu ca lucrătoare cu 6 înaltă 
calificare. Acestea fac secretarului 
general o călduroasă primire. Mai 
multe fete ii oferă flori, ii adresează 
emoționante cuvinte de bun sosit, 
urări de sănătate.

în timpul vizitei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu apreciază preocupările șt 
realizările specialiștilor în domeniul 
înfăptuirii unor utilaje prin autodo- 
tare, printre care se numără însăși 
banda de montaj a mașinilor de cal
culat, agregate de nituit foarte silen
țioase, dispozitive diverse de testare 
automată a produselor, care semna
lează cu exactitate ireproșabilă even
tualele defecte de fabricație.

De altfel, preocuparea pentru în
făptuirea prin eforturi proprii a 
unor utilaje necesare producției este 
vădită in întreaga întreprindere.

Concepția originală a colectivului 
fabricii in domeniul tehnologiei se 
reflectă și in alte domenii. Aproape

Se analizează schița de dezvoltare și sistematizare a municipiului Tg. Mureș

Aprecieri elogioase adresate specialiștilor pentru realizările obținute în domeniul mașinilor electromecanice 
de calculat

Urez comuniștilor, oamenilor mun
cii din întreprindere noi succese in 
înfăptuirea cincinalului înainte de 
termen, multă sănătate și fericire".

In semn de omagiu și dragoste față 
de conducătorul iubit al partidului 
și statului, gazdele oferă in dar o 
minunată statuetă, reprezentind un 
cerb carpatin, turnat artistic In 
bronz de muncitorii Întreprinderii.

Coloana de mașini traversează ar
tere centrale ale orașului, cartierul 
..Tudor", construit in ultimii ani, a 
cărui populație este egală cu cea a 
orașului Reghin. Miile de locuitori ai 
municipiului — români, maghiari, 
germani — fac o entuziastă și caldă 
manifestație de dragoste tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

jumătate din gama produselor au 
fost reproiectate și modernizate in 
ultimii doi ani, urmărindu-se atin
gerea unor performanțe la cel mal 
înalt nivel, valorificarea superioară 
a ingeniozității tehnice românești, 
reducerea consumului de metal și 
creșterea valorii acestuia prin crea
rea unor produse deosebite calitativ 
de cele anterioare, la nivelul cerin
țelor actuale. Este reținută, de ase
menea, cu interes preocuparea fabri
cii de a extinde cooperarea cu fir
me străine, specializate in produ
cerea mașinilor de calculat.

Gradul ridicat de valorificare a 
metalului este cel mai concludent in 
sectoarele in care sint produse di
feritele piese componente ale mași
nii de calculat, unele de dimensiuni 
infime. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
apreciază modul corespunzător de 
organizare a producției, tehnicitatea 
deosebită a sectoarelor în care sint 
stanțate direct din metalul laminat 
unele piese de mare finețe, elemen
te diverse tipizate ale mașinilor de 
calculat.

Secretarul general al partidului so 
oorește adesea și urmărește modul 
in care muncitorii controlează, cu 
dispozitive de mare precizie, fiecare 
piesă in parte, Inlăturînd total rebu
turile.

La sfirșitul vizitei are loc o fruc
tuoasă discuție, in cadrul căreia 6-a 
subliniat necesitatea de a se lua mă
suri pentru a se asigura, intr-un 
timp cit mai scurt, atingerea tutu
ror parametrilor prevăzuți in proiec
te, precum și pentru diversificarea 
producției prin introducerea in fabri
cație a unor noi tipuri de mașini de 
calculat șl creșterea gradului de in
tegrare.

— Vom îndeplini cu abnegație, to
varășe secretar general, toate reco
mandările ce ne-au fost făcute, se 
angajează, in numele colectivului, di
rectorul întreprinderii. Sintem hotă- 
riți să realizăm produse de mare 
complexitate, care să facă mîndria 
industriei noastre de specialitate.

— Vă felicit pentru ceea ce ați rea
lizat și vă doresc succes in îndepli
nirea obiectivelor propuse, spune 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 4uîn- 
du-și rămas bun de la colectivul noii 
secții a fabricii „Electromureș".

★
Străbătând din nou orașul, coloana 

oficială s-a îndreptat apoi spre se
diul Comitetului județean Mureș el 
P.C.R.

De-a lungul străzilor, ca și în fața 
sediului comitetului județean, mii de 
cetățeni — români, maghiari, ger
mani — fac aceeași călduroasă ma
nifestare de dragoste și stimă secre
tarului general al partidului.

în holul clădirii comitetului sint 
montate panouri și machete care 
reflectă sugestiv dezvoltarea econo
mică și urbanistică a orașului Tg. 
Mureș in anii construcției socialisle, 
precum și in perspectivă. Aici, to
varășului Nicolae Ceaușescu îi sint 
prezentate, de către directorul Insti
tutului județean de proiectări. Eu
gen Macavei, schițele de dezvoltare 
și sistematizare a municipiului. Din 
datele și cifrele furnizate rezultă 
amploarea construcțiilor economice, 
sociale și culturale, care au schim
bat profund fizionomia orașului. 
Astfel, in ultimii ani, aici au fost 
înălțate importante obiective indus
triale, 14 000 de apartamente, repre
zentind în prezent 40 la sută din 
totalul fondului de locuințe, spitale, 
școli, așezăminte de cultură. O măr
turie a dezvoltării impetuoase a 
acestui municipiu o constituie și 
faptul că populația a crescut de la 
47 000, în anul 1948, la 107 000 in 
1972. , .. ..

LA ÎNTREPRINDEREA DE PRELUCRARE A LEMNULUI 
„23 AUGUST": „întregul spor de producție — 

obținut pe seama creșterii productivității muncii"
Vizita de lucru a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu la Tg. Mureș con
tinuă la întreprinderea de prelucrare 
a lemnului „23 August" — unitate 
care ocupă un loc de frunte în dez
voltarea și promovarea exportului 
de mobilă românească pe piața mon
dială. Destoinicul colectiv al fabricii, 
muncitori, ingineri, tehnicieni — ro
mâni, maghiari, germani — fac o pri
mire entuziastă secretarului general 
al partidului. în Intimpinare se aflau 
Ion Rimbu, adjunct al ministrului 
economiei forestiere și materialelor 
de construcții, membri ai comi
tetului de partid și ai comitetului 
oamenilor muncii. Ing. loan Florea, 
directorul întreprinderii, invită pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 6ă vizi
teze noua secție de mobilă de artă 
— unitate intrată cu un an in urmă 
în circuitul productiv — care lucrea
ză in prezent peste capacitatea pro
iectată. Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i se raportează că, răspunzind che
mării partidului de a înfăptui cinci
nalul înainte de termen, colectivul 
întreprinderii s-a angajat să reali
zeze producția globală industrială in 
patru ani și trei luni și numai in 
patru ani la producția de mobilă — 
sortimentul de bază al unității. Apli
carea unor metode de mare eficien
tă. biina organizare a muncii, folosi
rea judicioasă a utilajelor moderne 
din dotare și a timpului de lucru au 
permis comuniștilor. întregului co
lectiv să obțină un avans apreciabil 
care constituie o garanție a îndepli
nirii angajamentului asumat.

— Vă raportez, tovarășe secretar 
general — a spus directorul între
prinderii — că întregul spor de 
producție l-am obținut pe seama 
creșterii productivității muheii. Am 
depășit prevederile la acest indicator 
și sintem hotăriți ca în anul viitor 
să atingem nivelul prevăzut pentru 
finele cincinalului.

Conducerea Întreprinderii prezintă 
modul de înfăptuire a sarcinilor pri
mite cu prilejul ultimei vizite de lu
cru făcute aici de conducătorul par
tidului și statului.

Potrivit recomandărilor secretaru
lui general al partidului, comuniștii, 
specialiștii, Întregul colectiv au acor
dat o deosebită atenție diversifică
rii producției de mobilă, fapt care 
a permis ca în prezent să se rea
lizeze în mod curent peste 370 
de sortimente, de la mic mobi
lier pină la garnituri complexe, 
alcătuite din 16 piese, precum 
și programe de mobilă multifuncțio
nală compuse din peste 30 de piese. 
Concomitent, a crescut fabricația de 
mobilă de artă, care deține acum 67 
la sută din volumul producției.

Hotăriți să-și aducă o contribuție 
Însemnată, alături de ceilalți munci
tori din fabricile de mobilă, la va
lorificarea superioară a materialu
lui lemnos, sarcină trasată de Con
gresul al X-lea si Conferința Națio
nală ale partidului, specialiștii de 
aici au introdus pentru prima oară in 
țară, ca materie primă de bază la fa
bricarea mobilei, lemnul de molid, 
ulm si Din. Garnituri de mobilă din 
molid, realizate cu multă măies
trie. se bucură de succes De piețele 
Franței si Olandei. La viitoarele 
târguri internaționale va fi prezen- 
tată prima garnitură de mobilă pro
dusă din lemn de Din. în Drezent, 
specialiștii fabricii studiază si posi
bilitatea utilizării lemnului de cireș.

Se raportează, cu acest prilej, se
cretarului general al partidului si 
despre succesele Înregistrate In do- 

în fața schițelor șl machetelor sînt 
prezentate proiectele de dezvoltare a 
municipiului Tg. Mureș In viitorii 
ani. Secretarul general ai partidului 
se interesează de alegerea amplasa
mentelor viitoarelor obiective indus
triale. a noilor cartiere de locuit șl 
soluțiile avute în vedere de prolec- 
tanți, de modul in care se vor re
zolva o serie de probleme ale urba
nisticii moderne, dotarea orășeneas
că — rețeaua comercială, școli, gră
dinițe, creșe, baze sportive și turis
tice — toate acestea menite să asi
gure in continuare dezvoltarea mu
nicipiului.

După această convorbire de lucru 
avută cu organele locale de partid și 
de stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
lese în piața din fața comitetului 
județean. Aici, mii de cetățeni 11 in- 
timpină pe conducătorul partidului 
și statului cu puternice aclamații și 
urale. Intr-o atmosferă de mare 
entuziasm se Încinge „Hora Unirii*1, 
simbol al Înfrățirii in idealuri a În
tregului nostru popor. Secretarul ge
neral al partidului se prinde în horă, 
alături de sute de locuitori ai ora
șului. . îmbrăcați in frumoase costu
me tradiționale, specifice acestor me
leaguri.

meniul exportului de mobilă. Prin 
studierea atentă și in permanență a 
pieței externe, adaptarea producției 
la cerințele acesteia. întreprinderea 
a ajuns ca in acest an să livreze 
peste hotare 98.6 la sută din totalul 
producției de mobilă. în ultimii doi 
ani. creatorii ’de mobilă din Tg. 
Mures au participat la mai mult de 
30 de expoziții si tirguri internațio
nale. cu anroaoe 600 de prototipuri 
de mobilă, realizate intr-o gamă va
riată de tehnici și finisaje.

In continuare, este vizitată expozi
ția de mobilă a întreprinderii, care 
constituie o grăitoare sinteză a ta
lentului, măiestriei muncitorilor de 
aici.

Tovarășul Nicolae Ceausescu se 
oprește, studiază îndeaproape noile 
modele, apreciază mobila realizată, 
tapițeria, cere să fie sporită produc
ția de mobilier din molid si ulm.

In încheierea vizitei, secretarul ge
neral al partidului are o discuție cu 
reprezentanții ministerului de resort, 
ai centralei industriale, cu conduce
rea întreprinderii, cu specialiștii. Re- 
ferindu-se la faptul că există încă re
zerve in creșterea beneficiilor, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a spus :

— In toată lumea se acționează 
pentru a se obține beneficii cit mai 
mari. Și dumneavoastră trebuie să 
luptați in continuare pentru acest lu
cru, pentru a vinde cu prețuri cit mal 
mari pe piața externă, pentru a re
duce costul producției, deoarece a- 
ceasta aduce venituri. în fond, din- 
tr-un volum mai mare de beneficii 
vă rămine mai mult și pentru pre
mieri, gratificații, lucrări social-cul- 
turale și sportive.

— Sintem direct interesați șl ne 
vom intensifica eforturile in această 
direcție, răspunde conducătorul În
treprinderii.

Apreciind stofele de mobilă cu mo
tive naționale, secretarul general al 
partidului a cerut să se ia măsuri in 
vederea sporirii producției acestora, 
pentru realizarea unor stofe mai 
bune, mai fine.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu soli
cită specialiștilor o serie de date in 
legătură cu eficiența exportului, cu 
modul de utilizare a materialului 
lemnos. Apreciind că în fabrici există 
rezerve in privința sporirii gradului 
de utilizare a materiei prime, a gos
podăririi judicioase a acesteia, secre
tarul general al partidului a mențio
nat : Trebuie să ne gindim mai mult 
la ridicarea continuă a indicelui de 
utilizare a masei lemnoase. Una e^le 
să folosim lemnul la plăci aglome
rate și alta la mobilă. Trebuie să 
stabilim norme in această direcție in 
vederea folosirii la maximum a ma
terialului lemnos. Să se stabilească 
condiții tehnice de calitate pentru 
materia primă.

Trebuie studiate posibilitățile de a 
introduce in fabricație anumite ti
puri de mobilă, de piese de mic mo
bilier care să permită folosirea lem
nului de dimensiuni mici, rezultat 
din procesul tehnologic. De ademe
nea. tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut conducerii fabricii sâ creeze o 
sectie care să producă mobilă mai 
ieftină, dar bună, care să asigure o 
folosire deplină a materiei prime.
•u.i ,u^Fnătorii doi ani vom îmbu

nătăți indicele de utilizare a mate
rialului lemnos cu peste 10 la sută, 
se angajează directorul lntreprinde-

—Sint convins că U veți realiza. 
__ Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
(Continuare în pag. a III-a)
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contribuției agriculturii noastre So
cialiste la creșterea avuției gene
rale. la bunăstarea întregului po- 

- Dor. (Aplauze puternice, prelungi
te. Se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.").

Ținînd seama de ritmul înalt în 
care se dezvoltă economia națio
nală, de construirea in fiecare an 
a noi și noi obiective industriale, 
trebuie să se acorde mai mul- 
îâ atenție pregătirii cadrelor nece
sare tuturor unităților noastre pro
ductive — atit industriale, cit și 
agricole. In fiecare an. mii și mii 
de oameni ai muncii din județul 
dumneavoastră — ca să nu vorbesc 
de sutele de mii din întreaga țară 
— intră in producție. Sini necesare 
eforturi susținute pentru dezvolta
rea învățămîntuluî și perfecțio
narea activității lui pentru pregă
tirea muncitorilor calificați, a teh
nicienilor. a inginerilor, a cadrelor 
de conducere. Trebuie să înțelegem 
că înfăptuirea tuturor sarcinilor ce 
ne stau în față depinde de nivelul 
de pregătire a oamenilor, a cadre
lor Pină la urmă, forța principală 
care garantează mersul nostru 
înainte este omul. De oameni tre
buie să ne ocupăm, de pregătirea 
lor pentru a asigura înfăptuirea 
cu succes a programului nostru de 
dezvoltare a României socialiste. 
(Aplauze, urale).

Fără îndoială că și în acest do
meniu avem rezultate remarcabile. 
Sînt cunoscute aceste rezultate, nu 
doresc să mă mai refer acum la 
ele. In județul dumneavoastră. în 
municipiul Tg. Mureș, institutele 
de învățământ superior, școlile teh
nice. liceele. în general, școlile 
profesionale au cunoscut o dezvol
tare uriașă. Cu toate acestea, tre
buie să facem mai mult in această 
direcție, și mai cu seamă in ce pri
vește mai buna organizare și lega
re a învățămîntuluî cu producția, 
cu practica, cît și în privința ridi
cării nivelului general de calificare 
a celor care se află acum în pro
ducție. Consider că comitetul ju
dețean de partid, organele de par
tid. cadrele din învățămînt trebuie 
să-și intensifice eforturile pentru 
a îndeplini in mai bune condiții 
și această îndatorire de mare im
portanță. hotărâtoare, pentru mer
sul nostru înainte. (Aplauze. Se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R **).

Vă este cunoscută, dragi tova
răși, preocuparea partidului și gu
vernului ca. pe măsura dezvoltării 
economiei noastre, a creșterii avu-^ 
ției naționale, să se înfăptuiască* 
programul de creștere a bunăstării 
materiale și spirituale a poporului 
nostru. Se realizează în bune con
diții prevederile privind crește
rea salariilor. Anul viitor și în 

1975 vom trece la realizarea celei 
de-a doua etape a majorării sala
riilor. în așa fel incit, pină la sfâr
șitul cincinalului, al anului 1975, 
să înfăptuim, chiar cu o anumită 
depășire, sarcinile puse de Con
gresul al X-lea cu privire la creș
terea salariilor reale cu circa 20 la 
sută. După toate datele se va rea
liza, probabil, o creștere de 22 la 
sută sau chiar ceva mai mult. 
Aceasta demonstrează încă o dată 
grija și preocuparea partidului 
nostru pentru a asigura creșterea 
continuă a nivelului de trai al în
tregului popor. Legat de aceasta, 
vă sînt cunoscute celelalte măsuri 
privind alocațiile pentru copii, 
pensiile, precum și preocupările 
privind dezvoltarea construcției de 
locui'.',țe. de așezăminte culturale, 
de spitale. îmbunătățirea condiții
lor de sănătate — toate contribuind 
la crearea de condiții tot mai bune 
de viață și de muncă pentru în
tregul nostru popor. De altfel, tot 
ceea ce facem este îndreptai spre 
asigurarea bunăstării și fericirii 
omului. Aceasta este însăși esența 
socialismului care pune în cen
tru omul cu preocupările sale, 
crearea celor mai bune condiții, 
a'ît de bunăstare materială și spi
rituală. cit și de manifestare de
plină a personalității umane. Omul 
este factorul hotărâtor al construc
ției socialiste, el fiind acela care 
trebuie să se bucure din plin de 
această măreață realizare, de so
cialism și comunism. (Aplauze. Se 
scandează „Ceaușescu și poporul").

