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ACUM ESTE NECESAR

Un efort general pentru 
încheierea însămînțărilor 

în toate județele
crrrri !N PAGINA A VI-A relatările corespondenților noștri din Județele Sibiu, 

Arad, Caraș-Severin, Sălaj și Constanta

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a vizitat ieri întreprinderi industriale 
si agricule din județele Buzău si Prahova

Pretutindeni, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost întîmpinat cu căldură, cu ădincă satisfacție și prețuire pentru activitatea neobosită pe care o desfășoară spre binele țării și al poporului

■ Analize concrete, consultări 
realizarea optimă a planului

cu specialiști, cadre de conducere și oameni ai muncii, 
pe acest an, a cincinalului înainte de termen

soluții judicioase privind

■ Intilniri cu activele județene de partid:
partidului în rezolvarea problemelor economico - sociale de actualitate

dezbaterea căilor de întărire a rolului conducător al organizațiilor

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar aeneral al 
Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, a făcut miercuri o 
vizită de lucru în întreprinderi din județele Buzău și 
Prahova.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost însoțit în această 
vizită de tovarășii Ilie Verdeț și Miron Constantinescu.

Conducători ai organelor locale 
de partid și de stat, reprezentanți 
ai colectivelor întreprinderilor, spe
cialiști au raportat conducătorului 
partidului și statului nostru cum se 
înfăptuiesc obiectivele stabilite de 
Congresul al X-lea si de Conferin
ța Națională ale P.C.R., sarcinile 
și indicațiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizi
telor anterioare, realizările obținute 
pe tărimul dezvoltării industriei, 
agriculturii, culturii, in domeniul 
edilitar-gospodăresc. al ridicării ni
velului de trai al oamenilor mun
cii, parte integrantă a eforturilor 
poporului nostru pentru construc
ția societății socialiste multilateral 
dezvoltate, pentru ridicarea patriei 
noastre pe noi trepte ale civiliza
ției și progresului.

Urmind la scurt timp după vizi
tele in întreprinderi din județele 
Galați, Brăila și Mureș, actuala vi
zită a secretarului general al par
tidului se înscrie in acțiunile me
nite ca, pe baza analizării situației 
de pe teren, a consultării activului 
de partid și de stat, a specialiștilor 
și muncitorilor, să stabilească cele 
mai eficiente măsuri pentru înde
plinirea planului cincinal înainte 
de termen, punerea in producție, 
la timp, a noilor obiective indus
triale, să contureze perspectivele 
dezvoltării economico-sociaJe in 
anii viitori.

Obiectivele de seamă ale vizitei 
le-au constituit sarcinile ce decurg 
din recenta scrisoare pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, a adresai-o primilor secre
tari ai comitetelor județene de 
partid, in legătură cu realizarea și 
livrarea produselor fabricate de în
treprinderile constructoare de ma
șini. In mod deosebit s-a insistat, 
in decursul dialogului de lucru 
purtat cu conducătorii organelor 
locale de partid și de stat, miniștri, 
conducători ai întreprinderilor și 
specialiști, asupra necesității utili
zării capacităților de producție și 
a îndeplinirii sarcinilor de coope
rare. a realizării planului de reîn
noire si modernizare a produselor, 
a reducerii consumurilor de materii 
prime si materiale. S-a menționat 
că o datorie prioritară a conduce
rilor întreprinderilor, a organizații

lor de partid o constituie stricta 
respectare a termenelor de livrare 
contractuală a utilajelor, instaura
rea unei discipline ferme in ce 
privește controlul calității și verifi
carea utilajelor in bancurile de 
probă pe care trebuie să și le asi
gure uzinele furnizoare, preasam- 
blarea in intreprinderile producă
toare a utilajelor pentru a se evita 
remedierile efectuate in condiții 
grele și adesea necorespunzătoare 
pe șantierele noilor obiective. îm
bunătățirea activității consiliilor 
de control muncitoresc, a consiliilor 
de calitate din toate intreprinde
rile. activizarea și întărirea răs
punderii comisiilor de recepție a 
investițiilor. înfăptuirea ansamblu
lui de sarcini cuprinse in scrisoarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu este 
menită să ridice pe o nouă treaptă 
calitatea și fiabilitatea utilajelor 
tehnologice, mașinilor-unelte. apa
raturii de măsură și control, insta
lațiilor de automatizare și apara
telor electrocasnice. să asigure rea
lizarea de produse cu parametri 
tehnico-funcționali de cel mai înalt 
nivel, corespunzătoare experieniei 
acumulate de industria noastră so
cialistă. cerințelor economiei na
ționale. asigurării competitivității 
produselor românești pe piața 
mondială.

La ora 8.30. elicopterul cu 
care a călătorit tovarășul Nicolae 
Ceaușescu aterizează pe stadionul 
Cring, din orașul Buzău. In fru
moasa zi de toamnă tirzie domnește 
o atmosferă sărbătorească. In ușoa
ra adiere a viatului flutură sute 
de drapele roșii și tricolore. Pe 
mari panouri. Încadrate de stemele 
partidului și statului nostru, se pot 
citi inscripțiile : ..Trăiască Partidul 
Comunist Român „Trăiască Re
publica Socialistă România !“ Pe o 
pancartă, sub portretul secretarului 
general al P.C.R.. se află urarea : 
„Bine ați venit In județul Buzău, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu!“

La coborirea din elicopter, tova
rășul Nicolae Ceaușescu este in- 
timpinat de tovarășul Ion Sirbu, 
prim-secretar al comitetului jude
țean al P.C.R., președintele Comi
tetului executiv al Consiliului 
popular al județului Buzău, de alți
(Continuare în pag. a Il-a)

Cu vin tarea to varășului 
Nicolae Ceaușescu 

la adunarea populară din munitipiul Buzău
Dragi tovarăș?,

Dați-mi voie să vă adresez tutu
ror celor prezenți la această mare 
adunare populară, locuitorilor mu
nicipiului și județului Buzău un 
călduros salut din partea Comite
tului Central al partidului, a Con
siliului de Stat, Consiliului de Mi
niștri, precum și din partea mea 
personal. (Aplauze prelungite, 
uralc).

Ne aflăm in municipiul Buzău 
intr-o vizită de lucru. Aș dori să 
declar, de la inceput, că avem im
presii plăcute despre rezultatele pe 
care oamenii muncii din Buzău le 
obțin in înfăptuirea programului 
trasat de Congresul al X-lea și de 
Conferința Națională ale partidului. 
Atît în industrie, cit și în agricul
tură au fost obținute rezultate în
semnate. Doresc, de aceea, să adre
sez cele mai calde felicitări mun
citorilor. inginerilor, tehnicienilor, 
țăranilor, tuturor oamenilor mun
cii pentru aceste ' rezultate bune. 
(Urale, aplauze prelungite; se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R.").

Mi-a făcut o deosebită bucurie 
să pot constata că de la ultima vi
zită pe care am făcut-o in Buzău 
atit industria și agricultura, cît și 
orașul, s-au transformat mult. 
S-au construit noi întreprinderi 
industriale, noi locuințe, noi așe
zări culturale. Toate acestea ates
tă preocuparea partidului de a în
făptui neabătut politica de dezvol
tare armonioasă a tuturor locali
tăților. a întregii noastre țări — 
condiție de bază pentru victoria 
programului de făurire a societă

ții socialiste multilateral dezvolta
te. pentru trecerea la înfăptuirea 
comunismului pe pămîntul Româ
niei ! (Urale, aplauze prelungite; 
se scandează : „Ceaușescu și po
porul").

Tot ceea ce ați realizat în Bu
zău. dragi tovarăși, constituie o 
contribuție prețioasă la realizările 
generale ale poporului nostru, 
care, după cum știți, înfăptuiește 
cu succes deosebit programul 
trasat de Congresul al X-lea 
al partidului. De altfel, după 
cum am mai menționat și în 
alte împrejurări, pe primele 
nouă luni ale acestui an in
dustria noastră socialistă s-a dez
voltat intr-un ritm de 14,7 la 
sută, față de perioada corespunză
toare a anului 1972. Și oamenii 
muncii din Buzău și-au adus con
tribuția la aceste mărețe realizări 
obținute de poporul român ! (A-
plauze prelungite, urale ; se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R.").

Ne preocupăm constant de a a- 
sigura ridicarea condițiilor de via
ță, materială și spirituală, a po
porului, Ceea ce s-a realizat în a- 
cest domeniu în județul și în ora
șul Buzău este o dovadă grăi
toare a faptului că partidul nos
tru face totul ca, pe măsura spo
ririi avuției naționale, să se asi
gure creșterea bunăstării poporu
lui. Aceasta reprezintă însăși e- 
sența politicii generale a partidu
lui nostru. Tot ceea ce înfăptuim 
este destinat omului, bunăstării și 
fericirii lui ! Vom face totul ca 
bunăstarea și fericirea poporului 
nostru să crească continuu ! (Ura

le, aplauze prelungite ; se scan
dează : „Ceaușescu și poporul").

Fără îndoială că, vorbind de 
ceea ce am realizat pînă acum, 
avem tot dreptul să privim cu 
satisfacție succesele obținute în 
întreaga țară și, desigur, și suc
cesele dobîndite de oamenii mun
cii din Buzău. Dar nu putem spu
ne că nu mai sînt lipsuri, că nu 
mai avem unele lucruri de făcut 
pentru ca activitatea noastră să 
meargă și mai bine.