Ne preocupă continua perfecțio
nare a întregii noastre activități de 
conducere economică-socială, de 
creare a cadrului corespunzător în 
vederea participării tot mai acti
ve a maselor populare, a întregu
lui popor, la conducerea întregii 
noastre activități, pornind de la 
faptul că socialismul și comunis
mul trebuie să fie opera conștien
tă a poporului însuși, care, stăpîn 
pe destinele sale. î$i făurește pre
zentul și viitorul așa cum își do
rește el. Asigurăm toate condițiile 
ca întregul popor să fie partici
pant activ la elaborarea și înfăp
tuirea întregii politici interne și 
externe a partidului și statului 
nostru, să ia parte, cu toate for
țele. la făurirea minunatului vis 
al omenirii — societatea fără cla
se. in care omul va fi pe deplin 
stăpin asupra întregii activități so
ciale și. din ce în ce mai mult, 
stăpîn al însăși naturii. (Aplauze 
puternice, prelungite. Se scan
dează „Ceaușescu — P.C-R.").

Pe meleagurile acestea muncesc 
si trăiesc de veacuri laolaltă ro
mâni, maghiari, germani și alte 
naționalități. Ei au construit îm
preună tot ceea ce s-a realizat pe 

aceste păminturi. au indurat îm
preună asuprirea și exploatarea, 
au dus lupte comune împotriva a- 
supritorilor. Tot împreună. în anii 
de la eliberarea patriei, oamenii 
muncii de pe aceste meleaguri, 
fără deosebire de naționalitate, ac- 
tivînd în strînsă unitate, sub con
ducerea comuniștilor, au înfăptuit 
tot ceea ce s-a realizat, in indus
trie, agricultură, știință și cultu
ra. în ridicarea orașelor și sate
lor. Se poate spune că această fră
ție și unitate în lupta si nimica 
pentru socialism și comunism con
stituie o uriașă forță creatoare 
care asigură mersul înainte. în
făptuirea programului trasat de 
Congresul al X-lea și Conferința 
Națională, edificarea comunismului 
pe pămîmul României. (Aplauze 
puternice, urale. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R."). însăși dez
voltarea economiei județului, a 
întregii noastre țâri, amplasarea 
teritorială a industriei, dezvoltarea 
agriculturii, a institutelor de în
vățămînt, de cultură, de sănătate, 
dezvoltarea orașelor și satelor 
noastre sînt mărturii elocvente, 
grăitoare, ale politicii naționale 
marxist-leniniște a partidului nos
tru. care pornește de la faptul că 
egalitatea începe în primul rind cu 
egalitatea în domeniul economic, 
cu democrația economică. Nu 
poate exista egalitate acolo unde 
există asuprire, unde există îna
poiere economică. Or. tocmai prin
cipala direcție in care a acționat 
și acționează partidul nostru este 
crearea condițiilor economice co
respunzătoare ca omul muncii, in
diferent de naționalitate, să-șl 
poată pune pe deplin în valoare 
capacitățile sale creatoare, să 
poată contribui la dezvoltarea ar
monioasă a întregii noastre țări. 
(Aplauze puternice, prelungite. So 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.").

Am inaugurat cu puțin înainte 
Teatrul de stat din Tîrgu-Mureș. 
Acest minunat edificiu are și o ar
hitectură frumoasă și este execu
tat in bune condiții. Doresc să 
adresez felicitări proiectanților și 
constructorilor pentru ceea ce au 
realizat, să felicit pe toți cei care 
au contribuit la realizarea lui. pe 
totî oamenii muncii din municipiul 
Tîrgu-Mureș și din județul Mureș, 
care vor fi beneficiarii acestui mi
nunat lăcaș de artă și cultură. 
(Aplauze puternice).

Desigur este un lucru bun că 
avem un asemenea teatru. Fără 
îndoială, acesta constituie o min- 
drie pentru cetățenii din Tîrgu- 
Mureș. Dar aceasta incumbă celor 
care sint chemați să lucreze în ca
drul teatrului, artiștilor, conduce
rii teatrului, precum și conducerii 
municipiului și județului, sarcini 

deosebit de mari, pentru a face ca 
această construcție să servească în 
cele mai bune oondiții scopului 
pentru care a fost edificată — și 
anume educării într-un spirit 
nou, socialist, a oamenilor muncii, 
propagării artei și culturii socia
liste, înaintate. Acest lăcaș trebuie 
să aibă o activitate culturală mul
tilaterală. să pună la îndemîna 
locuitorilor piese de teatru inspi
rate din eroismul poporului nos
tru, din munca unită a oamenilor 
muncii de pe aceste meleaguri, din 
realizările socialiste ale patriei 
noastre. Sperăm că oamenii de 
teatru și de cultură din Tîrgu- 
Mureș vor face ca la această mi
nunată construcție să se,adauge și 
o activitate culturală minunată, 
care să dea cu adevărat o dimen
siune nouă, să facă să strălucească 
și mai mult acest edificiu de 
artă și cultură. (Aplauze puternice).

După cum este cunoscut, tot 
ceea ce facem pentru dezvoltarea 
patriei noastre socialiste constituie 
și o contribuție activă a poporu
lui nostru la cauza generală a so
cialismului, la lupta pentru o po
litică nouă, de colaborare și de 
pace în lume. Tocmai pornind de 
la această strînsă unitate dialec
tică între politica națională și cea 
internațională, partidul și statul 
nostru socialist desfășoară o in
tensă activitate pentru lărgirea 
colaborării cu toate țările socia
liste. cu țările care luptă pentru 
dezvoltarea lor economico-socială 
independentă, cu toate statele lu
mii. fără deosebire de orânduire 
socială. Pornim de la faptul că 
trebuie să fim participant) activi 
la diviziunea internațională a 
muncii, la schimbul de valori ma
teriale și spirituale, la edificarea 
pe planeta noastră a unei lumi 
mai drepte, mai bune, a unei lumi 
a colaborării și păcii între toate 
popoarele. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Vizita pe care am tăcut-o In 
mai multe țări din America Lati
nă. ca și alte vizite din Africa, 
din Europa și în țări de pe alte 
continente, efectuate în ultimii 
ani. constituie o expresie a poli
ticii consecvente a partidului nos
tru de dezvoltare a colaborării cu 
toate țările lumii. Am putut con- 
stala in America Latină, precum 
și în toate țările vizitate, de cit 
prestigiu și de ce mare aoreciere 
se bucură realizările României pe 
calea dezvoltării economico-socia- 
le. a făuririi societății socialiste, 
a ridicării bunăstării generale a 
poporului nostru, politica sa In
ternațională de pace și colaborare. 
Așa cum am menționat la sosirea 
în țară, ne-a produs o mare sa
tisfacție să constatăm că munca 

poporului român, a tuturor oame
nilor muncii din patria noastră 
este cunoscută, este apreciată ca o 
contribuție de mare /importanță 
la cauza colaborării și păcii in lu
me. (Aplauze puternice. Se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R.’*).

România a acționat și acționea
ză consecvent pentru a asigura 
dezvoltarea noului curs în viața 
internațională, de destindere și 
colaborare, pentru înfăptuirea se
curității europene, pentru a face 
ca pe continentul nostru să se in
staureze relații noi, de deplină e- 
galitate și respect, care să asigu
re fiecărei națiuni posibilitatea de 
a-și concentra eforturile spre dez
voltarea economico-socială. fără 
teama unei agresiuni sau inter
venții în treburile sale interne, să 
contribuie la crearea unei Euro
pe noi. a colaborării și păcii. Sin- 
tem ferm hotărîți să facem totul 
pentru triumful Conferinței gene- 
ral-europene. considerînd că a- 
ceasta corespunde atit intereselor 
tuturor națiunilor europene, cît 
și cauzei păcii și colaborării din 
întreaga lume. (Aplauze prelun
gite).

Fiind preocupați de a realiza a- 
ceastă politică, ne-au produs o mare 
îngrijorare reluarea ostilităților și. 
desfășurarea acțiunilor militare 
din Orientul Mijlociu. Este cunos
cut că România s-a pronunțat in 
mod constant pentru o soluție po
litică. Ea a declarat, nu o dată, că 
menținerea sub ocupație de către 
Israel a teritoriilor arabe, ocupate 
prin forță în cadrul războiului din 
1967, constituie o permanentă sur
să de conflict și poate duce oricînd 
la un nou război. Din păcate, aces
tea s-au adeverit. De aceea, dorim 
din nou sâ reafirmăm poziția gu
vernului și a poporului român — 
de a se pune capăt războiului, ac
țiunilor militare, de a se aplica re
zoluția Consiliului de Securitate, 
de a se elibera, de către Israel, te
ritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967, de a se asigura 
o pace dreaptă, justă, in care toate 
națiunile din această parte a lumii 
să se bucure de suveranitate, să 
aibă garantată integritatea terito
rială. să-și poată concentra forțele 
în direcția dezvoltării lor econo- 
mico-sociale.

Considerăm, de asemenea, că 
trebuie să se țină seama și de ne
cesitatea de a se asigura soluțio
narea problemei populației pales- 
tinene în conformitate cu năzuin
țele sale. Sîntem ferm hotărîți să 
acționăm, să facem tot ceea ce de
pinde de noi pentru a contribui la 
restaurarea păcii, la instaurarea 
unei păci trainice în Orientul Mij
lociu. (Aplauze puternice).

Pornind de la răspunderea față 

de poporul nostru și față de cauza 
socialismului, de la îndatoririle 
noastre internaționaliste față de 
forțele păcii, de forțele progresiste 
de pretutindeni, vom sprijini activ 
mișcările de eliberare națională, 
pentru a se pune cu desăvîrșire 
capăt asupririi unui popor de că
tre altul, pentru lichidarea politicii 
imperialiste de forță și dictat, a 
colonialismului, neocolonialismului, 
pentru a asigura tuturor națiunilor 
lumii dreptul la o dezvoltare li
beră, independentă, corespunzător 
voinței fiecărei națiuni. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Evenimentele internaționale — 
atît cursul destinderii, soluționarea 
în ultimii ani a unor probleme, în
ceperea Conferinței general-euro- 
pene. cît și evenimentele recente 
privind reluarea ostilităților mili
tare din Orientul Mijlociu — de
monstrează o dată în plus cit este 
de necesară unirea eforturilor 
tuturor forțelor antiirhperialiste și 
progresiste pentru a asigura pacea 
trainică și soluționarea probleme
lor dintre state pe cale pașnică, 
pentru a exclude războiul de pe 
planeta noastră. (Aplauze puter
nice).

Toate aceste evenimente de
monstrează cu putere necesitatea 
creșterii și rolului O.N.U. in solu
ționarea diferitelor probleme din
tre state, in asigurarea unei cola
borări și păci trainice. Iată de ce 
România va acționa cu și mai 
multă fermitate în vederea crește
rii rolului Organizației Națiunilor 
Unite, al altor organisme interna
ționale. pentru participarea activă 
a tuturor statelor, indiferent de 
mărime, la soluționarea probleme
lor internaționale. Mal mult ca ori
cînd considerăm că nici o proble
mă internațională nu poate fi so
luționată de cîteva țări, că proble
mele mari, pare interesează cola
borarea și pacea între popoare, pot 
fi soluționate numai cu participa
rea tuturor statelor lumii. Mai 
mult ca oricînd considerăm că ță
rile mici și mijlocii trebuie să par
ticipe mai activ, să aibă un cuvînt 
mai greu în soluționarea marilor 
probleme internaționale. Numai pe 
această cale vom asigura mersul 
înainte spre destindere, spre o 
pace trainică între ponoare. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Tot ceea ce s-a înfăptuit în via
ța internațională este, în primul 
rind, rezultatul luptei forțelor îna
intate ale omenirii, a țârilor socia
liste, mișcării revoluționare, co
muniste și muncitorești, mișcării 
de eliberare națională, a tuturor 
forțelor antiimperialiste, a popoa
relor din întreaga lume, care se 
pronunță tot mai ferm pentru a se 
pune capăt vechii politici. De a

ceea, considerăm că asigurarea 
cursului nou, de colaborare și des
tindere, soluționarea problemelor 
mari care confruntă astăzi omeni
rea cer intensificarea solidarită
ții tuturor acestor forțe, participa
rea tot mai activa a opiniei publi
ce mondiale, a tuturor popoare
lor la viața internațională. Pro
blemele mari pot fi soluționate de 
popoarele înseși ; acționînd, popoa
rele vor impune guvernelor o po
litică nouă. Poporul român se a- 
dresează tuturor popoarelor pen
tru a ne uni eforturile, pentru a 
asigura triumful politicii de pace 
și colaborare în lume. (Aplauze pu-- 
terr.ice. Se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R.").

Dragi tovarăși,

Doresc. în încheiere, să exprim 
cele mai calde mulțumiri pentru 
primirea călduroasă ce ni s-ă fă
cut în orașul dumneavoastră, pen
tru aprecierile ce au fost rostite 
aici la adresa politicii partidului 
și guvernului. In toate aceste ma
nifestări văd o expresie a adeziu
nii depline a locuitorilor de pe a- 
ceste meleaguri, a întregului po
por, la politica marxist-leninistă 
a partidului nostru, a hotărârii de 
a înfăptui neabătut această poli
tică. care corespunde pe deplin in
tereselor vitale ale întregii noas
tre națiuni, cauzei socialismului și 
comunismului, păcii și colaborării 
internaționale. (Aplauze. Se scan
dează „Ceaușescu și poporul").

Mai avem doi ani și trei luni 
pină la încheierea cincinalului, 
dar știu că v.-ați luat angajamen
tul să-l realizați mai devreme, 
deci nu mai aveți chiar doi ani și 
trei luni. Nu știu cu cîte luni mai 
devreme veți realiza cincinalul — 
aceasta urmează să o hotărîți dum
neavoastră, eu nu vreau să mă 
amestec în hotărîrile comitetului 
județean și ale oamenilor muncii 
din Tg. Mureș, le dau deplină in
dependență să realizeze cincinalul 
în cit mai scurt timp. (Animație, 
aplauze prelungite).

Vă urez să realizați în cele mai 
bune condiții, cu Rezultate cît 
mai bune, sarcinile mari ce vă 
revin în acest cincinal, să aduceți 
o contribuție tot mai însemnată la 
dezvoltarea generală a patriei 
noastre socialiste.

Vă doresc multă sănătate, mul
tă fericire, dragi tovarăși. (Urale, 
aplauze prelungite. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.". Cei prezenți 
la adunare ovaționează îndelung 
pentru Partidul Comunist Român, 
pentru Comitetul Central, pentru 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).

(Urmare din pag. a II-a)

semnat apoi următoarele in cartea 
de aur a întreprinderii :

„Aș dori să felicit călduros colec
tivul Fabricii de mobilă din Tirgu- 
Mureș pentru hărnicia și priceperea 
de care a dat dovadă in întreaga ac
tivitate. de-a lungul celor 25 de ani 
dc existență a fabricii, pentru gustul 
ales și frumusețea creațiilor sale.

Urindu-le noi succese. îmi exprim 
convingerea că muncitorii, tehnicienii

și inginerii fabricii. întreg colectivul, 
in. frunte cu comuniștii, vor dobîndi 
rezultate și mai bune, vor face ca 
eficiența economică a întregii lor 
activități, rentabilitatea exportului să 
fie tot mai mari, prin punerea in 
valoare a tuturor resurselor, prin 
creșterea gradului de utilizare a ma
sei lemnoase, prin realizarea unei 
mobile in modele tot mai diverse și 
de calitate, care să fie solicitate in 
țară și in străinătate.

Cu aceste gînduri, urez tuturor să
nătate, multă fericire".

din activitatea înfrățită a tuturor oa
menilor muncii de pe aceste melea
guri, fără dc.osebirc de naționalitate.

Tmi exprim convingerea că orga
nele de partid și de stat locale vor

Un moment deosebit al vizitei, un eveniment in 
viața Tirgu-Mureșului: inaugurarea noului teatru. 
Seara, in prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

a avut loc spectacolul inaugural
Un moment remarcabil al vizitei. 

$i în același timp un eveniment cu 
totul deosebit in viața orașului, il con
stituie inaugurarea noului teatru de 
stat al municipiului Tg. Mureș. In 
aclamaiiile miilor de locuitori, pre- 
zenți in fața modernului edificiu, to
varășul Nicolae Ceausescu taie pan
glica inaugurală. Inaltii oaspeți. în
soțiți de reprezentant) ai conducerii 
teatrului, de realizatorii acestei con
strucții. păsesc in holul pardosit cu 
marmură albă de Rușchița și mar-^ 
mura roșie de Sebeș. Pe două scări 
albe, construite in spirala, se urcă 
aooi spre somptuosul, dar in același 
timp intimul, foaier principal.

Apreciind capacitatea de execu
ție a artiștilor plastici, secretarul ge
neral remarca totodată că interiorul 
ar fi fost si mai atractiv dacă deco
ratorii ar fi folosit, in locul simplelor 
motive ornamentale, scene din isto
ria acestor meleaguri, din istoria na
țională. Am fi făcut, astfel, nu nu
mai o muncă artistică, dar si una e- 
ducatîvă.

Secretarul general al partidului re
comandă reprezentanților Consiliului 
Culturii si Educației Socialiste să în
drume creația artiștilor plastici de 
specialitate spre asemenea surse de 
Inspirație.

Se vizitează apoi loja centrală.
Un nou popas are Ioc In eleganta

sala de spectacole, construită în for
mă de amfiteatru, care dispune de 
600 de locuri. Datorită soluțiilor con
structive inspirate din cerințele tea
trului modern, spectatorii se află foar
te aproape de scenă, de interpretă, 
dc însăși desfășurarea spectacolului. 
Pereții placați cu lemn natur. moche
ta și tapiseria roșie-violetă a fotoli
ilor creează o ambianță intimă, du
blată de sentimentul valorii artistice, 
Sint prezentate caracteristicile scenei, 
care oferă bune condiții pentru mon
tarea tuturor genurilor de spectacole.

Pe prima fila a cărții de onoare a 
teatrului, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a consemnat :•

„Felicităm în modul cel mai căl
duros proiectanții, constructorii, pe 
toți cei care au contribuit la rea
lizarea minunatului edificiu al Tea
trului de stat din Tirgu-Mureș inau
gurat astăzi, și odată cu ei pe toți 
oamenii muncii din județul Mureș 
pentru care a fost înălțat acest lăcaș 
de arlă și cultura .

Mindrie a orașului Tirgu-Mures. 
noul teatru obligă pe creatorii de 
artă, pe artiști, să-și închine tot ta
lentul, intreaga capacitate, educării 
într-un spirit nou. socialist, a oame
nilor muncii, propagării artei $i cul
turii socialiste, inspirată din istoria 
glorioasă a poporului nostru, din 
viața si munca sa eroică de astăzi,

Sîmbătă seara a avut loc. în pre
zența tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
spectacolul inaugural al noului 
teatru.