In vizita pe care am făcut-o as
tăzi în mai multe întreprinderi 
din Buzău am constatat, pe lingă 
multe rezultate bune, o serie de 
neajunsuri, la care însă nu aș dori 
să mă refer în cadrul acestei a- 
dunări. Le-am discutat cu colecti
vele din întreprinderi, am avut 
o ședință cu activul de partid, am 
dezbătut acolo mai pe larg atît 
realizările, cît și lipsurile, am 
stabilit și măsurile ce trebuie luate 
pentru lichidarea lor și pentru a 
asigura mersul hotărit înainte in 
toate domeniile de activitate. Veți 
lua cunoștință de ceea ce am dis
cutat în cadrul adunării cu acti
vul de partid, pentru că vom pu
blica în presă. Cunoașteți că în
totdeauna activitatea partidului 
nostru este adusă la cunoștința 
întregului popor. Tocmai în aceas
ta constau forța și tăria de ne
învins ale partidului nostru, în 
faptul că se consfătuiește în
totdeauna cu poporul, că unește 
eforturile întregii națiuni, pen
tru a asigura mersul înain-
(Continuare în pag. a IH-â)

„Proiectul la care 
am visat o viață...“

— Am fost inginer 
și constructor.

— Și ați scris o în
treagă bibliotecă. O su
tă optzeci de titluri de 
studii. Douăzeci și 
două de manuale di
dactice. Cincisprezece 
mii de pagini tipărite. 
Dintre toate acestea, 
care este cartea dum
neavoastră de căpătii ?

— Cea intitulată 
„Plan general d’ame- 
nagement des forces 
hydrauliques en Rou- 
manie“. A apărut in 
anul 1933, are 387 pa
gini de text și o sută 
de planșe mari.

— Este o enciclope
die a celor patru mii 
de riuri ale țării...

Prof. dr. docent Do
rin Pavel, care își nu
mără anii de la ince
put de secol, mă invi
tă să iau- loc la biroul 
său de lucru, in fața 
ferestrelor care ii aduc 
lumina tremurată prin 
frunziș de plopL îmi 
pune in față volumele 
care mă interesează și 
care reprezintă tot atâ
tea drumuri deschise 
în domeniile aviației, 
mecanicii fluidelor, hi
draulicii, căderilor de 
apă. Cum și cind a mai 
găsit timp profesorul 
Dorin Pavel să cutre
iere cu instrumentele 
drumurile țării, să mă
soare singur munții și 
apele, să imagineze a- 
menajările hidroelec
trice posibile pină la 
sfirșitul veacului XX ? 
Cind a găsit vreme să 
conducă sau ''"’să dea 
consultații colectivelor 
din I.S.P.H. care au 
proiectat, în ultimele 
decenii, marile hidro
centrale din Carpați, 
culminind cu Porțile 
de Fier ? Privind în 
yiitor, anticipa istoria 
tuturor rîurilor care 
coboară din Carpați 
spre mare, spre Dună
re, spre Tisa, spre ma
rile orașe, desfășurată 
ca intr-un roman de 
science-fiction. Răs
foim planșele. Nu-mi 
vine a crede. Nu nu
mai Bistrița. Argeșul, 
Lotrul, Dunărea. Sebe
șul, Someșul. Oltul, ci 
și toate celelalte trec 
prin zone albastre și 
roșii, reprezentind ba
raje, centrale cu tur
bine, lacuri de acumu
lare, sisteme de iriga
ții. Fiecare lucrare 
este completă și co
prinde (in cifre com
parabile cu cele reale 
de azi) puterea insta
lată și avantajele ame

najărilor hidroenerge
tice.

— Am propus încă 
din anii de tinerețe 
scheme de amenajare 
pentru cinci sute șap
tezeci de hidrocentrale 
posibile pe riurile 
țării.

— Someșul il aveți ?
— Sigur că da ! Ui- 

tați-vă, lacul cel mare. 
Barajul este exact 
unde l-am fixat eu, 
la Mărișelu. Lacul e 
mai mare. Eu folo
sisem hărți vechi. Cu 
Oltul m-am oprit la 
șes. Proiectul de azi 
merge pină la Dună
re, cu treizeci de cen
trale. Patru sînt in 
lucru și sînt foarte 
bune. Am inceput cu 
Sebeșul. Aici am co
pilărit. Riul Sebeș 
l-am studiat încă din 
1927. Acum se execp- 
tă lucrările. Sînt 
patru mii de oa
meni intre Oașa și 
Șugag. O amenajare 
cu două hidrocentrale 
care însumează 300 
MW, mai mare decit 
cea de la Bicaz sau 
cea de la Argeș-Cor- 
beni. Uite Mureșul. 
Cerc după cerc. A- 
proape o sută cincizeci 
de centrale cred că 
vor fi posibile pe Mu
reș și afluenții lui. 
Multe din toate aces
tea trebuie să le facă 
generația tinără pînă 
in anul 2000, altfel am 
fi nevoiți să impor
tăm energie.

— Cum ați lucrat ?
— Studiile le făceam 

pe banii mei și ade
sea tot pe banii mei 
le tipăream. Cind nu 
aveam ore la faculta- 

. te, plecam cu instru
mentele. Spre deose
bire de epoca aceea, 
după naționalizare am 
fost solicitat de partid 
să particip la schi
țarea primului plan de 
electrificare a Româ
niei. Nu existau pe 
atunci nici Ministerul 
Energiei Electrice, nici 
institute de proiectare. 
Exista un minister al 
economiei naționale, 
care se ocupa mai 
mult cu industria și 
comerțul. Cind s-a 
Înființat primul insti
tut specializat de pro
iectare. I.S.P.E., am 
fost primul angajat. 
Nu aveam local, dar 
aveam un director și 
un inginer-șef. Am 
reușit să prezentăm 
intr-un singur an pro
puneri privind „Planul 
de electrificare dece

nal 1950—1960". Acest 
plan contura Bistrița, 
Ialomița, Sadu, Arghi- 
riș pe Criș și pregăti
rea Argeșului. După 
cum știți, planul dece
nal a fost realizat cu 
un an înainte de ter
men. Nu aveam dese
natori și desenam sin
gur (desenez foarte 
frumos !), era ca in 
povești...

Firul narațiunii se 
desfășoară fără între
ruperi. Aflu cu sur
prindere că Dorin Pa
vel, care a gindit ar
hitectura apelor Ro
mâniei in ansamblul 
ei, a făcut in Bucu
rești primele modele 
și a schițat primele 
imagini de oglinzi al
bastre, de felul celor 
pe care azi construc
torii le multiplică și 
le instalează pe tot 
cuprinsul țării.- încă 
dinainte de război, pe 
planșeta sa, Dorin 
Pavel trecea riuri
le prin canale și 
galerii, le schimba 
cursul, Ie transforma 
in lacuri, le dădea 
viteze reglabile, le 
făcea să dispară în 
plămînii sistemelor de 
irigații și le prăvălea 
în cascade, văzindu-ie 
deopotrivă utile pen
tru industrie și pen
tru agricultură. De la 
inceput' s-a gindit 
la întrebuințarea lor 
complexă. Apa nu e 
doar un aliment, ci si 
o substanță chimică, o 
forță mecanică, o e- 
nergie. un factor e- 
sential al producției 
agricole, un miiloc de 
transport. Primul cimp 
de lucru a fost nor
dul Capitalei, cu citeva 
decenii in urmă focar 
de infecție, zonă de 
malarie, mlaștină. Tot 
atunci, Dorin Pavel a 
schimbat albia Ialo- 
miței și a făcut-o să 
curgă prin București. 
A adus-o de la Bil- 
ciurești spre Ghim- 
pați-CoIentina, pe o 
distanță de cincispre
zece kilometri. A adus 
Argeșul de la Ogre- 
zeni. A adunat riurile 
aici, unde sint uzine 
însetate și cea mai 
aglomerată așezare ci
tadină. El vorbește cu 
multă plăcere despre 
această lucrare :

— Lumea laudă 
lacurile. Crede că ele .

Traian FILIP
(Continuare 
în pag. a VII-a)

A apărut:

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

la festivitatea din Capitală consacrată 
aniversării organelor de securitate 
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AU ÎNDEPLINIT
PLANUL ANUAL

• Muncitorii, inginerii și tehni
cienii de pe șantierul de dezvoltare 
a laminorului Slebing, unul din 
obiectivele de bază ale Combinatu
lui siderurgic Galați, au reușit să 
îndeplinească, de pe acum, sarci
nile anuale ale planului valoric. 
In perioada care a mai rămas pină 
la 31 decembrie, ei vor realiza la 
acest obiectiv, peste prevederile 
planului, lucrări in valoare de cir
ca 6 milioane lei. După cum ne in
formează ing. G. Slătineanu. direc
torul grupului de șantiere laminoa
re, stadiile fizice 1| cele două ca
pacități de încălzire, prevăzute a 
fi puse in funcțiune in cursul anu
lui 1974, se află in avans față de 
grafice cu un trimestru.

• Siderurgiștii țării raportează 
importante succese în întrecerea 
socialistă, care subliniază hotărirea 
și preocupările lor pentru îndepli
nirea cincinalului Înainte .de ter
men. Sporul producției obținut 
peste prevederile sarcinilor ,la zi 
insumează mai mult de 83 000 tone 
de laminate, metalurgiștii din acest 
sector realizîndu-și astfel angaja
mentul anual.

Concomitent a crescut producția 
de laminate din oțeluri de calitate 
superioară. Pentru pregătirea pro
ducției anului viitor, atit din punct 
de vedere sortimental, cit și al ca
lității produselor, se execută dife
rite lucrări de investiții in sectoa
rele de încălzire și de ajustare.

• întreprinderea „Steaua roșie" 
este prima mare unitate industrială 
din județul. Sibiu care a raportat 
îndeplinirea înainte de termen a 
tuturor sarcinilor de plan ce le 
reveneau pe primii trei ani ai cin
cinalului. S-au creat astfel condi
țiile pentru ca, pină la sfirșitul 
anului, colectivul de muncitori, 
tehnicieni și ingineri de la unita
tea sibiană să realizeze o produc
ție suplimentară in valoare de circa 
125 milioane lei. întreprindere^ si
biană — una din cele mai mari 
producătoare și exportatoare de 
confecții din țară — își reafirmă 
cu acest prilej angajamentul de a 
Îndeplini cincinalul in numai patru 
ani și o lună.

(Agerpres)
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VIZITA TWABtelli IMUtf CEMSESCU IN IȚII BUZĂU
(Vrmare din pag I)
reprezentanți ai organelor local* de 
partid $i dp stat.

Mii de locuitori ai Buzăului, ve- 
niti să intimpine pe secretarul gene
ral al partidului. il salută cu inde- 
ungi urale. ii fac o caldă manifes

tare de dragoste si stimă, rxprimîn- 
du-ți recunoștința pentru activitatea 
neobosită pe cere o desfășoară pen
tru prosperitatea națiunii noastre 
socialiste, pentru triumful cauzei pă
cii ti socialismului in lume. Se scan
dează îndelung : „Ceaușescu-P.C.R.*4 ; 
.,Ceauee*cu si poporul”. ..Ceaujesru- 
eroism, România-comunism".

O gardă de onoare, alcătuită din 
militari ai forțelor armate, membri 
ai gărzilor patriotice si tineri din de
tașamentele de pregătire pentru apă
rarea patriei, prezintă onorul. Se in

ÎNTREPRINDEREA MECANICĂ DE UTILAJ TEHNOLOGIC:

La ordinea zilei, calitatea produselor, 
respectarea termenelor de livrare

Vizita de lucru Începe, semnifica
tiv. la una din marile unități eco
nomice ale orașului — întreprinderea 
mecanică de utilaj tehnologic. Direc
torul întreprinderii. Eugen Toma, 
urează iubirilor oaspeți un călduros 
bun venit

Aproape de locul primirii. In drep
tul unor noi hale, se află o machetă 
care prezintă actualul stadiu de dez
voltare a uzinei, prefigurind. in a- 
celași timp. extinderea ei viitoare. 
Prima discuție are loc aici. Sini de 
față loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini grele. Tra
ian Dudas, ministru secretar de stat 
la același minister. Nicolae Vul
can. directorul Centralei indus
triale de utilaj tehnologic, chimic, 
petrolier și minier, alte cadre de 
conducere și specialiști din economie. 
Gazdele înfățișează momentele mai 
importante din viața întreprinderii, 
care a fost reconstruită din mers, 
subliniind că micul atelier de recon
diționat saboți de cale ferată, e- 
xistent acum trei decenii, a devenit 
astăzi o puternică și modernă uni
tate economică. Se arată că o dată 
hotăriioare in istoria întreprinderii a 
constituit-o reprofilarea ei pe utilaj 
tehnologic, la indicația tovarășului 
Nîoolae Ceaușescu. Se menționează 
faptul că adaptarea întreprinderii la 
noile cerințe ale economiei naționale 
s-a făcut rapid și in bune condiții- 
Intr-un timp relativ scurt s-a tre
cut de la produse cu tehnicitate re
dusă la aparate și utilaje complexe 
— schimbătoare de căldură, reactoa
re. vase de presiune — larg solici
tate de chimie și de alte sectoare ale 
economiei.

Aici se produc lunar peste 800 
tone de utilaj tehnologic, urmind ca 
In anul 1976. prin dublarea capaci
tăților. să se ajungă la 28 000 de tone 
pe an. întreprinderea va deveni, ast
fel. in viitor, unul din cei mai im
portanți furnizori de utilaj tehnolo
gic din țară.

Ascultând explicațiile date, tovară
șul Nicolae Ceaușescu subliniază ne
cesitatea ca uzina. împreună cu pro
iectantul. să îmbunătățească Cuxul 
tehnologic, având in vedere creșterea 
diversificării și complexității produc
ției față de prevederile inițiale. Se
cretarul general al partidului cere 
să se studieze posibilitatea folosirii 
mai judicioase a spațiilor existente 
și a celor ce vor fi construite, pre
cum și a completării lor cu utilajele 
ce se impun, a cuprinderii labora

ÎNTREPRINDEREA „METALURGICA":

Spațiile productive-
La Întreprinderea „Metalurgica*4, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu. ceilalți 
conducători de partid și de stat au 
sosit in momente deosebite pentru 
viața și munca harnicului colectiv 
de muncitori, ingineri și tehnicieni 
de aici : in stadiul definitivării pla
nurilor de dezvoltare a intreprinde- 
r.i ș.. ca urmare, a trecerii ei din 
rindul unităților de interes local in 
cel al intreorinderilor constructoare 
de mașini. Participarea nemijlocită 
a secretarului general al partidului 
la analiza proiectului de extindere 
și modernizare a unității lor le-a 
umplut inimile de bucurie. La 
sosirea inalților oaspeți, munci
torii, specialiștii, întregul colec
tiv fac secretarului general al 
partidului o caldă și entuzias
tă primire. Se scandează minute 
In șir „Ceaușescu-P.C.R.4*. „Ceaușescu 
si poporul”. în intimpinare vin Tra
ian Dudaș. ministru secretar de stat 
la Ministerul Industriei Construcții
lor de Mașini Grele. Vasile Sechel. 
directorul general al Centralei in
dustriale de tractoare și mașini agri
cole, Tudorel Bărbulescu, directorul 
întreprinderii.

O expoziție cuprinzind produse 
ale întreprinderii „Metalurgica*4 în
fățișează pe viu preocupările de plnă 

Ca pretutindeni, o primire călduroasă, entuziastă fi la întreprinderea de geamuri Buzău

tonează Imnul de Hat al Republicii 
Socialiste România.

După datină, localnici In costume 
naționale oferă tovarășului Nicolar 
Ceausescu piine și sare. II Îmbie să 
guste din plosca cu vin. Pionieri o- 
feră buchete de flori.

De la stadion, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducători de 
partid si de stat care-l Însoțesc sc 
Îndreaptă spre zona industrială Bu- 
zău-sud.

In procesul vast de industrializa
re a întregii țări. Buzăul se numără 
printre județele care se bucură de o 
atentie prioritară, ilustrată prin rit
mul mediu anual de creștere a pro
ducției industriale, care, in perioada 
1965—1972, a fost de 17.7 la sută — 
superior celui ne țară. în aceeași 
perioadă, numărul salariaților din 
industrie s-a dublat, iar puterea in
stalată a sporit'de aproape 6 ori.

toarelor în structura halelor, pentru 
a se ajunge la o imbinare mai strân
să intre cercetare și activitatea pro
ductivă. pentru ca inginerii și cei
lalți specialiști să poată urmări în
deaproape, nemijlocit. întregul pro
ces de producție și să asigure in 
mod ferm controlul de calitate.

Dialogul continuă, apoi, în cîteva 
secții de bază ale întreprinderii., și 
anume in atelierele unde se execută 
filtre cu saci pentru industria chi
mică și vase pentru propan, adevă
rate ..premiere** pentru colectivul u- 
zinei. Sint prezentate caracteristicile 
tehnice ale acestor recente creații ale 
constructorilor de utilaje tehnologice.

Pretutindeni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este întimpinat cu multă 
insuflețire, cu bucurie. Secretarul 
general se oprește in dreptul mai 
multor agregate, cercetează procesul 
tehnologic. Conducătorul partidului 
și statului recomandă extinderea me
canizării pentru a se crea condiții 
superioare de lucru muncitorilor.

Secretarul general al partidului 
abordează, in continuare, împreună 
cu ministrul Ioan Avram, cu cele
lalte cadre de conducere și specia
liști. o sferă largă de probleme, dis
cuția dobindind caracterul unei cu
prinzătoare analize, cu profunde im
plicații economice. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arată că uzina trebuie să 
se preocupe mat intens de asimila
rea unor utilaje complexe și să nu 
urmărească fabricarea de produse 
cu tonaj mare, dar cu tehnicitate 
redusă. Conducătorul partidului și 
statului trasează, de asemenea, ca 
sarcină conducerii ministerului de 
resort, centralei industriale și între
prinderii să realizt^e mașini și dis
pozitive necesare producerii unor 
utilaje cu performanțe la nivelul cel 
mai inalt. să creeze, aici, in uzină, 
o secție de autoutilare. precum și o 
secție de cauciucare integrată, 
spre a se evita transportul la unități 
din București, pentru a fi cauclucate, 
a mii de vase destinate instalații
lor chimice, care, după aceea, sint 
aduse din nou la uzina din Buzău 
pentru a fi asamblate și probate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere, 
totodată, să se acorde o atenție spo
rită introducerii celor mai noi pro
cedee de sudare, realizării de prese 
de mare capacitate, pregătirii cadre
lor necesare uzinei în plină. dezvol
tare. asigurării unor condiții sociale 
tot mai bune salariaților întreprin
derii.

mai eficient folosite
acum ale acestei unități economice 
buzoiene, pune in evidență priceperea 
și hărnicia oamenilor ei. Printre a- 
cestea se află numeroase repere 
pentru tractoare, pe care muncitorii 
de aici le realizează încă de anul 
trecut in cadrul acțiunii de coope
rare cu Uzina de tractoare din Bra
șov.

Gazdele ii prezintă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu schițele de _ mo
dernizare și dezvoltare a între
prinderii, urmărind traducerea in 
viață a sarcinilor trasate de se
cretarul general al partidului, 
privând extinderea cooperării, spo
rirea contribuției fiecărei uzine la 
mărirea producției.