La sosire, in piața teatrului, și la 
Intrarea in sală a secretarului gene
ral al partidului și a celorlalți con
ducători, toți cei prezenți ovațio
nează.

Luminile rampei se sting. Cortina 
se ridică pentru întiia oară. Este 
prezentat spectacolul intitulat „Par
tidului — inima și fapta", alcătuit 
din două momente distincte.

Partea intii — sinteză scenică după 
piesa lui Dan Tărchilă „Marele flu
viu iși adună apele" — evocă in 
imagini vibrante lupta eroică des
fășurată veacuri de-a rîndul de po
porul nostru pentru libertate, drep
tate socială și o viață mai bună, 
luptă ce a culminat cu momentul 
istoric al victoriei insurecției națio
nale armate antifasciste de la 23 Au
gust.

A doua parte a spectacolului — 
„Trepte spre comunism” — înfățișează, 
într-un amplu montaj de versuri și 
cintece patriotice, dansuri populare 
românești, maghiare și germane, 
drumul luminos, plin de victorii, pe 
care poporul nostru liber și stăpin pe 
soarta sa a pășit, in frunte cu comu
niștii. pentru a da împlinire marilor 
sale idealuri.

In timp ce corul intonează cinte- 
cele patriotice „E toată țara româ- 
nească-n sărbătoare” și ..Republica, 
măreață vatră", un actor recită ver
suri închinate conducătorului iubit al 
partidului și statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.
Tn aplauzele celor prezenți. finalul 

spectacolului sugerează, intr-o ima
gine de grandoare, perspectiva lumi
noasă a patriei oe drumul socialis
mului si comunismului, sub condu
cerea înțeleaptă a partidului.

La realizarea spectacolului și-au 
dat concursul actori ai teatrului, co-

asigura ca (n acest lăcaș să înflo
rească o activitate culturală multi
laterală menită să îmbogățească via
ța spirituală a oamenilor muncii de 
pe aceste meleaguri".

★

rul si orchestra Filarmonicii de stat 
din Tg. Mureș, ansamblul de cin
tece și jocuri „Mureșul", artiștii ama
tori din comuna Delcni, ansamblul 
de copii din Frunzeni și corul insti
tutului pedagogic.

Interpreților le-a fost oferit, din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
un coș cu flori.

★
Seara. întregul oraș este in sărbă

toare. Mii și mii de oameni se aflau 
in piața noului teatru, unde se des
fășura spectacolul inaugural.

După terminarea spectacolului, con
ducătorul partidului și statului este 
din nou ovaționai îndelung, emoțio
nant.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu stră
bate pe jos piața teatrului, arterele 
care duc spre reședința ce i-a fost 
rezervată, printr-un adevărat coridor 
uman — mii și mii de cetățeni, stu
dent! $i elevi, fremătind in lumina 
torțelor, aclamă cu căldură pe con
ducătorul iubit al partidului, călăuzi- 
iorul înțelept al României pe calea 
luminoasă a făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a constituit încă 
un prilej de contact nemijlocit cu 
masele de oameni ai muncii, un dia
log eficient cu privire la modalită
țile înfăptuirii programului trasat de 
Congresul al X-lea și Conferința Na
țională ale partidului, la realizarea 
sarcinilor cincinalului actual înainte 
de termen.

Reportajul a fost realizat de : 
Adrian IONESCU, Victor 
STAMATE, Mircea IO
NESCU, Nicolae DASCA- 
LESCU, Gheorqhe BRA- 
TESCU, Petru UILACAN, 
Iosif SOCAC1U
Fotografii realizate de : Anghel 
Pasat, Ion Dumitru, Radu Cris- 
tescu Un moment memorabil al vizitei : tovarâșul Nicolae Ceaușescu inaugurează noul teatru

(
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ADUNAREA POPULARĂ

DE LA TlRGU-MUREȘ
In frumoasa piață d n fața noului teatru din Tg. Mureș s-a strins 

un mare număr de cetățeni ai orașului și din județ, pentru a par
ticipa la adunarea populară, organizată cu prilejul vizitei de luciu a 
t'na’ășului Nicolae Ceaușescu. Mii și mii de muncitori, țărani coopc- 
lalori. intelectuali, tineri și virstntei. români, maghiari, germani, locui
te: j ai acestor străvechi meleaguri ale patriei. înfrățiți In muncă și 
ideahr . eatil a 'u* Intilmre cu conducătorul IndiAgi* «I
poporului nostru pentru a-i raporta despre importantele realizări ob
ținute in înfăptuirea Istoricelor hotăriri ale Congresului al X-lca și 
Conferinței Naționale ale partidului.

L? sosire la miting, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost Intimpinat 
cu nesfirșite urale și aclamații.

Mitingul a fost deschis de tovarfi- 
•U1 losif Banc, in numtle 
comuniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii din județ, a adresat tovară- 
șului Nicolae Ceaușescu un fierbinle 
salut și cele mai sincere urări de 
bun venii pe frumoasele meleaguri 
ale Mureșului si Tirnavelor.

Sintem deosebit de fericiți și mîn- 
dri că la scurt timp după reîntoar
cerea in patrie, din istorica și fruc- 
tuoasa dumneavoastră călătorie, vă 
găsiți in mijlocul nostru aici, in ora
șul de pe Mureș.

Alături de intregul nostru popor, 
oamenii muncii din județ au urmărit 
cu viu interes și mindrie patriotică 
solia de pace și prietenie condusă de 
dumneavoastră, prin care ați făcut 
cunoscute popoarelor Americii Lati- 
rie preocupările și victoriile poporu
lui roțnân. angajat plenar să fâu- 
i cască o societate nouă, socialistă, ați 
deschis noi porți colaborării si înțe
legerii intre țâri de gintă latină.

Noi, locuitorii acestui județ, dăm o 
înaltă apreciere activității pe care 
ati desfășurat-o în cursul acestei vi
zite, rezultatelor obținute cu acest 
prilej și. o dată cu adeziunea noastră 
totală, vă transmitem cele mai sin
cere și profunde mulțumiri pentru 
tot ce ați făcut in folosul țării, al 
colaborării intre popoare și al păcii 
In lume.

După ce a arătat că harta econo
mică a județului se va completa in 
acest an cu noi obiective, că vor 
intra, in. curind in producție noi ca
pacități și că se vor da in folosință 
importante obiective edilitar-gospo- 
dărești. școî:. creșe. grădinițe și 2 650 
apartamente, in care se vor muta 
circa 10 000 de oameni, vorbitorul 
« relevat că datorită dezvoltării 
bazei tehnico-maierialc. modernizării 
proceselor de producție, folosirii in 
mai bune condiții a capacităților 
existente, in anii 1971—1975 produc
ția industrială a județului va crește 
ca peste 46 la sută fată de cincinalul 
precedent.

Planul producției globale industria
le pe 9 luni ale anului in curs a fost 
reailizat in proporție de 102.8 la sută. 
Producția suplimentară s-a obținut 
In cea mai mare parte pe seama 
creșterii productivității muncii, care 
depășește pe salariat cu 4 458 lei 
prevederile planului.

Acest succes confirmă hotărirea 
noastră de a ne respecta cuvintul dat 
la conferința județeană de partid, 
cind ne-am angajat in fața partidu
lui. a dumneavoastră personal, iu
bite tovarășe secretar general, de a 
da in anul 1973 o producție suplimen
tară in valoare de 225 milioane lei.

Acum vă rapnrtăm cu satisfacția 
datoriei implinjp. că acest angaja
ment a fost depășit cu 3 luni înainte 
de termen.

Referindu-se apoi la realizările 
obținute in agricultură, vorbitorul a 
relevat preocuparea pentru extinde
rea plantelor tehnice — in. cinepă. 
tutun — nrecum și creșterea viermi
lor de mătase pentru care județul 
Mureș are condiții bune.

în aceste zile hotăritoare pentru 
stringerea recoltei și insămintarea 
cerealelor de toamnă, lucrătorii de 
pe ogoarele județului muncesc cu 
hărnicie și dăruire.

Dezvoltarea economică a județului 
nostru este însoțită de pași tot mai 
importanți pe calea înfloririi invăță- 
mintului. culturii, științei, ridicării 
bunăstării materiale și spiritbale a 
celor ce muncesc

Mărturie grăitoare a acestui fapt 
este și noul și impunătorul lăcaș al 
Teatrului de stat din Tg. Mureș pe 
care îl Inaugurăm acum.

Folosinau-ne de acest minunat 
edificiu de cultură vom face totul ra 
el să slujească in cel mai inalt grad 
ridicarea conștiinței socialiste a ma
selor. formarea omului nou, cu inalie 
calități politice și morale, devotat 
trup și suflet cauzei socialismului, 
patriei noastre dragi — Republica 
Socialistă România.

Strins uniți in jurul Partidului Co
munist Român, al Comitetului său 
Central, al dumneavoastră personal, 
stimate tovarășe secretar general, a 
spus in incheiere vorbitorul, comu
niștii, toți oamenii muncii din jude
lui Mureș, indiferent de limba pe 
care o vorbesc, fac legămint că vor 
munci tară preget, mobilizindu-și și 
pe viitor întreaga capacitate și ener
gie pentru a-și aduce dm plin con
tribuția la înfăptuirea politicii inter
ne și externe a partidului și statului 
nostru.

La miting ■ luat apoi cuvintul 
Teodor Spineanu, sccrelar al 
comitetului de partid la Combinatul 
chimic Tirnăveni, care a transmis 
un sincer și călduros salut izvorit 
din inimile celor peste 25 mii de lo
cuitori ai orașului Tirnăveni. Doresc 
să vâ tălmăcesc dragostea pe care v-o 
poartă carbidarii, chimiștii, sticlarii, 
in frunte cu comuniștii — a spus el 
— care nu-și precupețesc nici un efort 
pentru a transpune in viață mărețul 
program elaborat de partid.

In tot timpul cit ați fost departe 
d« țară, strălucit mesager al idea
lurilor și năzuințelor de pace, cola
borare și solidaritate cu toate po
poarele lumii — gir.durile si ini; 
mila noastre au fost mereu alături 
de dumneavoastră, mult iubite șl 
stimate tovarășe secretar general.

Vă raportăm că lucrătorii vechil 
cetăți a chimiei românești — Com- 
b natul chimic din orașul Tirnăveni. 
muncind cu hotărire și dirzeme. au 
dat peste plan pină in prezent la 
producția globală produse In va
loare de aproape 19 milioane leL

Simțind o profundă mindrie pa
triotică pentru faptul că produsele 
fabricate de noi ajung in multe din 
țările lumii, printre care și in ceie 
recent vizitate de dumneavoastră, 
ne angajăm, tovarășe secretar ge
neral. să înfăptuim neabătut■ 
r.de care ne revin din Hotărirea 
Comitetului Executiv al Comitetu
lui Central al partidului cu privire 
]a vizita dumneavoastră In unele 
țări latino-americane.

Exprim in d voința colectivului de 
muncă din combinatul chimic, a tu
turor locuitorilor din Tirnăveni 
români, maghiari, germani — vâ a-

cre-
cx- 

con-

sigurăm. tovarășe secretar general, 
că vom urma in mod neabătut lima 
politică internă și internațională e- 
laborată de partid, purtind am
prenta strălucitei dumneavoastră 
contribuții, că vom servj cu cinste 
și demnitate cauza partidului, a In- ' 
floririi națiunii noastre socialiste.

Mare ne este bucuria, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. dc a 
vâ avea astăzi din nou in mijlocul 
nostru. . spus Lajos SzabO, r'c- 
îorul Institutului de teatru din Tg. 
Mureș.

întreaga activitate pe care o des- 
fășurați neobosit in fruntea parlidu- 
lui și statului nostru a atras admi
rația si respectul întregii lumi, a e- 
xidentiat marea dv. personalitate de 
om politic comunist. fiu 
dincios al poporului român, 
ponentul cel mai fidel al 
științei și spiritualității poporului 
nostru. Sintem fericiți că partidul 
și patria, că noi toți avem în frun
tea noastră un asemenea om.

Un vechi vis al locuitorilor Tirgu- 
Mureșului, a spus in continuare 
vorbitorul, prinde astăzi viață prin 
grija permanentă și părintească pe 
care partidul și dv. personal o 
purtați oamenilor de teatru, tuturor 
celor care iubesc această nobilă 
artă.

Vă rog să primiți, iubite tovarășe 
Ceaușescu, prinosul nostru de caldă 
recunoștință pentru interesul perma
nent pe care l-ați acordat acestei 
grandioase construcții, ca de altfel 
întregii vieți economice și sociale a 
județului nostru.

Nu va exista pentru noi mulțu
mire mai mare — a continuat vor
bitorul — declt conștiința fap
tului că sintem activiști politici, os
tași credincioși ai Partidului Comu
nist Român, că teatrul nostru — in
diferent de limba in care se exprimă
— este un instrument activ și eficace 
al educației socialiste, că arta noas
tră se înscrie cu demnitate in efor
tul general de instruire. înfrățire și 
angajare plenară a tuturor oameni
lor muncii in opera de construire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate in România.

Cu cele mai alese sentimente ale 
inimilor noastre, a spus in incheiere 
vorbitorul. vă rog să primiți, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. să ono
rați spectacolul inaugural al Teatru
lui de stat din Tg. Mureș, in cali
tate de prim și cel mai iubit specta
tor al nostru.

Eroul Muncii Socialiste QJțgQp 
ghe Duma, președintele coope
rativei agricole de producție din co
muna Săulia. a arătat că ță
ranii cooperatori de pe melea
gurile mureșene, treziți la o adevă
rată viață in anii luminoși ai socia
lismului. înscriu rezultate tot mai 
bune pe drumul sporirii producțiilor 
vegetale și animale, al ridicării bu
năstării lor materiale și spirituale.

Obținind. în anul trecut, o pro
ducție de 65 000 kg sfeclă de za
hăr la hectar, pe întreaga suprafață 
cultivată — a spus vorbitorul — 
noi. cooperatorii din Săulia. am 
avut marea bucurie de a ne clasa 
pe locul al doilea pe țară, de a ob- 
t ne. pentru a doua oară. Ordinul 
Muncii clasa I. Acestea au fost, sti
mate tovarășe secretar general, cele 
mai mari producții vegetale obținute 
vreodată in comuna noastră.

Noi, lucrătorii ogoarelor din județ
— români, maghiari, germani — re
cunoscători pentru grija deosebită pe 
care partidul și statul, dumneavoas
tră personal, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, o acordați continuei dez
voltări a satului românesc, vă asigu
răm de profundul atașament față de 
politica internă și externă a partidu
lui nostru.

Exprimind hotărirea cooperatorilor 
de a munci fără răgaz pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor ce le 
revin din scrisoarea adresată de se
cretarul general al partidului orga
nelor și organizațiilor de partid și 
de stat, lucrătorilor șl specialiștilor 
din agricultură, vorbitorul a urat, in 
incheiere :

Spre binele nostru, al tuturor lo
cuitorilor ținuturilor românești, spre 
binele cauzei păcii și socialismului 
să ne trăți, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ani mulți și fericiți.

în numele studenților — români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități — care Învață și mun
cesc înfrățiți la Tg. Mureș, a luat 
cuvin.m |UC||t panczel, din a- 
nul IV al institutului medico-farma- 
ceutic.

Este un prilej fericit, a «pus vor
bitoarea, de a exprima mulțumirea 
profundă pe care noi. ca de altfel 
toți tinerii patriei, o nutrim pentru 
condițiile de viață și de muncă crea
te. dovezi grăitoare, alături de multe 
altele, ale grijii permanente și dra
gostei părintești cu care partidul, 
clasa muncitoare, întregul popor, 
dumneavoastră personal, Iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, ne încon
jurați pe noi, generația viitorului.

Noul an universitar pe care l-am 
inaugurat de curind a început și se 
desfășoară sub semnul comandamen
telor majore a’e Plenarei din 18—19 
iunie 1973. care-și pun pecetea lor 
definitorie asupra dezvoltării lnvă- 
țârnintului d.n țara noastră, confe
rind un sens profund și o limpede 
f.nalitate întregii evoluții a acestuia. 
Avem prin aceasta Încă o garanție 
de a ne Împlini — așa cum o dorim
— prin muncă și dăruire fără rezer
ve pentru patrie, pentru popor.

Activitatea neobosită de conducă
tor și mentor al făuririi României 
socialiste moderne constituie pentru 
noi, studenții, un exemplu, un per
manent și puternic stimulent in .tot 
ce gindim și facem, fiindcă vedem 
in aceasta cea mai fericită expresie 
• Înțelepciunii, bărbăției, curajului și

po-optimismului ce caracterizează 
porul roman.

Strins uniți in jurul partidului, 
umăr îa um&r cu intregul tinerel re
voluționar al țării, cu întregul popor, 
mereu alături de dumneavoastră, a 
spus in încheiere vorbitoarea, no:, 
siudenții din centrul universitar Tg. 
Mureș — român:, maghiari, germani 
și de alte naționalități — Întărim 
incâ o dată cu acest prilej legămin- 
tul sfint față de partid și popor, in- 
credințindu-vă solemn că vom răs
punde și in continuare cu abnegație 
și devotament fără margini chemă- 
r.lor partidului, că vom învăța și 
vom ști să participăm fără rezerve 
la îndeplinirea înaltelor comanda
mente pe care partidul le pune in 
fața noastră, a tuturor.

Pentru noi. comuniștii, tftți lucră
torii forestieri, a spus AllTCl 
MîndfU munc’t°r 'a Întreprinde
rea de prelucrare a lemnului ..23 Au
gust". este o mare cinste de a vă 
avea din nou in mijlocul nostru și 
a vă putea transmite cele mai alese 
sentimente de dragoste și prețuire, 
de profundă recunoștință pentru gri
ja deosebită pe care o acordați dez
voltării acestui patrimoniu național.

Reprezintă o mindrie deosebită 
• pentru muncitorii, inginerii și tehni
cienii întreprinderii noastre să vă 
raportăm că. angrenați in marea în
trecere socialistă, ne-am angajat să 
îndeplinim sarcinile care ne revin 
d.n actualul cincinal in 4 ani și 3 
luni și că. muncind cu abnegație, 
transpunând in practică înaltele co
mandamente cuprinse in hotăririle 
Congresului al X-lea. ale Conferinței 
Naționale, ale plenarelor Comitetului 
Central al partidului, vom realiza 
pină la finele anului un avans de 
126 de zile, in îndeplinirea angaja
mentului pe care ni l-am asumat.