întreprinderea „Metalurgica", care 
are tradiții și dispune de forțe 
necesare, și-a propus să devină 
un important furnizor de pie
se pentru uzinele constructoa
re de mașini. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este informat că, potrivit 
proiectelor. întreprinderea buzoiană 
urmează să-și extindă secția de tur
nătorie și să instaleze aici incă două 
cubilouri de mare capacitate. Sint 
prevăzute, de asemenea, construirea 
unei hale pentru prelucrări prin as- 
chiere, forje de producție de scrie 
prin matrițare la cald, dublarea ca-

Discuție in fala machetei prefigurind viitoarele extinderi la întreprinderea mecanică de utilaj tehnologic Buzău

parității sculăriei. sistematizarea și 
mărirea atelierului de curățire a pie
selor, depozite pentru materii- pri
me și produse finitei Pentru â asi
gura calitatea cerută produselor rea
lizate, urmează să fie organizate la
boratoare de analize metalografice, 
chimice și mecanice. Acestea, pre
cum și dotarea întreprinderii cu uti
laje de înaltă tehnicitate, mecaniza
rea operațiilor vor permite sporirea 
producției, creșterea continuă a ga
mei de repere pentru tractoare și 
mașini agricole. încă din anul vii
tor. întreprinderea buzoiană și-a 
propus să realizeze subansamble. Ih 
colaborare cu Fabrica de garnituri 
de frină și etanșare din Rm. Sărat, 
va realiza primele subansamble pen
tru tractoarele U 650.

în secția turnătorie, examinindu-se 
spațiile unde urmează să fie ampla
sate noile capacități de producție, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresîn- 
du-se conducerii ministerului si cen
tralei de resort, arată că aici este 
loc pentru mai multe utilaje și re
comandă să se folosească din plin 
capacitățile existente, astfel ca ală
turi de cele noi să se realizeze aici 
40 000 tone de piese turnate in 
loc de 20 000 cit și-a propus ini
țial întreprinderea. Sint vizitate 
apoi alte sectoare de producție. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere 
factorilor de răspundere să se anali
zeze atent modul cum se vor face 
extinderile. De asemenea, conducă
torul partidului și statului recoman
dă ca lucrările de transformare a 
fabricii să se execute in paralel cu 
producția. Este examinată, apoi, am
plasarea noilor construcții. Relevînd 
perspectivele de dezvoltare a aces
tei întreprinderi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că este nece
sar să se folosească chibzuif terenul 
existent în incinta ei, fără a se afec
ta alte suprafețe, evitindu-se. totoda
tă, demolarea construcțiilor existen
te. în această ordine de idei, secre
tarul general al partidului a men
ționat că in actualele limite ale mu
nicipiului există incă importante su
prafețe care permit amplasarea nu 
numai a construcțiilor de locuințe, 
ci și a unor obiective ale industriilor 

ușoară, alimentară etc., care să nu 
afectezef condițiile de loc.uit ale ce
tățenilor. dar'șă ofere un important 
număr de locuri de muncă cit mai 
apropiate "de domiciliul salariaților;

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu trasează sarcina 
ministerului de resort ca, in urma 
discuțiilor care au avut loc, să defi
nitiveze intr-un timp scurt planul de 
dezvoltare și extindere a întreprin
derii „Metalurgica** din Buzău și 
să-1 prezinte conducerii partidului 
pentru examinare.

Gazdele mulțumesc călduros tova
rășului Nicolae Ceaușescu pentru 
ajutorul concret acordat, angajin- 
du-se, totodată, să traducă in viață 
pas cu pas sarcina încredințată.

Se face apoi un scurt popas la ate.- 
lierele de reparații ale utilajelor pen
tru grupul de șantiere de construcții 
forestiere și materiale de construcții. 
Directorul întreprinderii. Nicolae Bă- 
dicu, invită pe tovarășul Nicolae

ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ TERASIER:

Se recomandă introducerea în producție
a unor utilaje de
Peste citeva momente ne aflăm la 

întreprinderea de utilaj terasier, 
una din cele mai noi unități eco
nomice ale municipiului Buzău. 
După ce urează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, celorlalți conducători de 
partid și de stat bun venit in cea 
mai tinără întreprindere a muni
cipiului, directorul întreprinderii, in
giner Cristian Gonțescu, ii invită să 
viziteze principalele hale de pro
ducție. Informind despre preocupările 
întreprinderii, gazdele arată că, deși 
a intrat de curind in producție, 
uzina a început să producă primele 
două tipuri de rulouri compactoare, 
gama utilajelor terasiere urmind să 
se extindă treptat. Pe măsură ce în
treprinderea va beneficia de toate 
utilajele prevăzute în dotare, se va 
trece la realizarea, printre altele, a 
încărcătorului cu pneuri cu roțile blo

ÎNTREPRINDEREA DE GEAMURI :

Rezervele creșterii productivității muncii, 
diminuării consumurilor

Următorul obiectiv al vizitei de 
lucru a secretarului general al 
partidului il constituie întreprinderea 
de geamuri — cea mai mare uni
tate de acest fel din țară.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
întimpinat de Ion Crăciun, ministrul 
industriei ușoare, de membri ai 
conducerii centralei industriale de 
resort și ai intreprinderii. Ing. Ono- 
fir Podar, directorul unității, prezin
tă macheta intreprinderii, modul in 
care au fost realizate lucrările de 
investiții, precum și unele produse : 
diverse geamuri trase, securizate, 
laminate, șlefuite, duplex, parbrize 
cu par^solar, oglinzi etc. Gazdele 
arată că prețioasele indicații date 
de secretarul general al parti
dului cu prilejul vizitei făcute 
aici in anul 1970 privind mai buna 
utilizare a spațiilor construite au fost 
îndeplinite. Astfel, s-a amplasat o 
linie tehnologică modernă de geam 
securizat, a cărei capacitate depă
șește de patru ori o instalație clasi
că. alta pentru fabricarea geamului 
termopan — produs destinat con
strucțiilor industriale și civile — și 
este in curs de dublare capacitatea 
secției de geam duplex.

Directorul Întreprinderii invită pe 

Ceaușescu să viziteze principala hală 
de lucru. Secretarul general al par
tidului este informat că .aici se exe
cută, reparații da peste 500 de utilaje 
pe an, din care 100 mașini grele, 
buldozere, screpere, excavatoare. 
Conducerea întreprinderii prezintă 
preocupările pentru executarea unor 
reparații de calitate, realizarea de 
economii, folosirea din plin a timpu
lui de lucru. Vorbind despre preocu
pările pentru îmbunătățirea continuă 
a condițiilor de viață și muncă ale 
muncitorilor, gazdele informează câ 
in prezent se află în construcție un 
cămin pențru nefamiliști cu aproape 
100 de locuri. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu examinează modul cum 
se desfășoară activitatea in acest 
atelier și recomandă să se exami
neze posibilitățile unificării mai 
multor unități de reparații, astfel 
incit să se poată asigura o înaltă 
eficiență economică și acestor între
prinderi.

cate și a altor utilaje necesare 
lucrărilor de terasare.

în discuția cu colectivul întreprin
derii și cadrele ministerului de re
sort, cu organele de partid și de 
stat, tovarășul JMicolae Ceaușescu a 
indicat ca ministerul să prezinte un 
program de măsuri pentru îmbună
tățirea profilului de fabricație prin 
introducerea in producție a unor 
utilaje tehnologice de complexitate 
ridicată și a unor utilaje necesare 
economiei forestiere. în acest con
text, a subliniat necesitatea urgentă
rii completării utilajelor și a insta
lațiilor prevăzute in dotarea fabricii, 
in funcție de profilul ce va fi sta
bilit Secretarul general al partidu
lui a recomandat, de asemenea, să 
se studieze cooperarea cu firmele 
din străinătate pentru realizarea unor 
utilaje care să asigure mecaniza
rea completă a lucrărilor terasiere.

tovarășul Nicolae Ceaușescu să vi
ziteze principalele sectoare de fabri
cație.

— Vă arătăm, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că mai avem unele greu
tăți, realizările noastre nu sint incă 
la nivelul cerut de dumneavoastră, 
de conducerea de partid și de stat — 
spune directorul intreprinderii. în 
centrul preocupărilor comitetului de 
partid, ale comitetului oamenilor 
muncii, ale comuniștilor, ale tuturor 
muncitorilor, inginerilor și tehnicie
nilor stă atingerea în cel mai scurt 
timp a parametrilor proiectați la sec
țiile de geam șlefuit și duplex, la sec
torul de prelucrări. în acest sens, se 
menționează că s-au luat măsuri in 
vederea calificării a circa 100 de 
muncitori, a ridicării calificării și 
specializării a peste 600 de muncitori 
și tehnicieni din întreprindere. în 
fiecare secție, atelier este asigurată 
in prezent asistența tehnică cu ingi
neri pe cele trei schimburi. Comite
tul de partid, organizațiile de bază 
desfășoară o intensă muncă politico- 
educativă pentru intărirea disciplinei 
in producție, folosirea integrală a 
timpului, a capacității instalațiilor și 
utilajelor moderne cu care este În
zestrată unitatea. Comuniștii de aici, 

privind cu o deosebită «xlgență cali
tatea produselor, domeniu în care au 
fost Înregistrate succese meritorii la 
anumite sortimente, succese apre
ciate de beneficiari, duc o vie 
și permanentă activitate pentru 
întărirea In toate fazele a controlu
lui. crearea unei opinii de masă in 
vederea ridicării calității tuturor 
produselor, a sporirii prestigiului 
mărcii fabricai. în contextul măsu
rilor luate pentru sporirea produc
ției, productivității muncii, îmbună
tățirea calității, gazdele prezintă 
conducătorului iubit al partidului și 
s'atulul unele utilaje realizate cu 
forțe proprii, inLre care o mașină de 
șlefuit pe cant cu 5 piste, mașini de 
șlefuit după șablon.

Pe parcursul vizitei, secretarul ge
neral al partidului se oprește in 
repetate rlnduri, urmărește procesul 
de fabricație, condițiile de muncă, 
se interesează de modul în care este 
asigurat controlul fabricației. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu atrage aten
ția conducerii întreprinderii asupra 
necesității mecanizării complete a 
tinor operații, atlt in vederea creș
terii producției, cit șl a ușurării e- 
forturilor. a îmbunătățirii protecției 
muncii.

— Trebuie să dispară complet 
operațiunile de manipulare manuală, 
să fie mecanizat in întregime și 
transportul pieselor, al geamurilor, 
de la o mașină la alta — spune to
varășul Nicolae Ceaușescu. Ați făcut 
ceva in această direcție, -dar nu-to
tul.

Secretarul general al partidului 
cere ca specialiștii să studieze cu 
grijă, cu atenție fiecare loc de mun
că, in vederea unei continue Îmbu
nătățiri a organizării producției, a 
muncii, mijloc important de spori
re a producției, a eficienței activi
tății economice. De asemenea, re
comandă conducerii ministerului, 
centralei industriale, ca diversele 
puncte de control al calității, pe 
faze și operații, să fie dotate cu noi 
aparate, dintre cele mai moderne, 
de măsură și control, care să ajute 
pe muncitori la îmbunătățirea pa
rametrilor calitativi, astfel incit pe 
poarta fabricii să iasă numai produ
se de calitate, corespunzătoare exi
gențelor mereu sporite ale pieței 
interne și externe.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae • Ceaușescu are o discuție cu 
conducerea intreprinderii, cu mi

ÎNTREPRINDEREA DE MASE PLASTICE :

Hotărîre unanimă pentru înfăptuirea 
cincinalului înainte de termen

La sosirea— în întreprinderea de 
mase plastice, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători de 
partid și de stat sînt intimpinați de 
Mihail Florescu. ministrul industriei 
chimice, de membri ai conducerii 
unității. O expoziție amenajată ia 
intrarea in fabrică, grafice și pa
nouri sintetizează ; - succesele . acestui 
destoinic colectiv în domeniul diver
sificării și dezvoltării producției. Di- 
’■ectorul intreprinderii, îng. Marin 
Ionescu, informează oaspeții despre 
importanta dezvoltare pe care a cu
noscut-o unitatea chimică buzoiană, 
despre faptul că in viitorii ani aici 
se va construi o fabrică de țevi din 
materiale plastice pentru irigații. El 
arată că. îndeplinind indicațiile se
cretarului general al partidului, spe
cialiștii întreprinderii au sprijinit pe 
constructorii ce înalță hala de granu
le din policlorură de vinii, prin mon
tarea utilajelor, fapt ce va ajuta la 
punerea ei, parțială, in" funcțiune cu 
circa două luni mai devreme.

— Mesajul adresat de dumneavoas
tră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, co
lectivului întreprinderii în 1972. cu 
prilejul împlinirii a 20 de ani- de e- 
xistență, a reprezentat și reprezintă 
pentru noi toți un puternic imbold 
in traducerea în viață a sarcinilor 
mobilizatoare ce ne revin din hotă- 
rîrile Congresului al X-lea și ale 
Conferinței Naționale a partidului, 
pentru înfăptuirea cincinalului îna
inte de termen, spune directorul in
treprinderii. Vizita dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, coincide cu 
realizarea nină in această zi a unei 
producții globale in valoare de 100 
milioane lei Peste prevederile primi
lor trei ani ai cincinalului. ÂvansuT 
ciștigat. de circa un trimestru, con
stituie o dovadă elocventă a modului 
in care chimiștii buzoieni își onorea
ză angajamentele asumate de â în
deplini cincinalul In patru ani și ju
mătate. Aceasta» va însemna o pro
ducție suplimentară în perioada

STAȚIUNEA EXPERIMENTALĂ VITICOLĂ PIETROASA :

Urări de noi succese la un prestigios jubileu
Manifestările entuziaste de dra

goste, respect și acuncă stimă pen
tru grija ce o poartă dezvoltării tu
turor localităților tării, cu care lo
cuitorii municipiului Buzău l-au în
tâmpinat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe ceilalți conducători de 
partid și de stat, in tot tâmpul vizi
tei in orașul lor, sint continuate, cu 
aceeași intensitate, de locuitorii co
munelor Lipia, Merei, Stilou și Ui
meai, prin care conducătorii de 
partid și de stat au trecut in drum 
spre ultimul obiectiv al vizitei in ju
dețul Buzău — Stațiunea experi
mentală viticolă Pietroasa.

La sosirea in comuna Pietroasa, 
secretarul general al partidului este 
întimpinat de toți locuitorii comu- 
nei. Din mulțime se aud urări de 
sănătate și putere de muncă adre
sate tovarășului Nicolae Ceaușescu.

La stațiunea experimentală viti
colă, oaspeții sint intimpinați de , 
prof. univ. dr. Nicolae Giosan. pre
ședintele Academiei de științe a- gricole.

— încercăm sentimente de deose
bită mîndrie — a spus directorul 
stațiunii. Valeriu Popa, adresindu-se 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — de,, 
a vă avea oaspete in această fru
moasă zi de toamnă,, acum cind. fă- 
cind bilanțul muncii unui întreg an, 
sărbătorim 80 de ani de existență a 
acestei cunoscute stațiuni experi
mentale. înființată in 1893. Stațiu
nea experimentală Pietroasa a par
curs, de-a lungul celor opt decenii, 
un drum ascendent. In anii con
strucției socialiste ea a intrat intr-o 
etapă nouă, modernă de dezvoltare. 
Baza materială a crescut corespun
zător suprafețelor, de ademenea tot 
mai mari. Relevind bogata contribu
ție adusă la pregătirea cadrelor de 
specialiști, el a arătat, totodată, că 
stațiunea livrează in fiecare an altoi 
de calitate pentru unitățile de pro
ducție din județ, a stabilit metode 
avansate de cultivare a vitei de vie. 

nistrul industriei ușoare, conduce
rea centralei, privind Îmbunătățirea 
activității fabricii din Buzău, pre
cum și unele aspecte ale dezvoltării 
industriei de geamuri din țara noas
tră. Cu acest prilej s-a subliniat, 
din nou. necesitatea aplicării unor 
măsuri care să permită atingerea 
in cel mai scurt timp a capacităților 
de producție prevăzute la toate sec
țiile,* diminuarea consumurilor, rea
lizarea unor produse de calitate cu 
cheltuieli mai scăzute. Apreciind că 
în localitate există forțe de muncă, 
că întreprinderea a acumulat expe
riență în producție, că sint specia
liști buni, cu inițiativă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut ministru
lui de resort să analizeze posibili
tatea de amplasare In cadrul in
treprinderii a unei linii tehnologice 
de geam flouat — procedeu nou, de 
mare eficiență, care asigură obține
rea unor produse de calitate cores
punzătoare pentru fabricarea oglinzi
lor cristal, a parbrizelor și gea
murilor laterale ale autovehiculelor.

La plecarea din întreprindere, în 
numele Întregului colectiv, directorul 
unității a mulțumit secretarului ge
neral al partidului pentru cinstea 
făcută de a vizita din nou fabri
ca, pentru recomandările deose
bit de prețioase date și cu acest 
prilej, a exprimat angajamentul de 
a nu precupeți nici un efort pentru 
înfăptuirea exemplară a tuturor sar
cinilor.

Este străbătută, apoi. Aleea indys- 
triilor, unde se află alte .noi unj^ ti 
economice ale municipiului — între
prinderea de sirmă și produse din 
sirmă, țesătoria „Dacia", obiectiv 
aflat in plină construcție, strada Sta
dionului, cu numeroase blocuri ridi
cate in ultima vreme-; se trece pe 
lingă spitalul județean, cu 700 de pa
turi. pe care constructorii s-au anga
jat să-1 dea In folosință cu două 
luni mai devreme, pe bd. 23 August 
și str. Transilvaniei. Aici sint în 
construcție clădirile căminului, școlii 
prof^ionale, liceului de chimie și 
creșei întreprinderii de prelucrare a 
maselor plastice, toate mărturii ale 
procesului continuu de dezvoltare e- 
conomică și social-culturală, de mo
dernizare a vechiului oraș. Buzoienil, 
cu mic cu mare, au ieșit pe străzi 
in lntîmpinarea secretarului general, 
căruia ii fac o emoționantă și vi
brantă primire.

1971—1975 in valoare de un miliard 
lei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
Invitat să viziteze sectoarele de pro
ducție ale intreprinderii. Secretaru
lui general al partidului îi este pre
zentată instalația de prelucrare a 
polietilenei prin • sinterizare — pro
cedeu unic in țară, de mare eficien
ță economică. Ca..ajutorul său se 

’fabrică aici diferite tipuri de reci
pient! pentru industriile chimică și 
alimentară, conteinere, bărci de a- 
grement, căzi de baie, chiuvete și 
alte produse, care asigură obținerea 
unor importante economii de metal. 
Conducătorul partidului si statului 
cercetează cu atenție aceste produ
se, se interesează de proprietățile 
lor. de posibilitățile de dezvoltare a 
producției.

— Comuniștii, specialiștii unității 
noastre — arată directorul intreprin
derii — au hotărît ca prin forțe pro
prii să dubleze capacitatea la pro
dusele sinterizate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere 
ca Ministerul ■ Industriei Chimice să 
se preocupe de realizarea unor uti
laje destinate sporirii capacității de 
prelucrare a maselor plastice, să 
sprijine întreprinderea buzoiană în 
amenajarea unei secții pentru pro
ducerea de utilaje prin autodotare.