După ce s-a referit in continuare 
la dezvoltarea schimburilor comer
ciale externe, arătind că întreprin
derea a participat in acest an la 15 
expoziții și tirguri internaționale, 
vorbitorul a spus in încheiere :

Vă asigurăm, mult iubite tova
rășe Ceaușescu. să nu ne precupețim 
eforturile. întreaga noastră capacitate 
și energie de muncă, pentru a ne a- 
duce toată contribuția la făurirea pe 
oămintul scumo al patriei noastre a 
societății socialiste multilateral dez
voltate. cauză pentru care dumnea
voastră militați si munciți cu neîn
trecută pasiune revoluționară.

Primit cu nesfirșite urale și acla
mații. a luat apoi cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintarea secretarului general a 
fost subliniată in repetate rinduri cu 
vii si puternice aplauze.
•Făcindu-se ecoul sentimentelor 

zecilor de mii de participants 'vor
bind in încheierea mitingului, pri
mul secretar al comitetului județean 
de partid a spus :

Permiteti-ne. mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să ne exprimăm 
încă o dată cele mai fierbinți mul
țumiri pentru 
faceți, 
tioasele 
dată ni
pentru ........... ................ . _
teanâ de partid, pentru toti locui
torii județului, vor constitui o lumi
noasă călăuză, un îndemn sore noi 
realizări in activitatea noastră pen
tru transpunerea in viată a marilor 
sarcini economice si sociale care ne 
stau in fată in aciuala etapă.

Ne angaiăm. mult stimate tova
rășe secretar general, că vom munci 
cu toată dăruirea, cu tot elanul nos
tru pentru anlicarea in viată a po
liticii partidului. pentru edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate in patria noastră.

Vă dorim dumneavoastră. iubite 
tovarășe secretar general, sănătate 
deplină si multă fericite, putere de 
muncă sporită, spre binele partidu
lui. al poporului român, pentru pros
peritatea, patriei noastre dragi — 
Republica Socialistă România.

Marea adunare populară ia sfirșit 
într-o atmosferă de puternică Însu
flețire. De pretutindeni se aud urări 
înflăcărate pentru P.C.R.. pentru se
cretarul său general — tovarășul 
Nicolae Ceausescu.

vizita ne care ne-o 
pentru' îndrumările și pre- 
indicatii oe care si de astă 
le-ați dat. Aceste indicații, 
orsanizatia noastră iude-

Vasile IANCU

O imagine ce putea fi surprinsă ieri pretutindeni la Tg. Mureș ; expresia entuziastă a dragostei și stimei pentru secretarul general al partidului

CULESUL TRANSPORTUL Șl
DEPOZITAREA PORUMBULUI

Corespondenții „Scînteii“ transmit:

ILFOV

stringe- 
arăluri- 
Intensi- 
la adâ- 
impor-

DUPĂ ÎNCHEIEREA in- 
SAMINȚĂRILOR, TOATE 
FORfELE LA RECOLTARE, 
într-adevăr. în unitățile agricole din 
județul Ilfov, imediat după ter
minarea insămințării griului /orțele 
și mijloacele mecanice și de trans
port au fost concentrate la 
rea recoltei și la efectuarea 
lor adinei. Aceasta a permis 
ficarea lucrărilor, punerea 
post de intemperii a unor 
tante cantități de produse agricole. 
Fină la data de 11 octombrie a.c., in 
cooperativele agricole, porumbul a 
fost cules in proporție de 57 la sută 
din suprafața cultivată, iar la sfecla 
de zahăr s-a realizat 62.4 la sută din 
total.

Pentru urgentarea lucrărilor agri
cole și încheierea lor intr-un timp 
cit mai scurt este necesar ca măsu
rile privind organizarea muncii și 
folosirea cu bună eficientă a mij
loacelor mecanice și de transport să 
fie aplicate cu consecventă in toate 
cooperativele agricole* In prezent 
există mari diferente intre rezulta
tele înregistrate de cooperativele 
agricole in condiții de lucru asemă
nătoare. Spre exemplu, cooperativele 
agricole din cadrul consiliilor inter
cooperatiste Budești. Fundeni. Chise
lei. Vidra ș.a. au reușit să recolteze po
rumbul in proporție de peste 70—80 
la sută din suprafața cultivată. Sint 
insă mult rămase in urmă coopera
tivele agricole din raza consiliului 
intercooperatist Horia. unde s-au re
coltat doar 992 hectare porumb 
din cele 3/554 hectare cultivate. De 
asemenea, cu mult sub media pe ju
deț sint rezultatele la recoltatul po
rumbului și in cooperativele din 
cadrul consiliilor 
Fierbinți. Băneasa. 
deeșli și altele.

Tinind seama de ______  ___  __
lucrări, este necesar ca organele agri
cole să acorde mai mult sprijin 
unităților rămase in urmă la recoltat.

cooperativele 
intercooperatiste 

Izvoarele. Con-

volumul mare de

Florea CEAUSESCU

SPIRITUL DE ÎNTRAJU
TORARE - IN ACȚIUNE. 
De vineri, in județul Vilcea a început 
recoltatul porumbului pc ultimul 
sfert din suprafața ocupată cu a- 
ceastă cultură. în ultimele 4 zile, 
viteza de lucru a crescut si mai mult, 
ceea ce dovedește că in cele mai mul
te cooperative agricole au fost luate 
măsuri temeinice de organizare a 
muncii/ Numai in ultimele trei zile, 
de pildă. suprafețele recoltate si eli
berate de coceni au sporit in medie 
cu 400 ha ne zi. Una din măsurile 
aplicate constă in întrajutorarea din
tre cooperatori, dintre ferme si in 
ultimă instanță dintre cooperativele 
învecinate. Aseară am terminat re
coltatul porumbului — ne spune Du
mitru Popescu, șeful fermei nr. 2 
de Ia cooperativa agricolă Valea 
Mare. De astăzi dimineață, toate a- 
telaiele. remorcile si autocamioanele 
au fost îndreptate spre ferma nr. 1. 
Spiritul de întrajutorare se face sim
țit si intre cooperativele agricole. 
Astfel, imediat ce au terminat de 
cules porumbul, cooperativele agri
cole din Tepești. Gușoieni, Voicești, 
Zlătărei, Lungești, Stănești etc. și-au 
dirijat mijloacele de transport dis- 

ponlbile spre unitățile din jur. Gră
birea lucrărilor de recoltare și de 
eliberare a terenurilor a dat posibi
litate să crească și ritmul tnsămin- 
țărilor cu aproape 300 ha pe zi. S-au 
creat condiții ca toate lucrările din 
actuala campanie să fie Încheiate in 
următoarele 4 zile.

Ion STANC1U

VRANCEA

măsurilor 
luate de 
județean 

mereu in

cooperatori,
din I.Ă.S., mecanizatori. 

De asemenea, tn- 
florii-soarelui și

CULESUL Șl TRANSPOR
TUL - IN ACEEAȘI ZI. 111 
județul Vrancea. datorită 
organizatorice și politice 
către biroul comitetului 
de partid și reactualizate 
raport cu necesitățile care se ivesc 
in unități, in ultimele 3 zile, viteza 
de lucru la culesul porumbului a 
atins cota stabilită : 1 400 ha pe zi. 
Pot fi amintite, in primul rind. mă
surile care privesc mobilizarea la 
cules a întregii forțe de muncă acti
vă a satelor. într-adevăr, zilele 
acestea, in lanurile cu porumb ale 
unităților agricole din județ se aflau 
peste 70 000 de țărani 
lucrători ” ’ * "
elevi și militari, 
cheierea recoltării 
a soiei a permis ca în urmă cu două 
zile să fie concentrate la culesul 
porumbului și alte forțe mecanice, 
cum ar fi cele 40 combine „Gloria" 
și 10 combine CTR-2. precum și 
peste 100 de tractoare rutiere, care 
sint utilizate la transportul recoltei 
în bazele de recepție. Pe baza unei 
cunoașteri amănunțite a situației, 
biroul comitetului județean de par
tid a indicat ca. in condițiile unei 
umidități crescute la știuleti și In 
scopul eliberării grabnice a terenu
lui si executării arăturilor de toam
nă. la bazele dp recepție din Adiud, 
Pădureni și Gugești să se organi
zeze piste suplimentare de uscare a 
recoltei. Ca urmare a acestor mă
suri. recolta de porumb a fost pusă 
la adăpost de pe mai bine de 50 la 
sută din suprafața ocupată cu aceas
tă cultură. în cooperativele agrico
le Vinători. Măicânești, ’ Tătăranu 
șl multe altele, in scopul eliberării 
grabnice a terenului, la capătul tar
lalelor au fost amenajate platforme 
speciale pentru depănușatul porum
bului recoltat cu cpmbinele CTR-2.; 
Sint fapte care pun in^evidență ho- 
tărirea tuturor. lucrătorilor ogoarelor • 
din județul Vrancea de a imprima 
muncii de recoltare a porumbului un 
ritm și mai alert, astfel incit întrea
ga recoltă să ajungă cit mai grab
nic in hambare.

Ion M1NEA

DE LA 1 609 HA LA 2 000 
HA RECOLTATE ZILNIC. i„ 
ultimele trei zile. în unitățile agri
cole din județul Constanta viteza 
zilnică la recoltarea porumbului a 
crescut simțitor, adică de la 1 600 ha 
la 2 000 ha. în numeroase coope
rative agricole — Gîrlita. Tufani, 
Fintina Mare. Căscioarele. Ciocirlia 
de Jos. 23 August. Năvodari și al
tele — culesul porumbului este a- 
vansat.

..Știind că vom avea o campanie 
de toamnă aglomerată — ne spunea

președintele cooperativei agricole 
Cobadin, tov. Sabri Em urla — ne-am 
organizat forțele in asa fel 
toate lucrările să se desfășoare 
paralel. Concomitent cu culesul su
prafeței mari de roșii am Intrat din 
vreme si la recoltatul porumbului 
care, oe primele suprafețe, a fost 
strins In grămezi. De paturi de co
ceni. pentru a se usca si dună aceea 
a fost transportat la bază. Deși 
avem o suprafață mare cu porumb 
— 700 de Hectare — Dină în prezent 
piti strins recolta de pe mai mult de 
60 la sută din suprafață".

în unele unitâti lucrările de re
coltare se desfășoară in ritm neco
respunzător. ceea ce diminuează cu 
mult realizările oe iudei. Asa. de 
pildă, in cooperativele agricole din 
Sibioara. Corbu de Jos. Rimnic. Is
tria. Mihai Viteazu. Nistorești si al
lele. Dină la ora actuală. porumbul 
n-a fost cules decît in procent de 
15—20 la sută. Acestea sint situate 
In nordul județului, iar unele cadre 
tehnice si de conducere __  12.__ 2
răminerea In urmă la recoltat prin 
intirzierea ____ " _____ ‘_
Acest lucru este infirmat de situa
ția de dp teren — porumbul este 
copt — dovadă că In multe unităti 
vecine, deci care beneficiază de a- 
celeași condiții naturale, culesul 
este avansat. Deci, cu toate forțele 
la recoltat.

Georqe MIHAESCU

motivează
coacerii porumbului.

DIFERENȚE MARI INTRE
VECINI. Din situația operativă 
de la Direcția agricolă a județului 
Vaslui rezultă că. pină in ziua de
11 octombrie, inclusiv. In cooperative
le agricole se recoltaseră peste 41 000 
ha. din 75 000 ha cultivate cu po
rumb. în unele unități — Pădureni, 
Rebricea, Rafaila. Hoceni etc — a- 
ceastă lucrare este pe terminate. La 
cooperativa agricolă Solești. porum
bul a fost recoltat de pe toate cele 
400 ha. iar cocenii au fost strinși de 
pe 250 ha. Aici, carele sint încărca:e 
de cu seară, iar dimineața, la ora 6. 
sint in drum spre baza Codăești. în 
numeroase alte cooperative, datorită 
bunei organizări a muncii. lucrările 
de recoltare avansează rapid. -Pe an
samblul județului procentul la recol
tare ar putea fi mai mare. Sint insă 
cooperative agricole, cum este cea 
diu Munten| de Sus._ ișu care lucră
rile' injițgie.'. Deși ’ ari? condiții ase-

> r .nȚăQătoaCe. ,c.ux cea din ȘoLești — cu 
'cave este vecină și are aproximativ 
aceeași suprafață — pină in ziua de
12 octombrie se recoltaseră abia 
180 ha. iar pe circa 50 ha se efec
tuau arături. La recoltare și elibera
rea terenului lucrau circa 100 de oa
meni cu 20 de atelaje. La sediul 
cooperativei, in ziua de 12 octombrie, 
in jurul ovei 11, erau 4 funcționari, 
alți 7 oameni la taifas. Președintele 
Nicolae Crețu era acasă. Venise In 
sat, chipurile, să caute citeva bucăți 
de lemn pentru repararea unui pod. 
..Sperăm să terminăm recoltatul pe 
25 octombrie" — ne spunea el. Dacă se 
va lucra in acest ritm — circa 10 ha 
pe zi — este lesne de calculat că la 
Munteni de Sus această operațiune se 
va încheia la Începutul lunii noiem
brie. Serioase rămineri In urmă se 
înregistrează 
egricole din

și la cooperativele 
Zăpodeni, Lipovăț. 

Puiești. Iată de ce este necesar să 
se întreprindă măsuri operative în 
vederea mobilizării tuturor oameni
lor la recoltat și transportul produ
selor.

[FAPTUL 
DIVERS
Numără
toare inversă 

| la Brașov

I
Ds cltăva vreme, holul tcolii 
generale nr. 10 din Brașov adă
postește o impunătoare reali
zare : o navă spațială ce pare 
pata-gata sâ-?i ia zborul. E 
drept, la proporții miniaturale. 

Rampa de lansare măsoară 
doar 3 070 mm. tar nava pro- 
priu-zfsă 2 850 mm. Încolo, cele 
1 400 repere din care este alcă
tuită redau aidoma caracteris
ticile unei nave adevărate. Rea
lizatorii săi — membrii cercu
lui tehnic al școlii, sub condu
cerea profesorului Augustin T6- 
ma$. ..Nava", după proiectele 
constructorilor, ar urma să fie 
lansată cu ocazia viitoarei ex
poziții „Minitehnicus".

Servieta i-a 
dat de gol

I într-o dimineață, Gh. Teo- 
1 doru din Săucești (Bacău) s-a I trezit cu un tractor in curte și

cu gardul dărimat. Cercetările 
întreprinse au stabilit câ ma- 

Ișina dispăruse in seara prece
dentă din incinta secției de 
mecanizare din satul Siretu. In- 
tirziind la bufetul din comună. 

IGheorghe Șerbari și Gheorghe 
Ungureanu intraseră in criză 
de timp. Pentru a ajunge mai 

■ repede acasă, s-au oprit la 
I secția de‘ mecanizare, au pornit 
J un tractor și... pe aici ți-e dru- 
Imul. Numai că in starea In 

care erau n-au putut ține dru
mul. La primul viraj au intrat 
cu tractorul in șanț, de acolo 

Iin gard și apoi in curtea gos
podarului. Ca să nu trezească 
satul, au abandonat tractorul și 

Iau luat-o la fugă. Au uitat însă 
pe tractor o servietă plină. Și 
aceasta i-a dat de gol.

] La Dobreni, 
I crescătorie

de nurci
După diferite încercări de a- 

I climatizare, la Dobreni. în tinu- 
tul Neamțului, a fost organiza
tă o colonie de nurci, originare 
din zonele nordice ale Uraîllor. 

ICele aproape 10(1 de familii de 
nurci s-au acomodat repede in 
această zonă.

I Vînzători 
| de un fel 
| anume...

Intrigat de modul in care a 
Ifost servit zilele trecute la una 

din unitățile de desfacere a 
produselor de la I.A.S. Aradul 

I Nou. Gheorghe Stef. din Arad. 
I B-dul Republicii nr. 35. a cerut 
I condica de sugestii si reclama- 

tii. în această situație. Marin 
| luga. soțul vinzâtoarei Cle- 
I mențină luga. l-a invitat pe 
• „Îndrăznețul" cumpărător in 
I spatele gheretei. Aici, in loc de 

condică de reclamatii. soții 
luga au tăbărit asupra lui cu 
pumnii, desfigurindu-1 și um- 

I plindu-1 de singe. Ce ar mai fi 
I de adăugat după o asemenea 
■ faptă ? Firește, nimic altceva 
Idecit să invităm organele de re

sort să procedeze neintirziat la 
ancheta de rigoare. Cu atit mai 

Imult cu cit Clementina luga 
mai are de justificat linsa a 
12 000 lei dintr-o altă gestiune, 
iar Marin luga — vinzător clan- 

I destin — a mai fost condamnat 
pentru furt din avutul obștesc.

I Păziți copiii!
1 Zilele trecute, pe drumul Pe- 
Icica-Arad a avut loc un grav 

accident de circulație. Stela 
Adriana Tincaiac. in virstă de 

15 ani, din Arad, str. Dumbrava 
Roșie nr. 5, împreună cu incă 
doi copii, a traversat șoseaua 

Iln fugă. în acel moment a fost 
surprinsă șl accidentată mortal 
de un autotractor cu șa. Un 
accident tragic care aduce din 

Inou in discuție o problemă me
reu actuală : supravegherea co
piilor de către părinți.

| Paznicii 
| imprudenți

' Paznicii A. Pașca din satul 
I Urișor, comuna Cășei (Cluj) și 
I A. Podar din Turda plecaseră 
• cu vitele la pășunat pe lingă 
I linia ferată. Un motiv in plus 

pentru a fi cu ochii in patru. 
Din păcate Insă, cei doi paz- 

Inlci nu s-au păzit nici pe ei 
Înșiși. Pentru că, la un moment 
dat, au fost surprinși de tren 
și accidentați mortal.

Dacă-1 
întîlniți...

In ziua de 4 octombrie a.c., 
minorul Costel Cozma. de 11 
ani, din orașul Slatina. sir. 
A. I. Cuza nr. 94. a plecat de 
acasă (îmbrăcat cu pantalon de 
uniformă școlară și cu un pu
lovăr albastru) și de atunci nu 
z-a mai intors. In aceeași 2i. 
copilul a fost văzut in comuna 
Potcoava, județul Olt, la fratele 
și cumnata mamei, insotit de 
un bdiat de 13—14 ani, unde 
a rămas doar citeva minute. 
Căutările familiei au rămas 
fără rezultat. Cine poate da re
lații este rugat să se adreseze 
organelor de miliție.

Rubrică redactată da 
Dumitra TIRCOB 

IGheorghe DAVID
«i corespondenții „Scînteii*

r.de
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Cu privire la deficiențele
în dotarea tehnică a Combinatului

„Folosim priceperea
și întreaga noasiră

„Azomureș11 și măsurile 
de înlăturare a lor

piliere de muncă

în cadrul vizitei efectuate de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secre’ar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Consiliului de Stat 
a! Republicii Socialiste România. In 
județul Mureș. în ziua de 13 octom
brie 1973, la Combinatul de îngrășă
minte chimice „Azomureș" s-a con
statat faptul că Uzinele de utilai 
chimic din Ploiești au livrat com
binatului Instalații executate nr^-o- 
respunzător din punct de vedere 
calitativ și fără a fi supuse în uzi
nă controlului privind condițiile de 
funcționalitate și calitate. în felul 
ace.sta au fost încălcate prevederile 
Decretului Consiliului de Stat nr. 
3’8, care stabilește obligația uzine
lor furnizoare să efectueze Înainte 
ue livrarea utilajelor toate probele, 
în modul cel mai exigent, privind 
buna funcționare a acestora.

Constatindu-se aceste grave aba
teri de la legislația economică in 
vigoare, au fost chemați la fața lo
cului ministrul industriei construc
țiilor de mașini grele, directorul 
Centralei industriale de utilai chi
mic și directorul întreprinderii fur
nizoare din Ploiești, Drecum 
mul secretar al Comitetului 
țean de partid Prahova.

Arfcdizindu-se cauzele cere 
terminat această stare d° 
negativă la Combinatul chimic Mu
res si criticîndu-se lipsa de răs
pundere și superficialitatea dovedite 
de uzinele furnizoare de utilai teh
nologic s-au stabilit măsuri hotări- 
t? pentru remedierea deficientelor 
constatate.

Totodată, s-a hotărit ca toate uzi
nele producătoare de utilai să asi
gure condițiile aDlicării integrale, 
rină Ta sfirșitul acestui an. a tutu
ror prevederilor Decretului Consi
liului de Stat nr. 398. în acest scop 
vor trebui realizate standuri de pro
bă in toate uzinele producătoare de 
utilai, pentru a se evita cu desăvîr- 
sire livrarea de instalații tehnologi
ce nesunuse controlului tehnic, 
înaintea livrărilor către beneficiari. 
De asemenea, s-a subliniat din nou 
obligativitatea beneficiarilor de a nu 
mai recepționa nici un fel de uti
laje care nu coresound sarcinilor 
tehnologice stabilite în documentații 
si care nu au fost supuse in uzine
le producătoare probelor celor mai 
severe de calitate, potrivit dispozi
țiilor legale.

Pentru încălcarea legislației eco
nomice în vigoare, a prevederilor 
Decretului nr. 3’8. pentru executa
rea necorespunzătoare din punct de 
vedere calitativ a utilajelor și livra
rea lor fără a fi verificate și probate 
în uzinele producătoare, pentru lipsuri 
grave în executarea controlului de 
calitate și pentru primirea de că-

și pri- 
jude-

au dr- 
lucrvri

tr? beneficiar In condiții necorespun- 
zâtoare a utilajului, au fost stabi
lite următoarele sancțiuni :

— avertisment sever conducerii U- 
zinelor de utilai chimic din Ploiești, 
directorului și ingineruhu-șef al în
treprinderii ;

— avertisment conducerii Centra
lei industriale de utilaj chimic și di
rectorului general al acesteia, pre
cum și controlului de calitate al U- 
zinelor de utilaj chimic din Ploiești ;

— observație conducerii Ministeru
lui Industriei Construcțiilor de Ma
șini Grele ;

— observație conducerii Ministeru
lui Industriei Chimice și conducerii 
Combinatului „Azomureș" ;

— observație conducerii Inspecto
ratului General de Stat pentru Con
trolul Calilății Produselor.

S-a stabilit ca toate constatările fă
cute. concluziile analizei lntreorin.se 
și măsurile stabilite să facă obiectul 
dezbaterii conducerilor tuturor u- 
zinelor de utilaj tehnologic și «fi 
f:e aduse la cunoștința colectivelor 
a'ît din uzinele constructoare de ma
rini. cit și din Întreprinderile bene
ficiare.

Toate aceste probleme vor fi dez
bătute, de asemenea, cu activul de 
partid nl Comitetului județean Pra
hova al P.C.R., precum și cu toți sa- 
lariații Uzinelor de utilaj chimic din 
Ploiești.

Tovarășul Nicolae Ceausescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului 
do Stat, a adresat un apel către toți 
comuniștii, către toate organizațiile 
de partid, către toți oamenii muncii 
din industria producătoare de utilaje 
tehnologice, ca de altfel către leale 
colectivele întreprinderilor industria
le din țară, să p^orde cea mai mare 
atentie asigurării unei producții de 
înaltă calitate, care să satisfacă exi
gențele actuale ale economiei noastre 
în plină modernizare, cerințele revo
luției tchnico-științifice și să inten
sifice eforturile pentru îndeplinirea, 
In cete mai bune condiții și la ter
menele stabilite, a tuturor sarcinilor 
prevăzute in olan.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat convingerea că măsurile 
stabilite cu prilejul analizei la Corn- . 
binatul „Azomureș" vor duce la lichi
darea grabnică a neajunsurilor 
constatate, iar dezbaterile, care vor 
avea loc in rindul colectivelor oame
nilor muncii, vor determina o crește
re a exigenței și responsabilității în 
realizarea prevederilor înscrise în 
planul cincinal, vor genera un nou 
avint în activitatea generală pentru 
îndeplinirea cu succes a mărețelor o- 
b'ective stabilite de Congresul al 
X-lea și Conferința Națională ale 
partidului.

pentru a mări rodnicia 
ogoarelor"

Telegrama adresată C.C. 
al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de 
consiliu] de conducere al 

C.A.P. Scornicești-Olt

Noi. locuitorii Scomiceșliulul, 
vă rugăm să primiți caldul 
nostru mesaj de dragoste fier
binte ?i profunde mulțumiri 
pentru tot ce ați făcut și faceți 
ca și aceste locuri de legendă și 
adevăr să crească odată cu 
țara, să cunoască Înnoirile de 
astăzi pentru care au gindit șl 
luptat părinții noștri din. cele 
mai vechi timpuri.

Trăind din plin bucuria aces
tei toamne bogate, a .............
datoriei împlinite, 
noastre sr îndreaptă 
neavoastră, iubite
Ceaușescu — nume-simbol al 
realizărilor de azi și a celor de 
miine.

Exprimînd aceste ginduri. 
Consiliul de conducere al C.A.P. 
din Scorniceștl raportează înde
plinirea sarcinilor In această 
campanie.

Astfel, pe un sol podzolic In 
condiții neirigate, dar aplicînd 
regulile agrotehnice, împletind 
știința cu priceperea, hărnicia și 
voința oamenilor, am reușit ca 
de pe fiecare hectar să obținem 
o producție de peste 5 500 kg 
porumb boabe.

Acest fapt a creat posibilita
tea să ne achităm in Întregime 
obligațiile la care ne-am anga
jat către stat și să livrăm su
plimentar 1 400 tone porumb 
boabe. 400 tone carne de pa
săre. 400 hectolitri lapte și alte 
produse agroalimentare.

însuflețiți de vibranta dum
neavoastră chemare adresată 
tuturor lucrătorilor de pe ogoa
re. ne-am înzecit eforturile, 
reușind să încheiem însâmința- 
rea celor 900 de hectare de griu 
și orz. Așa înțelegem să răs
pundem grijii dumneavoastră 
permanente pentru dezvoltarea 
agriculturii, sfaturilor părintești 
pe care ni le-ați dat cu prilejul 
vizitelor făcut? în comuna noas
tră. așa înțelegem să răspun
dem inflăcăratei dumneavoas- 
tre chemări făcute din Slobozia 
— inima Bărăganului — ca anul 
1974 să fie anul celor mai mari 
recolte din istoria țării.

satisfacției 
gindurile 

spre dum- 
tovarășe

Numirea noului ambasador al
Republicii Socialiste România 
în Regatul Țărilor de Jos

Prin decret al Consiliului de Stat, 
tovarășul Mihail-Bujor Sion a fost 
numit în calitate de ambasador ex
traordinar si plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste România in Regatul 
Tarilor de Jos. in locul tovarășului 
George Elian, care a fost rechemat 
în centrala Ministerului Afacerilor 
Externe.

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Democratice 
Populare a Yemenului, Mohamed 
Saleh Muțea, cu prilejul Zilei națio- 
r.sțg a Republicii Democratice Popu
lare a Yemenului.

★

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. George 
Macovescu. a primit o telegramă de 
răspuns la mesajul de felicitare adre
sat ministrului relațiilor externe 
mexican. Emilio Rabasa. cu ocazia 
Zilei naționale a Mexicului

*
Simbătă după-amiază a părăsit de

finitiv țara noastră Jaromir Ocbedusz- 
ko. ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Ponulare 
Po’.one in Republica Socialistă Roma
nia.

★
s-a Încheiat sesiuneaSimbătă — ---------- ----

științifică jubiliară a Centrului de 
chimie fizică al Ministerului Educa
ție-: și învățămintului. organizată cu 
prilejul împlinirii a 10 ani de la 
înființarea acestei unități de cer
cetare.

acestei unități de cer-

★

Simbătă. în comuna Căvăran din 
Județul Caraș-Severin a avut loc o 
adunare festivă prilejuită de atri
buirea acestei comune a numelui Con
stantin Daicovidu. ilustru om de 
știință român, savant de renume 
mondial, fiu al acestor meleaguri.

(Agerpres)

Simbătă.

cinema
• Șapte rile : CENTRAL — 1.15; 
1140: 13,45: IC; 1B.I5: 20.30. FLA
MURA — fi: 11.15; 13,30; 16: 18.15; 
20,30.
• Ca toate acestea : LUMINA — 
9,15: 12; 15: 17.45; 20.30.
a Efectul razelor gamma asupra 
crăițelor : LUCEAFĂRUL — fi:
11.15: 13.30: 16: 1840: 20.45. CA
PITOL — 9.30; 11.45; 14; 16.15;
ia,30: 20.45.
a Paradisul : SCALA — 9: 11 15; 
13.45; 16.15; 18.45: 21.15. BUCU
REȘTI - 9: n.15; 13.30: 16.30;
18.45: 21.
a Aventuri la Marea Neagră t 
TIMPURI, NOI — 10—19 In conti
nuare.
• Stare de asediu : PATRIA — 
9 30: 12.15: 15; 17.45: 2040. fes
tival — 8.30; 11; 13.30; 16: 1840:

♦ SPORT • SPORT ♦ SPORT. ♦SPORT

Azi, România - Finlanda in preliminariile C. M.

PENTRU CE TREBUIE SĂ IUPTE TRICOEORII
Așadar, am ajuns in ziua cînd re

prezentativa noastră de fotbal joacă 
ultima sa partidă din preliminariile 
campionatului mondial. Dar, înfrin- 
gerea de la Leipzig și. mai cu sea
mă. semieșecul de la Helsinki (1—1 
acolo unde contra-candidații la cali
ficare. fotbaliștii din R. D. Germană, 
au reușit 5—1 !). au făcut ca acest 
final să nu fie propriu-zis un final, 
deznodămintul grupei a IV-a fiind 
aminat pentru ziua de 3 noiembrie
— cind rezultatul meciului de la Ti
rana, dintre reprezentativele Alba
niei și R.D.G. va decide cine va 
participa la Weltmeisterschaft *74.

Cei unsprezece aleși să reprezinte 
astăzi fotbalul nostru, care pornise 
într-o vreme pe calea afirmării In
ternationale. au însă datoria să se 
dăruiască intru totul jocului — știut 
fiind că dacă o victorie, oricît de 
categorică ar fi. nu ne poate 
asigura ea singură calificarea, un alt 
rezultat ne-ar priva și de unica șan
să pe care o mai avem.

Adversarii, știut este, pot fi capa
bili de surprize (cum au fost în acea 
seară de septembrie *72), mai ales 
acum — cînd nu mai au ce pierde, 
și deci vor juca dezinvolt, cînd sint 
mai bine pregătiți fizic și cind un 
eventual loc’3 in grună i-ar bucura 
și onora. Tricolorii trebuie, așadar, 
în primul rind. să-și ia adversarii în 
serios și să joace in consecință : 
lucid, cu clarviziune tactică, ofensiv
— dar fără
toții în față 
da. fără să 
se enerveze ___  _
nu s-a încheiat cu golul mult căutat. 
Răducanu. Sătmăreanu. Antonescu, 
Sames. Deleanu. Dumitru, Dinu, Pan- 
tea. Dumitra che. Sandu Mircea și 
Marcu au. in același timp, datoria 
să se „bată" în fiece secundă a jo
cului. pentru fiece minge. De ce ?

...Pentru că la Helsinki a fost nu
mai 1—1. iar la Leipzig 0—2.

...Pentru că singura sansă a națio
nalei noastre este victoria.

...Pentru că trebuie să demonstre
ze că valoarea unui Dinu, a unui 
Dumitru, a unul Dumitrache nu este 
cea din recentul meci cu partenerii 
din R.D.G.

...Pentru că s-a văzut ce n°faste 
pot fi intr-o echipă neînțelegerile pe 
teren, cind fiecare joacă pe cine-1 
place Iul.

...Pentru că milioanele de simpati- 
zanți, care îi înconjoară cu atita dra
goste pe fotbaliști, au dreptul mă
car în ceasul al doisprezecelea la un 
joc frumos și la o victorie cit de cil 
reconfortantă.

...Pentru că ei. cei unsprezece și 
rezervele, au avut și au toate condi
țiile de pregătire, In sensul că nu 
le-a lipsit și .nu le lipsește nimic.

...Pentru toate acestea. TOȚI tri
colorii trebuie să se „bată" astăzi in 
arena de la „23 August" cu o res
ponsabilitate și o ambiție de care 
prea puțin au dat dovadă in ultima 
vreme.

Să avem încredere, și să sperăm că 
așa vor face...

Gh. MITRO1

GIMNASTICĂ

să se năpustească cu 
și să neglijeze ariergar- 
se Dripească și fără să 
dacă o acțiune sau alta

21. FAVORIT — 10; 12.30; 1540; 
18: 20.30.
• Lupta după victorie : DACIA
— 9: 12.30; 16; 19.36.
• Pe aripile viatului : VICTORIA
— fi.30; 14; 18.30.
a Parașutiștii : DRUMUL SARD
— 15.30: 18: 20.15. MIORIȚA — 
fi; 11.15; 13.30: 15.43; 18; 20.15.
a Program de desene animata 
pentru copil : DOINA — 6,45.
• Pisica junglei : DOINA — 11.11; 
13.15: 15.45: 18: 20-
a Valter apără Sarajevo : FE
RENTARI — 15; 17.45; 10.15. BU- 
CEGI — 16: 19.
a Ca cărțile pe față : EXCEL
SIOR — 9: 11.15: 1340: 16; 18.15; 

/•20.30. “MELOD7A - 9: 11.15; 13.30;
16; 18.30; 20.45. MODERN — fi;
11.15: 13.30: 16: 18,15; 20.30.
• Singur t PACEA - 16; 18: 20. 
a Heldl - 10: 12; 14: 16.30, Noap
tea de Anul Nou — 18.30. Dom
nul Ripois — 20.30 : CINEMATE
CA (sala Union)
a Albă ca zăpada șl cel șapte 
pitici : GRIV1ȚA - 9; H-15: 13.30:

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

îmi este deosebit de plăcut să vă transmit, tn numele soliei mele 
și Bl meu personal, calda recunoștință pentru salutul revoluționar pe 
care all binevoit să ml-1 adresați cu prilejul triumfului electoral obținut 
in ziua de 23 septembrie anul curent.

Totodată, vâ reafirm că voi pune cele mal bune forțe ale mele in 
slujba unirii popoarelor român și Argentinean in lupta pentru obiectivul 
comun al eliberării popoarelor lumii a treia.

Reînnoiesc asigurările stimei mele personale, precum șl a soției 
mele.

JUAN DOMINGO PERON
Președintele Republicii 

Argentina

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat ol Republicii Socialiste Romania

în numele guvernului șl poporului din Trinidad—Tobago, precum 
șl al meu personal, doresc să vă mulțumesc, dumneavoastră, guvernului 
și poporului dumneavoastră, pentru sentimentele prietenești exprimate 
în mesajul de felicitare trimis cu ocazia Zilei noastre naționale.

Sint convins că relațiile dintre Trinidad—Tobago $i Republica So
cialistă România vor continua să se întărească și să se dezvolte, spre fo
losul reciproc al popoarelor noastre.

ELLIS CLARKE
Guvernator general

PRIMIRI IA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Tovarășul Manca Mănescu. vice

președinte al Consiliului de Miniștri, 
a primit, simbătă seara, ne prof. dr. 
Herbert Stein, președintele Consi
liului consilierilor economici ai pre
ședintelui Statelor Unite ale Ame- 
ricii. care întreprinde o vizită In 
tara noastră.

Cu acest nrilei au fost abordate 
probleme ale relațiilor economice 
româno-americane.

Au participat Florea Dumitrescu, 
ministrul finanțelor. Ion St. Ion. vi
cepreședinte al Consiliului Central 
de Control Muncitoresc al Activită
ții Economice și Sociale.

A fost prezent Robert Martens. 
Însărcinat cu afaceri ad-interim al 
S.U.A. la București.

întrevederea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă cordială.