Felicitând colectivul unității pen
tru succesele înregistrate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu solicită conducerii 
intreprinderii. specialiștilor săi să se 
preocupe mai mult de valorificarea 
mai eficientă a materialelor plas
tice, de îmbogățirea sortimentelor cu 
produse de o mai mrfte valoare la 
export, să extindă gama de fabricate 
pentru nevoile industriei alimentari 
și comerțului.

. Directorul intreprinderii, specia
liștii prezenți asigură pe secretarul 
general al partidului că vor duce cu 
cinste la îndeplinire toate indicațiile 
pe care le-a dat cu ocazia vizitei 
făcute în unitatea lor.

de vinificație. Valorificarea Însușiri
lor calitative ale soiurilor de vită de 
vie prin tehnologiile stabilite de sta
țiune a atras apreciere unanima 
vinurilor sale. care au obtinut la 
concursurile internaționale si repu
blicane 85 medalii de aur si ar
gint. remarcindu-se in mod deosebit 
soiul „Tămiioasă românească", care 
a obtinut la Concursul internațional 
de la Montpellier „Marea medalie 
de aur" si „Diploma de onoare**, iar 
in 1972. la primul Concurs mondial 
de vinuri de la Budapesta, prima 
„Diplomă de onoare" și „Marea di
plomă de aur".

în continuare, directorul informea
ză despre contribuția stațiunii la 
sporirea producției de struguri, la 
zonarea viticulturii in județ și orga
nizarea viilor în sistem intensiy, 
ilustrată de faptul că numeroase 
unități agricole cooperatiste din ju
deț au realizat în acest an producții 
de peste 16 000 kg struguri la hec
tar. Este vizitată apoi o expoziție 
de struguri din cele mai productive 
soiuri.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fe
licitat călduros pe specialiști si ccr- 

. cetitori cu prilejul împlinirii a 80 
de ani de activitate a stațiunii, pre
cum și pentru succesele înregistrate 
in munca lor de zi cu zi si le-a urat 
noi realizări pentru dezvoltarea viti
culturii românești.

De la sediul stațiunii, secretarul 
general al partidului, ceilalți con
ducători de partid si de stat sint 
conduși oină la elicoptere. în uratele 
si ovațiile lucrătorilor stațiunii, ale 
ce’ățenilor comunei.

O gardă militară prezintă onorul. 
Secretarul general al partidului, 

ceilalți oaspeți iși iau rămas bun de 
la conducătorii organelor locale de 
partid și de stat, răspund aclamații
lor celor prezenți și se îndreaptă 
către Ploiești, următoarea etapă ■ 
vizitei. k
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICULAE CEAUSESCU IN JUDEȚUL BUZĂU

Cu vin tarea to varășului 
Nicolae Ceaușescu 

la adunarea populara din municipiul Buzău

ÎNTILNIREA CU ACTIVUL DE PARTID 
AL ORGANIZAȚIEI JUDEȚENE RUZĂU

(Urmare din pag. I)

te al României pe calea socia
lismului și comunismului. (U- 
rale. aplauze prelungite : se 
■candeazâ : „Ceaușescu — P.C.R.").

Sînt convins că oamenii muncii 
din Buzău vor sprijini în întregi
me măsurile pe care le-am stabilit 
în cadrul activului de partid, 
că. împreună cu comuniștii, ei își 
vor uni eforturile pentru a asigura 
înfăptuirea în cele mai bune con
diții a programului de dezvoltare 
a industriei și agriculturii, a în
tregii vieți economice, sociale și 

Întreprinderea „Metalurgica" din Buzău își prezintă produsele

Sint prezentote noii» utilaje realizare la întreprinderea de geamuri Buzâu

culturale din județ. Sint încredin
țat ca oamenii muncii din Buzău 
vor aduce o contribuție și mai în
semnată la programul general dc 
dezvoltare a țării, la eforturile în
tregului popor pentru înfăptuirea 
sarcinilor trasate de Congresul al 
X-lea al partidului. Am convinge
rea că și județul Buzău va în
deplini planul cincinal în mai 
puțin de 5 ani, contribuind astfel 
la dezvoltarea mai rapidă a pa
triei noastre pe calea progre
sului și civilizației. (Urale. a- 
plauze îndelungate : se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.").

Cu această convingere, doresc 
să vă adresez dumneavoastră, celor 
prezenți. tuturor oamenilor muncii 
din municipiul și județul Buzău, 
urarea de a obține noi succese în 
activitatea pentru înfăptuirea pro
gramului trasat de Congresul al 
X-iea, multă sănătate, multă fe
ricire ! (Aplauze puternice, pre
lungite : se scandează : „Ceaușescu 
— P.C.R.". Cei prezenți la aduna
rea populară ovaționează îndelung 
pentru Partidul Comunist Român, 
pentru Comitetul Central, pentru 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu).

Din zona industrială. tovarășul 
Nicolae Ceausescu se îndreaptă spre 
centrul orașului. răspunzind din 
mașina deschisă aclamațiilor miilor 
de locuitori.

La Casa de cultură a sindicatelor
— construcție modernă, dată recent 
in folosința oamenilor muncii din 
oraș — a avut loc o întilnire a to
varășului Nicolae Ceausescu cu ac
tivul de partid din iudet.

In sală se aflau membri ăi comi
tetului județean si ai comitetelor 
orășenești de partid, secretari ai co
mitetelor de partid din întreprinderi 
și ai comitetelor comunale de partid, 
reprezentanți ai organizațiilor de 
masă si obștești.

La intrarea in sală a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. participanții îl 
aclamă îndelung.

Adunarea a fost deschisă de tova
rășul ION SÎRBU, prim-secretar al 
comitetului județean de partid.

Cu sentimente de aleasă prețuire, 
ne exprimăm nemărginita bucurie 
de a vă întîmpina la puțin timp 
după istorica vizită de prietenie pe 
care ati făcut-o în cele sase țări ale 
Americii Latine.

Eveniment de mare însemnătate, 
vizita dumneavoastră, tovarășe se
cretar general, eminent sol al po
porului român pe pămîntul latino- 
american. reprezintă incă o dovadă 
strălucită a consecvenței cu care 
tara noastră acționează pentru dez
voltarea prieteniei si colaborării cu 
toate popoarele. în tot timpul vizi
tei, gîndurile noastre au fost alături 
de dumneavoastră, urmărind, cu viu 
interes vasta și prodigioasa ac
tivitate desfășurată în scopul a- 
firmării tot mai puternice a Româ
niei in rindul popoarelor lumii, ac
tivitate ne care locuitorii județului 
o aprobă din toată inima.

Este o mare satisfacție pentru noi 
că ați înscris in agenda dumnea
voastră, atît de bogată în eveni
mente, și această vizită de lucru in 
județul Buzău, care constituie un 
minunat prilej de a ne perfecționa 
stilul și metodele de muncă, de a 
învăța ' din exemplul dumneavoastră 
personal să desprindem din ansam
blul problemelor direcțiile principale 
de acțiune. Prețioasele indicații cu
prinse in scrisoarea pe care ne-a ți 
adresat-o ieri, cit și cele pe care 
le-am primit in această dimineață la 
fața locului, in întreprinderile din 
municipiul Buzău, definesc un pro
gram concret de lucru pentru mobi
lizarea tuturor forțelor umane și 
materiale de care dispunem la va
lorificarea superioară a posibilități
lor locale, la îmbunătățirea calității 
muncii noastre, pentru creșterea po
tențialului economic al județului, 
pentru asigurarea unor condiții me
reu mai bune de muncă și de viață 
cetățenilor săi.

în economia județului, cunoscută 
odinioară doar prin pronunțatul său 
caracter agrar și meșteșugăresc, in
dustria deține astăzi o pondere în
semnată, dezvoltîndu-se in acest cin
cinal intr-un ritm mediu anual de 
20,5 la sută.

Oamenii muncii din județul nostru 
sint profund recunoscători conduce
rii partidului și statului, dumnea
voastră personal, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. pentru spri
jinul neprecupețit de care ne bucu
răm in permanența.

După ce s-a referit la faptul că in 
județ vor fi amplasate noi obiective 
economice, vorbitorul a spus în con
tinuare :

Vă raportăm că pentru a asigura 
punerea in funcțiune in condiții op
time a acestor obiective, uimind în
tocmai îndemnurile dumneavoastră,
— cu sprijinul Ministerului Indus
triei Ușoare — am început din timp 
pregătirea cadrelor necesare în unele 
spații de producție amenajate cu uti
laje vechi din sector, astfel incit o- 
dată cu finalizarea construcției să 
calificăm și forța de muncă nece
sară. In același timp, vă informăm 
că există suficientă forță de muncă 
disponibilă, ceea ce permite ampla
sarea de noi obiective industriale in 
județ.

Am avuli stimate tovarășe secretar 
general, fericirea să veniți de mai 
multe ori in mijlocul nostru și de 
fiecare dată am primit sfaturi pre
țioase. Am fost, pe bună dreptate, 
aspru criticați că nu am folosit și nu 
am valorificat mai bine spațiile con
struite. Vă informăm, astăzi, că — 
prin activitatea desfășurată de orga
nizațiile de partid, de toate colecti
vele de munca — am reușit să atra
gem direct in circuitul producției 
peste 22 mii de metri pătrati de su
prafață construită.

Vorbitorul s-a referit apoi la mun
ca colectivelor din Întreprinderile 
județului care au realizat, in cele 
nouă luni din acest an, o producție 

globală industrială cu 32.2 la sută 
mai mare decît in aceeași perioadă 
a anului trecut.

Deși județul se află în plină dez
voltare — a arătat vorbitorul — e- 
xistă incă importante rezerve pe 
care nu am reușit să le valorificăm 
in suficientă măsură. Numai pierde
rile de producție care s-au inregis- 
trat datorită neutilizării integrale a 
timpului de lucru al muncitorilor și 
mașinilor, precum și datorită întreru
perilor procesului de fabricație din 
cauza defectuoasei organizări a a- 
provizionării tehnico-materiale, re
prezintă o mare parte din restanțele 
la producția globală. Colective cu tra
diție. cum sint cele de la Fabrica de 
confecții Rimnicu-Sărat. întreprinde
rea „Metalurgica" și întreprinderea 
de prelucrare a maselor plastice, din
tre care ultimele două le-ați vizitat, 
deși aveau posibilități să realizeze 
importante depășiri de plan, au în-, 
timpinat mari greutăți in desfășura
rea procesului de producție, inregis- 
trind chiar stagnări din pricina lipsei 
de materii prime.

Este un adevăr că in multe unități 
economice din județ se mențin con
sumuri ridicate de materii prime și 
materiale, cit și de combustibili.

Vă informăm, tovarășe secretar 
general, că — in urma indicațiilor 
date de dumneavoastră — Biroul co
mitetului județean de partid a ana
lizat lipsurile manifestate in econo
mia județului, a stabilit măsuri con
crete și a intervenit operativ pen
tru înlăturarea lor.

Ne angajăm să facem totul pentru 
lichidarea neajunsurilor, pentru a 
valorifica mai bine bunurile puse la 
dispoziția noastră. Vă asigurăm, to
varășe secretar general, că ritmul 
înregistrat in economia județului 
nostru in luna septembrie va fi am
plificat in acest trimestru, ceea ce 
ne dă garanția realizării integrale a 
sarcinilor anuale de plan.

Alături de oamenii muncii din in
dustrie. țărănimea cooperatistă, me
canizatorii și lucrătorii din întreprin
derile agricole de stat au reușit să 
dea an de an producții sporite la 
hectar, rezultate pentru care am pri
mit de 3 ori distincții din partea 
conducerii partidului nostru.

Organizarea superioară a muncii in 
unitățile agricole este relevată și de 
faptul că. în această vară, am în
cheiat campania de recoltare a ce
realelor păioase numai in 8 zile, re- 
duoind astfel la maximum pierderile 
de produse. Vă raportăm, tovarășe 
secretar general, că lucrătorii ogoa
relor buzoiene însămânțează ultimele 
suprafețe de griu prevăzute în plan și 
sint mobilizați cu toate forțele pentru 
recoltarea in cel mai scurt timp a 
strugurilor și a celorlalte produse. 
După estimările noastre, anul acesta 
vom realiza cea mai mare producție 
de struguri din istoria viticulturii 
județului, ajungind in unele coope
rative la peste 20 000 kg la hectar.

Producția sporită de struguri ne 
ridică insă și unele greutăți in pre
lucrarea industrială a acestora și 
propunem ca ministerul și Centrala 
viei și vinului să studieze posibili
tatea lărgirii bazei de vinificație și 
conservare a strugurilor in județul 
nostru, avîndu-se in vedera^perspec- 
tivele dezvoltării patrimoniului vi
ticol.

Sintem conștienți că mai avem su
ficiente rezerve pentru a smulge 
pămintului roade mereu mai bogate, 
că producțiile obținute în sectorul 
zootehnic nu reflectă potențialul e- 
xistenl, că nu toate unitățile agri
cole cu aceleași condiții pedoclima
tice obțin rezultate asemănătoare.

Subliniind faptul că în județ sint 
incă probleme economice și sociale 
care nu au putut fi cuprinse în in
formarea prezentată, vorbitorul a 
arătat că se impun o îmbunătățire 
a stilului de muncă, de conducere 
concretă și eficientă a, tuturor do
meniilor de activitate, atragerea u- 
nui număr cit mai mare de cetățeni 
la rezolvarea sarcinilor, o legătură 
cit mai strinsă cu viața.

Vă informăm, stimate tovarășe se
cretar general, că județul Buzău are 
o puternică organizație de partid, că 
din cei peste 500 000 de locuitori ai 
săi, circa 59 000 sint comuniști.

Avem organizații de partid în 
toate locurile de muncă, in fiecare 
sector al vieții economice și sociale, 
ceea ce ne conferă garanția-că linia 
politică generală a partidului nostru 
este înfăptuită in toate comparti
mentele vieții economico-sociale.

Sintem convinși că printr-o sporire 
continuă a competenței și capacității 
fiecărei organizații de bază vom asi
gura creșterea permanentă a rolu
lui conducător al partidului, înfăp
tuirea exemplară a programului său 
de edificare * șocietății «odalist* 

multilateral dezvoltate in patria 
noastră.

Exprimîndu-ne întreaga adeziune 
față de înțeleaptă politică internă și 
externă a partidului, noi. comuniștii, 
toți oamenii muncii din județul Bu
zău sintem hotăriți și ne angajăm 
să nu precupețim nici un efort pen
tru a ne aduce contribuția plenară 
la înflorirea continuă a națiunii 
noastre socialiste, pentru ca și pe 
aceste străbune meleaguri românești 
binefacerile socialismului să rodeas
că din plin.

Sint împuternicit a vă raporta — 
a spus inginerul SANDU EUGEN, 
șeful serviciului producție — că în
treprinderea de sirmă și produse din 
sirmă a. reușit să dea peste plan, 
pină ân prezent, la producția globală 
produse in valoare de 16 milioane lei 
și ne angajăm ca pină la finele anu
lui depășirea de plan să fie de 32 
milioane lei.

Prețioasele dumneavoastră indica
ții, .date cu ocazia celor două vizite 
de lucru efectuate in întreprinderea 
noastră, au constituit un îndreptar 
in activitatea comitetului nostru de 
partid și a comitetului oamenilor 
muncii.

Vă raportăm că de pe aceleași su
prafețe care erau construite in anul 
1970, cind ați vizitat întreprinderea 
noastră, realizăm acum o producție 
mai mare de 1,8 ori.

Am înființat în întreprindere un 
puternic sector de autoutilare, mic
șorând astfel importurile cu peste 
2 milioane lei valută/ Cu ajutorul 
utilajelor realizate am diversificat 
continuu producția și menționez in 
acest sens fabricarea pentru prima 
dată în țară a electrodului tubular 
pentru sudarea semiautomată.

Experiența dobindită la atelierul de 
autoutilare. calitatea utilajelor reali
zate ne permit să preluăm comenzi 
pentru utilajele siderurgice de la alte 
unități din țară și să oferim aceste 
instalații pentru export.

Prin mai buna utilizare a suprafe
țelor exterioare ale halelor de fabri
cație construite, am creat posibilități 
pentru amplasarea în incinta între
prinderii a unei secții de plase su
date și a unui laminor de sirmă, fă- 
cind astfel incă un pas pe linia in
tegrării întreprinderii.

Vă asigurăm, și ne angajăm în mod 
solemn, că nu vom precupeți nimic 
pentru a participa și în viitor în mod 
exemplar la realizarea sarcinilor de 
plan pe 1973 și la pregătirea îndepli
nirii planului pe 1974. anul celei de-a 
30-a aniversări a Insurecției naționa
le antifasciste armate și al Congresu
lui al XI-lea al Partidului Comunist 
Român.

A luat apoi cuvîntul PODAR ONO- 
FIR, directorul întreprinderii de 
geamuri. Vă raportez, tovarășe .se
cretar general, că in activitatea pe 
care o desfășurăm am respectat in
tru totul indicațiile date de dumnea
voastră la ultima vizită în întreprin
dere. Astfel, pe suprafețele construite 
s-au montat in plus o linie tehnolo
gică pentru fabricarea geamurilor 
termopan, cu o capacitate de 300 mii 
mp/an, și o linie de fabricație pentru 
geamuri securizate, cu o Capacitate de 
360 mii mp/an. De asemenea, este in 
curs de realizare dublarea capacită
ții de producție la secția duplex.

th ceea ce privește indicatorii pla
nului de stat pe anul 1973, vă infor
măm că s-au obținut creșteri însem
nate.

Pe lingă aceste rezultate bune ob
ținute de colectivul nostru, trebuie să 
arăt că in activitatea multor sectoare 
din întreprindere se manifestă incă 
fenomene negative ca : folosirea in
completă a capacității de producție, 
calitatea necorespunzătoare a unor 
produse și pierderile din activitatea 
întreprinderii.

Sintem conștienți că avem încă 
foarte mult de muncit pentru lichi
darea neajunsurilor.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că toate indicațiile 
date de dumneavoastră cu ocazia a- 
cestei vizite, care va rămine ca cel 
mai de seamă eveniment din viața 
și activitatea întreprinderii noastre, 
vor fi transpuse in fapt de către toți 
salariații fabricii in frunte cu comu
niștii, că vom munci neobosit, astfel 
incit această tinără unitate să-și 
ciștige un binemeritat prestigiu.

GEORGETA STOIAN, brigadieră 
și secretar al comitetului de partid 
din C.A.P. Pietroasa, a spus :

Ca lucrător al ogoarelor, ca și cei
lalți membri cooperatori din acest 
județ, am simțit permanenta grijă 
părintească pe care partidul, dum
neavoastră personal, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. ne-o purtați 
nouă, țăranilor, preocuparea neabă
tută pentru dezvoltarea agriculturii 
si înflorirea economică |i spirituală 
• vieții satului.

Cu fiecare hotărire a partidului 
am înțeles tot mai mult că politica 
sa este propria noastră politică, a 
tuturor celor ce muncim, că in ea 
se oglindesc idealurile si năzuințele 
noastre, ale întregului popor.