(A ger ores)

* ★

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A R.D.P. A YEMENULUI

Excelenței Sale
Domnului SALEM ROB AY A ALI

, Președintele Consiliului Presidential al Republicii Democratice
Populare a Yemenului

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Democratice Populare a Ye
menului, am plăcerea «ă vă transmit sincere felicitări, precum șl cele 
mal bune urări de sănătate, de bunăstare și progres pentru poporul 
prieten yemen! t>

îmi exprim încrederea că relațiile de prietenie dintre țările și po
poarele noastre vor continua să se dezvolte și să se întărească, în inte
resul și avantajul reciproc.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului ALI NASSER MOHAMED

Prim-ministru și ministrul apărării 
al Republicii Democratice Populare a Yemenului

Cu ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră, adresez Excelenței 
Voastre calde felicitări șl urări de sănătate și fericire personală, de noi 
succese poporului yemenit în dezvoltarea economică și socială a țării.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

SFÎNTU-GHEORGHE (Corespon
dentul „Scinteii". Tomori Geza). —

A doua zi a întrecerilor celei de-a 
V-a ediții a campionatelor balcanice 
de gimnastică a debutat cu probele 
de gimnastică sportivă rezervată 
gimnastelor. Echipa feminină a 
României, compusă din Aurelia Do- 
bre. Rodica Sabău, Iuliana Simonfi, 
Gabriela Trușcă, Anca Grigoraș, Ali
na Goreac, evoluind la valoarea sa, 
chiar după terminarea exercițiilor pe 
primul aparat (paralele Inegale), s-a 
instalat autoritar in fruntea calasa- 
mentului (184,70 puncte), loc pe care 
l-a păstrat pînă la terminarea între
cerii, recucerind astfel de la echi-

HANDBAL FEMININ
PITEȘTI (Corespondentul „Scin- 

teii". Gh. Clrstea). — Ieri, au oon- 
tinuat, in sala sporturilor din Pi
tești. partidele turneului internațio
nal de handbal feminin — „Trofeul 
Carpați". Fără a fi marcate de sur-

16; 18.15; 20.30. GLORIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
a Copernic j POPULAR — 15.30 J 
19.
a Fantoma Iul Barbă Neagră r 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE
— 1540; 18; 20,15.
• Ultimul cartuș ; Conspirația t
MUNCA — 16; 19. \
• Legenda negrului Charlev 1
BUZEȘTI — fi: 11.15; 13.30: 16;
18.15; 2040. AURORA - 9: 11.15; 
13.30: 15.45: 18: 20.15. TOMIS - 
9; 11.15; 13.30: 15.45: 18.15; 2040.
• Departe de Tipperary : CIU
LEȘTI — 11; 15.30; 18: 20.15. MO
ȘILOR - 1540: 18: 20.15
• Aventura lui Poseidon : UNI
REA — 15.30: 18; 20.15. VITAN
— 1540; 18: 2040.
• Decolarea : CRÎNGAȘI — 15.30; 
13; 20.15.
a Polițistul t LIRA - 15.30; 18;
20.15.
• Solaris : VIITORUL — 16: 10. 
a O afacere pe cinste : VOLGA
— 9: 11.15: 13.30: 15.45; 18; 20.15. 
ARTA — 15.30; 18: 20.15.

Tovarășul Paul Niculescu-Mizil; 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. ministrul educației și învăță- 
mintului, a primit simbătă dimineața 
delegația Fundației „Friedrich Neu
mann" (R.F. Germania), condusă de 
ing. Helga Schuchardt. deputată în 
Bundestag, președinta Comisiei fede
rale pentru probleme de cultură, 
învățămint și știință a Comitetului 
Executiv al Partidului Liber Demo
crat, care se află într-o vizită In 
țara noastră.

Delegația este alcătuită din profe
sori universitari, cercetători în 
meniul învătămîntului. studenți 
diferite institute de învățămint 
perior din R.F. Germania.

Au participat prof. univ. Alexe

do- 
din 
su-

Po-

pescu, adjunct al ministrului educa
ției și învățămintului. Constantin 
Boștină, președintele Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România, prof. univ. 
Constantin Dinculescu și prof. univ. 
Constantin Buzdugan.

In timpul întrevederii, desfășurată 
lntr-o atmosferă cordială, șu fost 
abordate probleme privind dezvolta
rea învătămîntului in România și 
R.F. Germania, ale colaborării In 
acest domeniu dintre cele două țări.

în cursul călătoriei în Roînânia, 
oaspeții au vizitat instituții de invă- 
țămint superior din București, Bra
șov și Craiova.

(Agerpres)

în perioada 7—13 octombrie a.c.. o 
delegație de activiști ai P.M.S.U., 
condusă de Toth Dezso, adjunct al 
șefului Secției știință, invățămint și 
cultură a C.C. al P.M.S.U., a făcut, 
la invitația C.C. al P.C.R., o vizită 
pentru schimb de experiență în țara 
noastră.

în timpul șederii în România, oas
peții din R. P. Ungară au avut con
vorbiri la C.C. al P.C.R., Ministerul 
Educației și învățămintului. Comite
tul municipal București și Comitetul 
județean Timiș ale P.C.R., la Acade
mia „Ștefan Gheorghiu", au vizitat 
obiective economice și Instituții so-

cial-culturale șl de învățămint din 
Capitală și municipiul Timișoara.

în încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de tovarășul Cornel 
Burtică, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.' La discuția ce a avut loc Cu 
acest prilej, desfășurată intr-o am
bianță cordială, tovărășească, a parti
cipat Alexandru Szabo, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

A fost, de asemenea, prezent Do- 
mokos Văkas, însărcinat cu afa
ceri a. 1. al R. P. Ungare la Bucu
rești.

Simbătă. delegația a plecat spre 
patrie.

Astăzi, poporul din 
Republica Democrati
că Populară a Yeme
nului sărbătorește 
Ziua naționaJă. In 
urmă cu 10 ani. la 14 
octombrie 1963. în 
munții Radfan s-a de
clanșat răscoala popu
lară armată împotriva 
stăDÎnirii coloniale
britanice,' răscoală
care a marcat În
ceputul luptei antico
lonialiste organizate 
din Yemenul de sud. 
Sub conducerea Fron
tului Național de Eli
berare. cuprinzînd o 
serie de organizații 
progresiste. animate 
de idealul libertății 
naționale, poporul ye
menit, cu prețul a nu
meroase sacrificii și 
jertfe de singe, a reu
șit să pună canăt. la 
30 noiembrie 1967. unei 
dominații străine de 
perte 125 de ani și să 
pvdelarne independen
ta tării.

în pofida stării de 
înapoiere moștenite de 
la coloniali*:*) si a re
zistenței forțelor re
acționare Interne si 
externe, poporul ye
menit s-a angaiat. in 
anii de după elibera

re, Intr-un efort sus
ținut In vederea re
construcției, dezvol
tării forțelor de pro
ducție, înfăptuirii unor 
importante transfor
mări sociale progre
siste. Una dintre 
primele măsuri ale 
guvernului a fost tre
cerea in proprietatea 
statului a tuturor În
treprinderilor străine 
din Aden. A urmat 
naționalizarea bănci
lor. comerțului, socie
tăților de asigurări, 
transportului maritim. 
Promulgarea legii re
formei agrare a dus 
la înființarea primelor 
cooperative de pro
ducție și ferme de 
stat.

în ultimii ani. In 
R.D.P. a Yemenului 
se desfășoară o in
tensă activitate de re
dresare si moderniza
re a industriei și a- 
griculturii ne baza 
planurilor economice, 
se înfăptuiește un 
program de prefaceri 
democratice în întrea
ga viată socială. Au 
fost obținute succese 
în domeniul dezvoltă
rii învățămintului si 
asistenței sanitare. O

importanță deosebită 
se acordă pregătirii 
cadrelor naționale.

Poporul român, care 
a urmărit cu senti
mente de solidaritate 
lupta poporului yeme
nit pentru Indepen
dență. privește cu 
simpatie eforturile 
R.D.P. a ' Yemenului 
in direcția progresului 
economic și social si 
se bucură sincer de 
realizările dobindite 
de această țară. între 
România și R.D.P. a 
Yemenului s-au sta
tornicit și se dezvoltă 
relații de colaborare 
prietenească — ceea 
ce corespunde intere
selor ambelor ponoa
re. cauzei întăririi 
unității forțelor anti- 

■ imperialiste si antico
lonialiste. păcii si co
laborării Internațio
nale.

Cu prilejul Zilei 
naționale a R.D.P. a 
Yemenului. poporul 
român adresează po
porului acestei țări 
cele mai bune urări 
de noi succese pe ca
lea înfăptuirilor pro
gresiste. a prosperită
ții și păcii.

Plecarea delegației parlamentare japoneze
Simbătă a părăsit Capitala delega

ția parlamentară japoneză, condusă 
de Daisuke Akita, vicepreședinte al 
Camerei Reprezentanților, care, la 
invitația Marii Adunări Naționale, a 
făcut o vizită in țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
parlamentarii japonezi au fost salu
tați de Ilie Murgulescu. vicepre
ședinte al M.A.N., Aurel Vijoli. pre-

ședințele Grupului parlamentar pen
tru relații de prietenie România— 
Japonia, Stanciu Stoian, secertar ge
neral al Ligii române de prietenie cu 
popoare’e din Asia și Africa, de 
deputați.

Au fost prezenți Masao Kanazawa, 
ambasadorul Japoniei la București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

CU PRILEJUL ÎMPLINIRII 
A CINCI SECOLE 
DE EXISTENTA 

DOCUMENTARA S-A DESCHIS 
EXPOZIȚIA

led s-a deschis la Cluj 
SALONUL NAȚIONAL 
DE GRAVURĂ 1973

Simbătă a avut loc la Muzeul de 
artă din Cluj deschiderea Salonului 
national de gravură 1973. Participă 
100 de artiști din întreaga țară cu 
un număr de 171 de lucrări, xilo
gravură. llnosravură etc. Lucrările 
abordează subiecte din viața coti
diană a poporului nostru, oglindesc 
marile prefaceri ale socialismului. 
La vernisai au luat parte reprezen
tând ai organelor locale de oartid 
și de stat, oameni de artă și cul
tură. numeroși graficieni din prin
cipalele centre culturale ale țării. 
Cei nrezenti au fost salutați do cont 
dr. Liviu Văcariu, președintele Co
mitetului județean nentru cultură 
șl educație socialistă. Qrilicul de 
artă Amel’a Pavel a vorbit despre 
gravura românească contemporană. 
După festivitatea deschiderii, pen
tru prima dată în acest oraș, a Sa
lonului național de gravură a avut 
loc un simpozion.

vremea

Timpul probabil pentru zilele de 
15, 16 șl 17 octombrie. In țară Vre
me în curs de încălzire. Cerul va fi 
variabil, cu înnorări mai accentuate 
In jumătatea de nord-vest. unde va 
ploua. în celelalte regiuni ploile vor 
ti izolate. Vint potrivit, predominînd 
din vest. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse Intre 2 și 12 grade, local 
mai cobori te în Moldova In prima 
noapte, iar maximele Intre 10 și 20 
grade. Ceață mai ales dimineața și 
seara. în București : Vreme în în
călzire. Cerul va fi variabil, favo
rabil ploii în a doua parte a inter
valului. Vint slab pînă la potrivit. 
Temperatura va crește ușor. Ceață 
dimineața și seara.

Noi capacități industriale
pa Bulgariei titlul balcanic pierdut la 
Hașcovo (Bulgaria) in 1972. Pe locul 
II pe echipe s-a clasat Bulgaria cu 
179.70 puncte, iar pe locul III echipa 
Iugoslaviei cu 177,90 puncte.

Evoluind la un înalt nivel tehnic, 
constant in toate cele 4 probe — ti
tlul balcanic la individual compus a 
revenit iui Anca Grigoraș cu 37.45 
puncte, urmată de colegele sale de 
echipă Iuliana Simonfi și Rodica Sa- 
bău cu 37,00. respectiv, 36,75 puncte. 
Este demn de remarcat că in finale
le pe aparate ee se vor disouta mii- 
ne. Incepind de la ora 17. din cele 6 
concurente care și-au ciștigat drep
tul de participare 4 sint românce la 
fiecare probă.

„Trofeul Carpați“
prize, ele s-au Încheiat cu urmă
toarele rezultate : Iugoslavia—Româ
nia II 12—8 : R.D.G.—R.P.U. 14—11 ; 
România I—U.R.S.S. 20—17. In cla
sament conduce echipa R.D.G.

în cadrul manifestărilor prilejuite 
de împlinirea a cinci secole de exis
tentă ca oraș a Zalăului, la Casa 
corpului didactic din localitate a avut 
loc simbătă deschiderea expoziției 
jubiliare „Zalăul în documente". Sint 
expuse manuscrise originale, fotoco
pii, diferite tipărituri câre vorbesc 
despre istoria seculară a orașului, 
remarclndu-se îndeosebi ..privilegiul" 
emis la 1473 de Matei Corvin prin 
care așezarea sălăjeană era ridicată 
la rang de oraș.

în aceeași zj s-au deschis lucrările 
sesiunii festive de comunicări, la care 
participă oameni de cultură din ju
deț. cercetători din cadrul Institutu
lui de istorie șl arheologie, muzeo
grafi și arhiviști. Lucrările abordea
ză. între altele, subiecte privind dru
mul parcurs de această urbe de-a 
lungul celor 500 de ani. activitatea 
unor mari cărturari care au trăit pe 
aceste meleaguri.

Seara a avut loc un spectacol oma
gial susținut de un grup de artiști 
care au revenit cu acest prilej in 
orașul lor natal.

(Urmare din pag. I)

investiții să actione/e 
ferm pentru a obține 
do la furnizorii de u- 
tila.ie — in maximum 
cîteva zile — si ulti
mele părți de utilaje 
tehnologice sl de in
stalații de automati
zări. pentru că urmă
rim ca punerile in 
funcțiune să se reali
zeze în condițiile unor 
soluții definitive, nu 
prin provizorate. Ne 
preocupă, de aseme
nea. procurarea grab
nică a unor instalații. 
Îndeosebi vane si 
conducte. Să fiu bine 
înțeles : constructorii 
noștri nu pot face 
minuni ! Or. oină la 
venirea iernii nu mai 
e cine știe cit. iar 
nouă — la prima ca
pacitate care urmează 
să se pună in func

țiune la Fabrica de 
rulmenți din Alexan
dria — ne . lipsesc 
încă vanele si con
ductele pentru Insta
lațiile de căldură. A- 
celeasi materiale sint 
așteptate si pe șantie
rul de la Tr. Măgure
le. unde altminteri nu 
vom putea asigura spa
tiile încălzite pentru 
continuarea In condi
ții normale a monta
jului în timpul iernii. 
Facem apel și la ci- 
mentlști pentru ca. In 
acest trimestru, să nu 
se mal repete situați
ile grele din trimes
trul precedent, cind în 
uAele zile insuficiența 
cimentului a diminuat 
posibilitățile de lucru 
ale constructorilor.

— Așadar, in ce lo
calități si pe care șan
tiere vor fi puse in

■funcțiune. In acest 
trimestru, noi capa
cități de producție ?

— 'Mă opresc întii la 
noile oțelării electrice 
1 și 2, precum și la 
forja de blocuri și bare 
de Ia Uzina de oțeluri 
aliate-Tîrgoviște. Va 
avea loc apoi inaugu
rarea. primei capacități 
de Ia noua Fabrică de 
rulmenți din Alexan
dria. O altă capacitate 
nouă se va pune în 
funcțiune, cu 15 zile 
mai devreme, Ia tină- 
ra unitate textilă din 
Roșiorii de Vede. în 
Capitală, de asemenea, 
premiere industriale 
vor avea loo la între
prinderea de ptotecțil 
anticorozive, Ia „Poli- 
color" șl Uzina de me
dicamente, la Fabrica 
de piine și biscuiți 
Bcrceni ș.a.

• Micul și marele Klaus : PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20.15.
a Ln răscruce de vinturl : CO- 
TROCENI — 15.30! 18; 20.15.

teatre
• Filarmonica de stat ..George 
Enescu" (la AtenăUJ Român — 
sala Studio) : Concertul cvartetu
lui studențesc laureat cu pre
miul 1 la concursul de Interpre
tare pentru cvartete de coarde 
de la Brașov, 1973 — 18
a Teatrul de operetă ; Se mărită 
fetele — 10.30. Contesa Marltza 
- 19.30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Cui l-e 
frică de Virginia Woolf ? — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdzn Bulan- 
dra- (sala din bd. schitu Mâgu-

reanu) : Joc de pisici — 10, A 
douăsprezecea noapte — 15. A- 
nunțul la „Mica publicitate- — 
20. (sala din str. Alex. Sahia) : 
Puterea șl adevărul — 20.

"e Teatrul Mic : Philadelphia,
ești a mea ! — 10,80. Stllpii so
cietății — 19.30.
• Teatrul GluleȘtl (în sala Studio 
a Teatrului Național „I. L. Cara- 
giale- : Omul care a văzut moar
tea — 15, Comedie cu olteni — 
19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Her- 
șele Dubrovner — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică- (sala din 
Calea Victoriei) ; Ariciul albas
tru — li, (sala din str. Acade
miei) ; Tlgrlțorul Petre — 11.
• Teatrul satfrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (la Sala Palatului) : Tr&s- 
nltul meu drag — 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" : Doctor fără voie 
— 19.30.
• Circul „București" : Al treilea 
gong la... circ — 10; 16; 19.30.

t V
PROGRAMUL I

8,00 Bună dimineața ! • Gim
nastica pentru toți • Pentru 
sănătatea dv. : „Alimentația 
și cei 3 H- • De vorbă cu 
gospodinele.

8.30 Cravatele roșii.
9.25 Film serial : Daktari.
6.30 Viața satului.

11,00 Emisiune în limba maghiară.
12,30 De strajă patriei.
13,00 ALBUM DUMINICAL.
15,25 Fotbal : România—Finlanda

(preliminariile Campionatului 
Mondial). Transmisiune di
rectă de la stadionul „23 Au
gust".

17,15 Film serial : „Arthur". Pro
ducție a studiourilor cinema
tografice engleze : Cu : Oli
ver Tobias, Michael Gothard, 
Jack Watson. Ultimul eplsod

— „O comoară pentru Mark".
17.40 Vetre folclorice : Tara Blha- 

riel.
18,00 Reportajul săptămlnll 1 „vi

sul marmurei".
18.20 Demonstrație internațională 

de patinaj artistic cu partici
parea, printre alții, a cam
pionilor europeni sl mondiali 
Irina Rodnina și Alexandr 
7-uțev. Transmisiune directă 
de Ia patinoarul „23 August".

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. Săptămlna politică 

internă și Internațională tn 
imagini.

20.10 Trofeul Carpatl ls handbal 
feminin : România—R.D. Ger
mană (repriza a II-a). Trans
misiune directă din Sala 
sporturilor de la Pitești.

20.35 Publicitate.
20.40 Alte toamne... alte rapsodii. 

Spectacol de varietăți trans
mis din Sala Palatului.

22.40 Telejurnal • Sport.

PROGRAMUL TI
11.00 —13,00 Concertul orchestrei 

simfonice a Filarmonicii 
„George Enescu". In pro
gram : Uvertura la opera 
„Nunta lui Figaro" de Mo
zart ; Concertul pentru vio
loncel șl orchestră tn la 
minor de Salnt-SaSns. So
list : Cătălin . Ilea ; Sim
fonia a V-a de Sostako- 
vicl. Dirijor : Gunnar Staern 
(Suedia). Tn pauză : Viața 
muzicală tn actualitate.

20.10 Eroi îndrăgiți de copii t 
Bobo.

20,40 Meridiane literare. Pier Paolo 
Pasolini — scriitor șl cineast.

21.05 De pe scenele lirice ale țării. 
Selecțiunl din actele I și II 
ale operei „Bărbierul din 
Sevilla- de Rossini In inter
pretarea ansamblului Operei 
romflpe din București. Diri
jor : Constantin Petrovlcl.

22.00 Film serial : Mannlx.

lntreorin.se


viața internațională
Evoluția evenimentelor
din Orientul Apropiat

CAIRO 13 (Agerpres). — Un co
municat al Comandamentului gene
ral al forțelor armate egiptene, re
luat de agenția MEN. anunță că 15 
avioane israeliene au fost doborite in 
cursul ultimelor angajamente care au 
avut loc intre cele două părți- „Avia
ția inamică, precizează comunicatul, 
a încercat să efectueze mai multe 
raiduri împotriva unor zone de la 
Port Said și din sectorul central al 
Peninsulei Sinai, dar a fost respingă 
de apărarea antiaeriană egipteană'.

Refenndu-se la situația generală 
de pe frontul din Sinai, coresponden
tul militar al ziarului ..Al Ahram", 
ouat de agențiile de presă. relevă că 
„obiectivul principal al forțelor egip
tene nu este de a realiza ciștiguri te
ritoriale. ci de a provoca inamicului 
cit mai multe pierderi posibile". Zia
rul subliniază că principalele lupte 
din această zonă se desfășoară, pen
tru moment, in sectorul de nord al 
Smaiului. Pe de altă parte, postul 
de radio Cairo, citat de agenția U.P.I., 
menționează că forțele egiptene care 
sil trecut pe malul oriental al Cana
lului Suez se organizează in forma
țiuni defensive de infanterie, anti
tanc, rachete antiaeriene și că mi
nează drumurile de acces spre po
rii nle pc care le dețin.

Simbătă. un purtător de cuvînt de 
la Cairo a anunțat că toți militarii 
de la un important post israelian din 
nordul Golfului Suez s-au predat 

vorba de 
israelieni, 

armamen-

Suez
egiptene. Estetrupelor ___ ___

B ofițeri și 32 de soldați 
care au 
tul din

capitulat cu tot 
dotarea lor.

în legătură cu luptele arabo-israe- 
liene, agenția M.E.N. informează că 
șeful statului libian. Moamer El 
Geddafi. a adresat președintelui An
war Sadat un mesaj in care se a- 
rată că „Libia pune Întreg potenția
lii’. *ău in slujba luptei". De ase
menea. agențiile de presă anunță că 
guvernul Arabiei Saudite a exami
nat, vineri seara, ..situația din Orien
tul Apropiat și mijloacele de a 
sprijini lupta dusă de țările arabe". 
Irakul a anunțat oficial că aviația sa 
participă la operațiuni pe fronturile 
din Sinai și din Golan și că forma
țiuni de blindate au ocupat poziții 
în cele două zone. „Comandamentul 
superior al forțelor armate iorda- 
n.ene a hotărît să trimită pe frontul 
sirian Trupe de elită, pentru apăra
rea teritoriilor arabe și pentru ca 
Iordania să-și îndeplinească îndato
ririle sale militare" — a anunțat, 
simbătă. un purtător de cuvînt ofi
cial de la Amman. Marocul a tri
mis. de asemenea, un contingent de 
trupe pe frontul sirian.

★
DAMASC 13 (Agerores). — în 

cursul zilei de simbătă. DUtemice 
lunte terestre au avut loc. de-a lun
gul întregii linii a frontului. între 
trupele siriene si israeliene — re- 
levă comunicatele militare publica-

tr 
de

la Damasc. Vineri seara, postul 
radio Damasc anunțase că ofen

siva lansată de forțele israeliene tn 
sectorul nordic al frontului de pe 
înălțimile Golan a fost oDrită. ina
micul fiind obligat să bată in retra
gere. Declanșind o contraofensivă, 
truoele siriene au distrus 78 de 
blindate israeliene. precum și nu
meroase autovehicule militare.

Potrivit Comandamentului armatei 
siriene, aviația israeliană a între
prins, simbătă dimineața, trei rai
duri asupra unor zone din apropie
rea Damascului, dar a fost respinsă 
de apărarea antiaeriană. în total, 
simbătă au fost doborite peste 20 
de avioane israeliene.

★
BEIRUT 13 (Agerpres). — Două 

avioane israeliene au fost doborite. 
simbătă. deasupra teritoriului liba
nez — a anunțat o sursă oficială de 
la Beirut, reluată de agenția M.E.N.

★
TEL AVIV 13 (Agerpres). — Pur

tătorul de cuvint al armatei israe- 
l.ene a declarat că trupele țârii sale 
au distins, simbătă dimineața, în 
i ursul unei lupte care a avut loc pe 
frontul sirian, cel puțin 50 de tancuri 
ale unei formațiuni de blindate ira
kiene.

De asemenea, purtătorul de cuvînt 
a anunțat că, în cursul nopții de vi
neri spre simbătă, un comando 
israelian a întreprins un raid împo
triva unor localități siriene situate 
la circa 100 kilometri nord-est de 
Damasc. A fost distrus un pod și au 
fost atacate unități militare irakiene 
trimise spre frontul de pe înălțimile 
Golan. Purtătorul de cuvint a men
ționat că forțele israeliene s-au în
tors la bazele lor fără a fi suferit 
pierderi.

In legătură cu situația de pe acest 
front, comunicatele militare publi
cate la Tel Aviv afirmă că trupele 
israeliene au pătruns pină la 20 de 
mile (32 km) de capitala siriană. 
Menționînd că trupele israeliene se 
află în ofensivă, comunicatele afir-, 
mâ câ aceasta se desfășoară -- 
multe axe, pentru a permite 
dorea întregului front din 
lung de aproximativ 96 km.

Referitor la situația din Sinai, ge
neralul Herzog, consilier al șefului 
statului major, a declarat că trupele 
israeliene „au reușit să se consoli
deze pe noile poziții". Un purtător 
de cuvint a arătat că aviația israe
liană a atacat vineri baterii de ra
chete egiptene amplasate la Port 
Said și concentrări de blindate în 
Sinai. In cursul unei lupte au fost 
doborite două avioane egiptene.

Simbătă seara, la Tel Aviv s-a a- 
nunjat că trupele egiptene din Sinai 
au atacat, in cursul zilei, in sectoa
rele de sud și central ale frontului. 
Comunicatul militar menționează câ 
atacurile au fost respinse și că peste 
50 de blindate egiptene au fost 
scoase din luptă.

Iul• Cuvlntarea 
heim Ia a 25-a 
a Înființării Comisiei de 
drept internațional

K. Wald- 
aniversare

NAȚIUNILE UNITE 13 — Trimisul 
special Agerpres transmite : Aduna
rea Generala a O.N.U. a ținut o șe
dință specială, marcind cea de-a 25-a 
aniversare a înființării Comisiei de 
drept internațional.

Luind cuvintul în cadrul acestei 
ședințe, secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a declarat că. in
tr-un moment in care situația in 
unele regiuni ale lumii este ingrijo- 
rătoare. se impun întărirea și apli
carea principiilor fundamentale ale 
dreptului internațional consacrate in 
Carta O.N.U. și in documente ale Co
misiei de drept international. Acti
vitatea comisiei, a subliniat K. 
Waldheim, poate să nu aibă efecte 
imediate, dar semnificația de per
spectivă a dezvoltării si consolidării 
legalității internaționale este esenția
lă pentru realizarea......................
țlunilor Unite.

obiectivelor Na-

• România
ECOSOC

membră a

de vineri după-

pe mai 
cuprin- 
Golan,

Dezbaterile din Consiliul de Securitate
NAȚIUNILE UNITE 13 — Trimi

sul special Agerpres. V. Martalogu. 
transmite : Consiliul de Securitate 
al O.N.U. s-a întrunit vineri seara 
pentru a continua dezbaterile asu
pra situației actuale din Orientul 
Anropiat. Au vorbit reprezentanții 
Nigeriei. Kenyei. Australiei si Uniu
nii Sovietice.

Ministrul de externe al Nigeriei, 
Okoi Aripko. a propus ~ 
de Securitate să ceară părților în
cetarea ostilităților si să adopte mă
suri imediate pentru revenirea la 
pozițiile deținute înainte de 5 iunie 
1967. conformindu-se prevederilor 
rezoluției 242 a consiliului, din 22 
noiembrie 1967.

Făcind aceeași propunere, minis
trul de externe kenyan. Njoroge 
Mungai. a sugerat Consiliului de 
Securitate adoptarea unei declarații, 
ale cărei elemente să fie : înceta
rea imediată a focului, pentru a e- 
vita alte pierderi inutile de vieți 
omenești Si de bunuri materiale. 
acceDtarea de către toate părțile 
beligerante a retragerii in cadrul li
niilor de demarcație existente îna
inte de conflictul din 1967. începe
rea de negocieri între Dărti pentru 
rezolvarea problemelor pendinte, pe 
baza principiilor stabilite prin re-

Consiliului

zolutia Consiliului de Securitate 
242. acordind atenția cuvenită pro
blemei drepturilor populației pales- 
tinene.

Reprezentantul Australiei in Con
siliul de Securitate a apreciat că 
prima sarcină a consiliului este 
aceea de a încerca să cadă de acord 
asupra apelului de încetare a focu
lui, oferind astfel un răgaz în care 
obiectivul esențial să fie extinderea 
ariei de acord posibil in direcția 
unei păci juste si durabile, pe baza 
rezoluției 242. acțiune care trebuie 
întreprinsă cu o maximă urgentă.

în intervenția sa. reprezentantul 
U.R.S.S.. Iakov Malik, a dat citire 
declarației agenției T.A.S.S. cu pri
vire la evenimentele din Orientul 
Apropiat. Reprezentantul sovietic a 
amintit de bombardarea de către 
aviația israeliană a centrului cultu
ral sovietic " ' ~
trugerea in 
lui ..Ilia 
U.R.S.S. In 
că. au luat 
de externe 
med Zakaria Ismail. 
Israelului, Yosef Tekoah.
trul de externe egiptean, Mohamed 
Hassan el Zayyat.

de la Damasc, ca si dis- 
portul Tartous a cargou- 
Mecinikov". aparținind 
baza dreptului la repli- 
aooi cuvintul ministrul 
adjunct al Siriei. Moha- 

ambasadorul 
și minis-

Cu prilejul instalării A 10-A ANIVERSARE A ASOCIAȚIEI INTERNAȚIONALE

noului președinte al Argentinei
întrevederea generalului Juan Peron

cu tovarășul Emil Bodnaras
AIRES 13. (Corespon- 
la V. Păunescu). — 

Argentinei, generalul 
l-a primit

BUENOS 
dență de 
Președintele ___
Juan Domingo Peron, 
simbătă dimineața, la Casa Rosada, 
pe tovarășul Emil Bodnaraș. vice
președinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Cu acest prilej, președintelui Rc- 
Eublicii Argentina, generalul Juan 
lomingo Peron, i s-a transmis un 

salut din partea președintelui Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

In cursul convorbirii care a avut 
loc au fost abordate probleme de in
teres comun.

în încheierea întrevederii, șeful 
statului argentinean, generalul Juan 
Domingo Peron, a transmis președin
telui Nicolae Ceaușescu un cald salut 
și sentimentele sale de prietenie.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
au asistat, din partea argentineană,

ministrul economiei, Jose Gelbard. șl 
ministrul bunăstării sociale. Jose Lo
pez Rega, iar din partea română, 
ambasadorul României la Buenos 
Aires, Mihai Bălănescu.

★
BUENOS AIRES 13 (Agerpres). — 

La Palatul Congresului Național din 
Buenos Aires a avut loc simbătă di
mineața. in onoarea delegațiilor stră
ine sosite în capitala Argentinei cu 
prilejul ceremoniilor instalării pre
ședintelui Juan Domingo Peron, o 
sesiune comună a celor două camere 
legislative argentinene. Sesiunea 
a fost prezidată de senatorul Jose 
Antonio Allende. vicepreședintele 
Senatului argentinean.

Simbătă seara, șefii de delegații 
străine participante la ceremoniile 
care au avut loc in aceste zile la 
Buenos Aires au oferit o recepție in 
onoarea președintelui Argentinei, 
generalul Juan Domingo Peron, și a 
soției sale, Isabel Martinez de 
Peron, vicepreședinte al republicii.

Situația din Chile

DE STUDII SUD-EST EUROPENE

adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu
ANKARA 13 — Corespondentul 

Agerpres, Ion Badea, transmite : La 
Ankara a avut loc simbătă reuniu
nea comemorativă a biroului Aso
ciației internaționale de studii sud- 
est europene — A.I.S.E.E. — con
sacrată celei de-a zecea aniversări 
a organizației.

Printre cei prezenti — oficiali
tăți turcești, reprezentanți ai 
UNESCO, distinși oameni de știință 
din tarile membre — a produs o 
puternică impresie mesajul adresat 
A.I.S.E.E. de către președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
căruia i-a dat citire ambasadorul 
român in Turcia. Participant» au 
dat o înaltă apreciere spiritului u- 
manist de pace și largă colaborare 
între popoare pe care îl promo
vează mesajul, exprimind. totodată, 
recunoștința lor autorităților ro-

mâne și României — unde se află 
sediul A.I.S.E.E. — pentni sprijinul 
și bunăvoința cu care Înconjoară ac
tivitățile.

Creată In 1963, la București, „la 
inițiativa fericită a oamenilor de 
știință români" — cum s-a expri
mat in cuvintul său profesorul turc 
Bedrettin Tuncel — Asociația Inter
națională de studii sud-est europene 
s-a remarcat printr-o prodigioasă 
activitate, de înaltă tinută științifi
că in domeniul studierii civiliza
țiilor balcanice și sud-est europene. 
Prin contribuția celor 18 comitete 
nationale ale sale, A.I.S.E.E. pro
movează totodată un dialog fruc
tuos între oameni de știință din 
țările sud-est europene și din alte 
părți ale globului, facilitind con
tactele și mai buna cunoaștere. In 
spiritul păcii, colaborării și respec
tului reciproc.

în cursul ședinței _. ___
amiază, plenara Adunării Generale a 
aprobat dublarea, de la 27 la 54. a nu
mărului membrilor Consiliului Eco
nomic și Social al O.N.U. (ECOSOC). 
Printre noii membri ai consiliului 
se numără și România.

Pe de altă parte. Consiliul general 
al Adunării (biroul) a recomandat să 
se inceapă examinarea, luni 15 oc
tombrie, a cererii U.R.S.S. privind 
dezbaterea unui punct de pe ordinea 
de zi relativ la reducerea bugetelor 
militare ale membrilor permanenți ai 
Consiliului de Securitate.

• în favoarea restabilirii 
drepturilor legitime ale
G.R.U.N.C.

NAȚIUNILE UNITE 13 — Trimi
sul special Agerpres transmite : în
tr-o scrisoare adresată secretarului 
general al O.N.U., un număr de 31 
de state, printre care și România, 
au cerut înscrierea de urgentă pe 
ordinea de zi a actualei sesiuni a 
problemei privind ..Restabilirea 
drepturilor legitime la Organizația 
Națiunilor Unite a Guvernului Re
gal de Uniune Națională al Cam- 
bodgiei". în memorandumul înain
tat se arată că restabilirea dreptu
rilor G.R.U.N.C. la O.N.U. si hotă- 
rirea de a expulza pe reprezentan
ții regimului lonnolist vor remedia o 
gravă nedreptate făcută unui stat 
suveran și vor contribui la creșterea 
rolului ................... ....
Unite. . ....__ ___________
adaugă că grupul lonnolist nu con
trolează decit un teritoriu foarte 
mic al tării. gratie intervenției 
străine, si ocupă ilegal locul Cam- 
bodgiei la O.N.U.

si prestigiului Națiunilor 
Semnatarii documentului

WASHINGTON 13 — (Corespon
dență de la C. Alexandroaie). Sim
bătă dimineața. George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe al Româ
niei, a avut o întrevedere, la Washing
ton, cu dr. Henry Kissinger, secre
tarul de stat al S.U.A., in cadrul că
reia s-a procedat la un util schimb 
de vederi asupra unor probleme in
ternaționale majore, de interes co
mun, intre care și situația critică din 
Orientul Apropiat și pericolele pe 
care aceasta le prezintă pentru pacea 
și securitatea generală. De asemenea, 
cei doi miniștri de externe au făcut 
o trecere in revistă a evoluției rela
țiilor bilaterale dintre Statele Unite 
și România, exprimindu-se dorința 
dezvoltării lor in continuare, in in
teresul reciproc al ambelor țări și 
popoare.

întrevederea, care a avut loc la 
Departamentul de Stat, s-a desfășu
rat intr-o atmosferă de lucru, cor
dială. A participat ambasadorul Ro-

Continuă campania de represiuni
SANTIAGO DE CHILE 13 (Ager

pres). — In Chile pare să se multi
plice numărul deținuților politici 
executați sub acuzația de „tentativă 
de evadare", informează agenția 
France Presse. în 48 de ore — arată 
agenția — s-au semnalat nouă ase
menea execuții, toate avind loc in 
aceleași condiții, și anume in mo
mentul transferării deținuților de Ia 
o închisoare la alta.

Autoritățile militare continuă, tot
odată, arestările. Astfel, potrivit 
ziarului „El Mercurio", 15 membri ai 
Mișcării revoluționare de stingă au 
fost arestați la Osorno, la o mie km 
sud de capitală. De asemenea, sur
se militare informează că mai multi 
„extremiști" au fost arestați la San
tiago de Chile, in urma unei violen
te confruntări cu efectivele militare.

Un purtător de cuvînt al Amba
sadei suedeze a declarat că Bobby 
Sorrander, corespondent, al ziarului 
„Dagens Nyheter" din Stockholm, a 
fost arestat de forțele armate chilie
ne. Autoritățile militare au refuzat 
să dezvăluie acuzațiile aduse ziaris
tului arestat. De asemenea, agenția 
Prensa Latina relevă că un condu
cător din clandestinitate al partidu
lui comunist a declarat că Rodrigo 
Rojas, membru al Comisiei Politice, 
a fost torturat cu brutalitate in 
închisoare și că fostul conducător al 
carabinierilor, generalul Jose Maria 
Sepulveda, a fost asasinat „pentru că

și-a păstrat lealitatea, față de gu
vernul Allende".

★
PARIS 13. — (Corespondentă de la 

Paul Diaconescu). — Consiliul Exe
cutiv al UNESCO a adoptat o 
rezoluție în care, reamintind princi
piul neintervenției in afacerile care 
țin de jurisdicția internă a statelor, 
iși exprimă profunda neliniște față 
de evenimentele survenite in Chile, 
in măsura în care acestea pot afecta 
obiectivele și funcțiunile UNESCO.

Directorul general al UNESCO, 
Rene Maheu, a informat consiliul că 
a intrat in legătură cu autoritățile 
chiliene în vederea trimiterii unui 
reprezentant la Santiago, pentru a 
stabili ce demersuri ar putea fi fă
cute in domeniul situației educației, 
științei și culturii, pe de o parte, iar 
pe de altă parte, in ce privește 
soarta unor profesori și cercetători 
chilieni sau străini.

Ambasadorul României
in

de acreditare

agențiile
de presă transmit

Președintele Mao Tzedun 
l-a primit simbătă pe primul mi
nistru al Canadei, Pierre Elliott 
Trudeau, aflat într-o vizită oficială 
in R.P. Chineză. în cursul convor
birii prietenești care a avut loc cu 
acest prilej, președintele Mao Tze
dun l-a felicitat pe ’ ’’’ " 
nadian în legătură cu 
aniversare a stabilirii 
plomatice intre China

★
La Pekin, a avut loc, simbătă, ce

remonia semnării unui acord comer
cial intre guvernele R.P. Chineze și 
Canadei. în numele celor două gu
verne, acordul a fost semnat de pre
mierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, Ciu En-lai. și, respectiv, 
Pierre Elliott Trudeau.

întreaga sumă pentru aceste scopuri 
la 1 miliard de dolari, cu 37 la sută 
mai mult decit în anul financiar 
trecut.

premierul ca- 
cea de-a treia 

relațiilor di- 
și Canada.

Seară culturală 
dedicată României

Ambasadorul României 
în Suedia, Dumitru 3 fost 
primit de C.H. Hermansson. pre
ședintele Partidului de stinga-comu- 
niștii din Suedia, precum și de către 
Sten Andersson, secretar general al 
Partidului social-democrat din a- 
ceastă țară. In cursul întrevederilor 
au fost abordate unele probleme de 
interes reciproc.

BRUXELLES 13. (Corespon
dență de la N. Popescu-Bogdă- 
nești). — în orașul Mons, din 
Belgia, a avut loc o seară cul
turală dedicată României, in 
cadrul căreia a luat cuvintul 
Robert Urbain. ministru secretar 
de stat. După ce a evocat 
personalitatea președintelui Con
siliului de Stat al Romilniei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
activitatea prodigioasă pe care 
o depune pe planul relațiilor in
ternaționale, vorbitorul a înfăți
șat unele aspecte ale dezvoltă
rii economice și sociale a Româ
niei.

La manifestare au participat 
reprezentanți ai vieții publice 
belgiene, precum și membri ai 
Ambasadei române la Bruxelles.

mâniei în Statele Unite. Corneliu 
Bogdan.

Ministrul de externe al României 
a făcut, de asemenea, o vizită la Ca- 
pitoliu, unde s-a întilnit cu membri 
ai Comisiei senatoriale pentru relații 
externe și deputați ai Camerei Re
prezentanților.

★
Răspunzînd invitației Asociației 

„Overseas Writers", din Washington, 
care grupează comentatori politici și 
corespondenți diplomatici americani, 
George Macovescu a făcut o expu
nere in fața membrilor asociației cu 
privire la direcțiile esențiale ale po
liticii externe a României in contex
tul ei european și internațional, re- 
levind contribuția țării noastre la e- 
forturile comunității națiunilor de 
democratizare a relațiilor internațio
nale. de așezare a acestora pe bazele 
solide ale principiilor Cartei O.N.U. 
și dreptului internațional

TANANARIVE 13 (Agerpres). — 
Ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialiste 
România în Republica Malgașă, Ion 
Drinceanu, și-a prezentat scrisorile 
de acreditare președintelui Gabriel 
Ramaflahtsoa. Cu acest prilej, șeful 
statului malgaș și-a exprimat con
vingerea că relațiile de prietenie 
existente între cele două țări vor 
cunoaște o dezvoltare continuă, in 
spiritul unui climat de pace și co
laborare internațională.

Totodată, e/ a mulțumit președin
telui Consiliului de Stat al României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
urările de sănătate și prosperitate 
exprimate și a rugat, la rindul său, 
să-i fie transmise președintelui 
Nicolae Ceaușescu cele mai bune 
urări de fericire personală și de 
prosperitate pentru poporul român.

Planul de colaborare în 
domeniul sănătății și știin
țelor medicale pe 1973 5‘ 1971 
între Ministerul Sănătății al Repu
blicii Socialiste România și Secre
tariatul Federal pentru Muncă și Po
litică Socială din Iugoslavia a fost 
semnat la Belgrad. Planul prevede 
dezvoltarea in continuare a colabo
rării bilaterale în domeniul sănătății 
și îndeosebi, lărgirea colaborării 
directe intre Instituțiile medicale 
similare.

In Turcin au loc’ duminlcă» 
alegeri parlamentare. Peste 16 930 000 
de cetățeni înscriși pe listele 
electorale vor desemna, prin vo
tul lor. pe cei 450 de membri ai 
Camerei deputaților (Medjlisul) și 52 
de senatori, adică o treime din to
talul locurilor din Senat. Sufragiile 
sint disputate de nu mai puțin de 
opt partide.

De la începerea, la 18 septembrie 
1973. a celei de-a doua faze a Con
ferinței pentru securitate și coopera
re in Europa și pină acum, in di
versele compartimente create pentru 
examinarea problemelor complexe 
ale ordinii de zi s-a întreprins un 
substanțial tur de orizont Acesta a 
fost consacrat sarcinilor decurgind 
c.n mandatele încredințate in prima 
fază, cj ocazia reuniunii miniștrilor 
de externe ai statelor participante, 
precum și schimbului de opinii pe 
marginea propunerilor și documente
lor de lucru prezentate.

Un program riguros de activitate 
•-a conturat in cadrul organului spe
cial al conferinței, care se ocupă de 
statuarea unor garanții ferme de a- 
plicare in practică a principiilor re
lațiilor dintre state. Timp de două 
săptămini, in atenția parti ci panților 
i-a aflat PROIECTUL PREZENTAT 
DE ROMANIA privind adoptarea 
unul complex de măsuri menite să 
facă efectivă nerecurgerea la forță 
sau amenințarea cu forța — docu
ment care răspunde unor cerințe de 
Însemnătate fundamentală ale asigu
rării securității pe continent. Au fost 
două săptămini de dezbateri intense, 
purtate intr-o atmosferă de lucru, 
dominate de preocuparea participan- 
ților de a ajunge la un punct de ve
dere comun în oeea ce privește mo
dalitatea de abordare a problemati
cii cuprinse in documentul României. 
Prin profunzimea lor, discuțiile des
fășurate in organul special pe mar
ginea documentului românesc au de
pășit stadiul preliminariilor obișnui
te. La încheierea acestei prime run
de de dezbateri se poate aprecia că 
proiectul României privind măsurile 
destinate să facă efectivă nerecurge
rea la forță s-a impus ca un docu
ment de bază pentru activitatea ulte
rioară a acestui organ al conferinței.

Din numeroasele intervenții care 
au aînrt loc. din comentariile obser
vatorilor la conferință se degaiă 
constatarea că ceea ce a suscitat in
teresul si atenția a fost caracterul 
novator sl larg cuprinzător al pro
gramului de măsuri prezentat de

tara noastră. După cum au reliefat 
maioritatea participantilor. progra
mul are un profil distinct, o indivi
dualitate proprie, fiind singurul do
cument aflat oină acum De masa 
conferinței care, oornind de la o- 
biectivul abolirii forței. Dreconizează 
un ansamblu închegat, cuprinzător, 
de măsuri efective în vederea apli
cării in viată a acestui principiu, 
măsuri care se referă la toate dome-

măsuri practice pe plan politico-ju- 
ridic, economic, militar le asigură 
acestora un caracter convergent, con- 
ducind la excluderea folosirii forței 
in relațiile dintre state.

Dezbaterile in cursul celor două 
săptămini consacrate documentului 
prezentat de România au urmat ca
lea unui proces de clarificare — 
proces firesc datorită caracterului 
inedit al propunerilor respective.

de răspundere cu privire la orice ac
țiune care ar pune in pericol pacea 
și securitatea în Europa. în strinsă 
legătură cu aceasta, documentul ro
mânesc preconizează reglementarea 
prin mijloace pașnice a oricăror pro
bleme existente sau care ar putea să 
apară, astfel incit să nu fie pusă in 
pericol pacea și să nu se aducă 
atingere securității nici unui stat 
participant. Schimbul de opinii in le-

0 problemă capitală a securității europene:
Măsuri efective pentru prevenirea actelor de forță
Viu interes determinat de documentul prezentat de România

niile relațiilor internaționale. în- 
tr-adevăr. la baza propunerii româ
nești se află ideea că un sistem trai
nic de securitate in Europa presu
pune in mod hotăritor asigurarea 
condițiilor care să permită fiecărei 
națiuni să se poată dezvolta liber si 
de sine stătător, in conformitate cu 
interesele si năzuințele ei. Ia adă
post de orice agresiune sau amestec 
din afară — realizarea acestui țel 
fiind inseparabil legată de exclude
rea definitivă din relațiile Inter
statale a forței si amenințării cu 
forța. Este de aceea necesar ca. in 
cadrul conferinței, statele partici
pante să-si asume angajamentul de 
a nu recurge la forță, iar acest an
gajament să fie Întărit prin măsuri 
si garanții ferme. După cum s-a a- 
Dreciat în cercurile conferinței, 
meritul documentului românesc con
stă in aceea că ansamblul unitar de

CORESPONDENTA 
DIN GENEVA

După cum s-a subliniat In dezbateri, 
..documentul românesc este un do
cument original, cu teze noi, con
struit in mod organic în jurul ideii 
de nerecurgere la forță".

In legătură cu modalitatea de asu
mare a angajamentului de nere
curgere la forță, observatorii — r4- 
tinina ideea ca acest angajament să 
se concretizeze prin instrumente bi
laterale și multilaterale — au relevat 
cu interes propunerea ca statele par
ticipante să examineze problema 
încheierii unui tratat general euro
pean privind nerecurgerea la forță.

Se acordă, de asemenea, atenție re
liefului pe care proiectul românesc 
il atribuie consultărilor Intre factorii

gătură cu aceste din urmă probleme 
s-a extins și asupra unor idei simi
lare cuprinse in documentele prezen
tate de U.R.S.S. și, respectiv. Elveția.

Numeroase au fost referirile parti
cipantilor la măsurile pe plan militar 
propuse de tara noastră în scopul de 
a contribui la abolirea forței. In 
acest scop, a fost pusă în evidență 
Însemnătatea politică a unor astfel 
de măsuri cum ar fi : obligația de a 
nu Introduce si a nu menține trupe 
ne teritoriul altor state, fără acordul 
acestora : angajamentul de a nu e- 
fectua mișcări de 
militare sau 
la frontierele altor state. Dezvoltind 
această idee, 
Malta, Cipru, Elveția, au subliniat 
necesitatea renunțării la orice fel de 
demonstrații de forță — teritoriale, 
navale sau aeriene — pronunțln-

trupe, manevre 
demonstrații de forță

unele țări mici, ca

du-se pentru 
bligații 
Desigur, 
doar un 
ulterior, 
permite, ..... _.
de natură să dezvolte procesul 
slăbire a încordării și de creștere a 
încrederii intre state, îndeosebi mă
suri cu privire la reducerea forțelor 
armate și armamentelor, încetarea 
cursei înarmărilor și, în primul 
rind, a cursei înarmărilor nucleare, 
angajamentul de interzicere a folo
sirii armelor nucleare.

Au reținut, de asemenea, atenția 
propunerile de a nu se recurge la 
constringeri și presiuni economice 
sau propunerile pe tărim cultural, 
vizind crearea unui climat de încre
dere și respect intre state, care să 
excludă manifestările de intimidare, 
constringere și ineitare Ia folosirea 
forței sau amenințarea cu forța, re- 
pudiindu-se orice asemenea mani
festări.

Așa cum s-a subliniat în nume
roase intervenții, măsurile cuprinse 
in documentul românesc au, după 
cum se exprima unul dintre delegați, 
un caracter „profilactic", fiind des
tinate „să combată virusul politicii 
de forță". In ansamblu, programul 
de măsuri prezentat de România a 
fost apreciat de un șir de partici
pant ca un document de mare in
teres prin profunzimea tezelor sale, 
politice, prin perspectivele pe care 
le proiectează pentru abolirea defi
nitivă a forței in relațiile dintre 
state.

Dezbaterile sint încă la început — 
dar este un început bun, promiță
tor. După două săptămini, timp In 
care va fi discutat proiectul elve
țian de convenție privind reglemen
tarea pe cale pașnică a diferende
lor, organul special al conferinței iși 
va relua dezbaterile de fond pe 
marginea documentului României.

înscrierea unor o- 
exprese in acest sens, 
asemenea măsuri ar avea 
caracter parțial, urmînd ca 

cind condițiile o vor 
să se adopte și altele, 

de

La încheierea vizitei în 
Finlanda a președintelui 
guvernului cehoslovac, L- 
Strougal, a fost dat publicității un 
comunicat, în care părțile își ex
primă sprijinul fată de propunerile 
și inițiativele îndreptate spre destin? 
derea in Europa și in lume. In pri
vința relațiilor bilaterale, părțile de
clară că există condiții favorabile 
pentru extinderea în continuare a 
colaborării multilaterale dintre Ceho
slovacia și Finlanda. Primul minis
tru al Finlandei, Kalevi Sorsa, a ac
ceptat invitația de a vizita Ceho
slovacia.

Președintele S.U.A, Ri- 
chard Nixon, a hotărît sporirea alo
cațiilor din bugetul pe 1973—1974 
pentru aprovizionarea cu energie, in 
scopul realizării „unei suficiențe a 
energiei" în S.U.A. El a precizat că 
un supliment de 115 milioane de do
lari va fi adăugat la cota din buge
tul S.U.A. pentru anul fiscal 1973— 
1974 alocată in scopul cercetărilor și 
dezvoltării energetice, ceea ce ridică

Evocarea personalității 
lui Dimitrie Cantemir 

la Ankara

ANKARA 13 (Agerpres). — 
în cadrul Seminarului interna 
țional de folclor care se des
fășoară zilele acestea la An
kara, conf. univ. Mihail Gu- 
boglu a prezentat o comuni
care, care a scos in relief per
sonalitatea lui Dimitrie Cante- 
mir și importanta operelor sale 
pentru studiul istoriei Imperiu
lui Otoman și a obiceiurilor 
vechi ale poporului turc.

Cu același prilej a fost pre
zentată, de profesorul turc Os
man Atilla. fi comunicare despre 
bogăția folclorului român și a- 
tenția care este acordată de sta
tul român cercetărilor in dome
niul etnografiei șl folclorului.

Dumitru ȚINU

GERALD FORD NUMIT

WASHINGTON 13 (Agerpres). — 
După două zile de consultări, pre
ședintele Richard Nixon a anunțat, 
vineri seara, numirea lui Gerald 
Ford, lider al minorității republicane 
în Camera Reprezentanților, in func
ția de vicepreședinte al Statelor 
Unite, post rămas vacant ca urmare 
a demisiei lui Spiro Agnew.

Conform prevederilor amendamen
tului nr. 25 la Constituția Statelor 
Unite, președintelui statului ii revine 
misiunea de a numi un nou vice
președinte in cazul în care postul 
rămine liber. Numirea trebuie să fie 
aprobată de majoritatea membrilor 
celor două Camere ale Congresului 
— Senatul și Camera Reprezentan
ților.

Lucrările celui de-al 
XXIV-lea Congres interna
țional de astronautică,3 că* 
rui principală tematică au consti
tuit-o cercetările cosmice considera
te prin prisma influenței lor asu
pra șyinței și tehnicii, s-au înche
iat simbătă la Baku. Președintele 
Federației Internaționale de Astro
nautică, Luigi Napolitano, a relevat 
că relațiile de colaborare în sfera 
studierii Cosmosului se dezvoltă cu 
succes.

La Budapesta S 3U inchel3‘ 
lucrările reuniunii redactorilor șefi 
ai revistelor literare din unele țări 
socialiste. Delegația română a fost 
alcătuită din Aurel Rău. E. Stoffer, 
Hajdu Gyozo și Ion Arieșeanu. Re
uniunea a dezbătut probleme privind 
relațiile dintre revistele literare, 
precum și raportul dintre revistele 
tehnico-științifiafe si cele literare.

_ ★
Gerald Ford, care deține din 1965 

funcția de lider al minorității repu
blicane în Camera Reprezentanților, 
s-a născut în anul 1913, in Nebraska. 
El iși desâvirșește studiile universi
tare la Michigan și Yale, unde ter
mină dreptul. Pentru prima oară în 
anul 1948 este ales membru In Came
ra Reprezentanților.

Prima sesiune a Comi
siei mixte pentru coopera
rea economică, industria
lă și tehnică între R. D. 
Germană și Franța 3 3Vut 10= 
la Berlin. Părțile au examinat sta
diul evoluției raporturilor economi
ce bilaterale și au dezbătut măsurile 
în vederea adîncirii relațiilor eco
nomice, industriale și tehnice în anii 
1973—74 intre cele două țări.
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