Realizările pe care le-am obținut 
in cooperativa in care muncesc sint 
rodul ajutorului prețios primit din 
partea partidului si a statului, a an
gajamentului total al celor peste 
1 000 de membri din cooperativa 
noastră. . ‘

Aplicind de fiecare dată prețioa
sele dumneavoastră indicații. folo
sind intens baza tehnică materială 
de care dispunem, am obtinut an 
de an producții sporite, fapt care 
a dus la crestertea veniturilor mem
brilor cooperatori, a contribuției pe 
care cooperativa noastră o aduce 
la formarea fondului central al sta
tului.

Realizind cu regularitate o medie 
anuală de 10 000 kg struguri la hec
tar. cooperativa noastră a ocupat în 
fiecare an locul întîi Pe județ, iar 
in anul 1971 a primit inalta distinc
ție „Ordinul muncii" clasa I si pre
miul II pe tară.

Intîmpinat cu deosebită însufle
țire. a luat apoi cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvântarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu este urmărită cu deose
bită atenție și primită cu vii și în
delungi aplauze.

întilnirea cu activul de partid ia 
Sfirșit într-o atmosferă entuziastă, in 
care regăsim plenar exprimate sen
timentele de dragoste și recunoș
tință pe care le nutresc toți locuito
rii județului — întregul nostru popor 
— față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adeziunea lor deplină la 
politica marxist-leninistă a partidu
lui. hotărirea fermă de a milita 
neabătut pentru infăptuirea ei, an
gajamentul solemn al celor ce mun
cesc pe meleagurile buzoiene de a-și 
închina capacitatea și energia crea
toare realizării cincinalului înainte 
de termen. Îndeplinirii, mărețului 
program al Congresului al X-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului 
de construire a socialismului și co
munismului pe pămintul patriei.

După întilnirea cu activul de par
tid, tovarășul Nicolae Ceaușescu se 

’ îndreaptă, prin culoarul viu al mul
țimii locuitorilor care-1 aclamă cu 
însuflețire, spre Palatul Comunal. 
Aici, in piața Dacia, s-au adunat 
mii de cetățeni.

In mulțime, printre drapelele ro
șii și tricolore se văd numeroase 
portrete ale conducătorului parti
dului și statului nostru, pancarte cu 
urarea „Trăiască Partidul Comunist 
Român, in frunte cu secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu". 
Din mii de piepturi se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.". „Ceaușescu 
și poporul".

Mitingul a fost deschis de tovară
șul Ion Sîrbu, prim-secretar al Co
mitetului județean de partid, care 
a spus :

Trăim astăzi momente emoționan
te prilejuite de vizita dumneavoas
tră de lucru in municipiul și ju
dețul Buzău, expresie elocventă a 
dialogului viu și permanent pe care 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, ii purtați cu 
țara.

Vizita dumneavoastră la Buzău, 
indicațiile date cu acest prilej con
stituie un important imbold in ac
tivitatea pe care o vom desfășura 
in continuare.' ne jalonează un pro
gram concret de acțiune pentru a 
cărui înfăptuire ne vom amplifica 
și mai mult eforturile, astfel incit 
întreaga viață economică și social- 
politică a județului să se desfășoare 
la un nivel tot mai înalt. Organiza
ția noastră de partid, locuitorii a- 
cestor meleaguri mulțumesc din toa
tă inima conducerii superioare de 
partid, dumneavoastră personal, to
varășe secretar general, pentru aju
torul care ni-1 acordați permanent 
în scopul dezvoltării susținute a tu
turor domeniilor de activitate pen
tru ridicarea pe trepte superioare a 
acestui județ in plină afirmare.

întimpinat cu vii și îndelungi a- 
plauze și urale, ia cuvintul tovară- 

NICOLAE CEAUȘESCU.
Cuvintarea a fost ascultată cu 

viu interes și subliniată in repetate 
rinduri de aplauze. în însuflețirea 
cu care locuitorii Buzăului au 
primit cuvîntul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu își găsește reflectarea ho
tărirea de nestrămutat a comuniști
lor, a tuturor oamenilor muncii bu- 
zoieni de a face totul pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor 
ce le revin, pentru continua dez
voltare a economiei județului, pen
tru infăptuirea cincinalului Înainte 
de termen.



viața internațională
Evenimentele din Orientul Apropiat

CAIRO 16 (Agerpres). — Coman
damentul general al armatei egiptene 
a dat publicității, marți dimineața, 
un comunicat in care arată câ for
țele navale egiptene au desfășurat, 
luni seara. în Marea Mediterană și 
Marea Roșie, două operațiuni încu
nunate de succes. „Un grup al uni
tăților noastre navale — se spune in 
comunicat — au bombardat poziții
le inamice amplasate pe malul răsă
ritean al Golfului Suez, producind 
inamicului pierderi grele in oameni 
și echipament In același timp, alte 
unități navale au atacat zona admi
nistrativă inamică de la Rummaneh. 
de pe coasta nordică a Peninsulei Si
nai. pnovocind incendii și pierderi 
grele. Toate unitățile navale egiptene 
s-au înapoiat la baza lor“.

In continuare, același comunicat 
informează că. în primele ore ale 
d nlineții de marți, o formație nava
lă israeli&nă. care încerca să se a- 
propie de zona de coastă din nor
dul Deltei Nilului, a fost intercepta
tă de unitățile navale egiptene care, 
sprijinite de aviație, au distrus pa
tru vase israeliene.

Pe de altă parte, potrivit comu
nicatului. in sectorul central al Si- 
naiului forțele eRiptene au suprins 
21 de tancuri israeliene. pe care le-au 
distrus.

Fâcind un bilanț al luptelor desfă
șurate luni, comunicatul, reluat de 
agenția M.E.N., anunță câ apărarea 
antiaeriană, in cooperare cu for
țele aeriene egiptene, au doborit 34 
de avioane israeliene. capturând și doi 
piloti-

într-o declarație făcută luni seara. 
Ahmed Ismail. ministrul egiptean al 
apărării, a afirmat că „forțele noas
tre armate au reușit să pătrundă 
pină in interiorul Sinaiului și inten
ționăm să continuăm acțiunea de 
înaintare oină la eliberarea com
pletă a peninsulei".

Un comunicat militar egiptean de 
marți seara arată că trupele egipte
ne luptă pentru a bloca încercarea 
unor forțe israeliene de a străpunge 
Canalul Suez și de a acționa pe 
malul occidental al Suezului. „Ina
micul a masat un mare număr de 
forțe blindate, după care a lansat 
un puternic contraatac, incercind să 
înainteze printr-unul din capetele 
egiptene de pod" — arată comunica
tul difuzat de postul de radio Cairo, 
care precizează : „Are loc o luptă 
îndârjită cu forțele egiptene formate 
din blindate, infanterie și unități 
mecanizate, sprijinite de aviație pen
tru a bloca și a distruge penetra
ția inamicului. Inamicul a suferit 
pierderi grele- și luptele continuă'1,

★
DAMASC 16 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvint militar sirian a 
anunțat că marți dimineața au iz
bucnit lupte violente in sectoarele de 
nord și central ale frontului de pe 
înălțimile Golan, in care sint anga
jate unități de blindate și artilerie 
grea. Un comunicat militar difuzat 
la ora 12.25 GMT (14.25 ora locală) 
anunță că deasupra zonei Zabadani, 
de la frontiera libanezo-siriană, aa- 
vut Ioc o luptă aeriană intre apara
tele siriene și israeliene. Un avion 
israelian a fost doborit In același 
timp, comunicatul menționează că 
„unitățile noastre de tancuri efec
tuează încă atacuri asupra pozițiilor 
inamice din sectorul de nord al fron
tului". Un alt avion israelian a fost 
doborit la sud de Kuneitra.

Intr-o cuvintare radiodifuzată, pre
ședintele Siriei. Hafez Assad, a a- 
nunțat, luni noaptea, că armatele si
riene au respins forțele israeliene, 
avansind pe înălțimile Golan — re
latează agenția M.E.N. El a arătat 
că poziția ocupată de forțele siriene 
în Golan este „foarte onorabilă".

In legătură cu operațiunile desfă

Un moment evocator al relațiilor de pace 
și colaborare prietenească dintre România și Turcia
— 40 de ani de la semnarea Tratatului de prietenie, 

neagresiune, arbitraj și conciliațiune —
Se împlinesc astăzi patru decenii 

de la semnarea Tratatului de priete
nie. neagresiune, arbitraj și concilia- 
țlune dintre România și Turcia. Rod 
al apropierii și evoluției favorabile 
a relațiilor de bună vecinătate ro
mâno-turce. Tratatul s-a dovedit o 
bază trainică pentru conlucrarea ce
lor două țări in interesul reciproc, 
ca și al păcii în Balcani, al înțele
gerii internaționale.

După cum este cunoscut, la începu
tul deceniului al patrulea al secolu
lui, ascensiunea fascismului in Europa 
crea pericole tot mai serioase pen
tru cauza păcii pe continent, pentru 
interesele vitale ale popoarelor. In 
aceste împrejurări, oamenii politici 
clarvăzători, personalitățile de orien
tare internațională democratică iși 
intensificau eforturile in vederea 
dezvoltării legăturilor de colaborare 
îndreptate spre țelurile apărării pă
cii, independenței și înțelegerii — 
proces ce și-a găsit oglindirea și pe 
planul relațiilor româno—turce. In 
1933, ministrul de externe al Româ
niei. Nicolae Titulescu — in cadrul 
misiunii de prietenie și pace pe care 
a întreprins-o in capitalele țărilor 
balcanice — vizitează Ankara, unde 
are convorbiri cu Kemal Atatilrk, 
întemeietorul statului modern turc. 
Cu prilejul vizitei, la 17 octombrie, 
a avui loc semnarea tratatului a- 
mintil.

Conținutul tratatului atestă clar
viziunea personalităților înaintate 
ale ambelor popoare, care au înțe
les rațiunile întăririi continue a bu
nelor raporturi româno-turce și au 
acționat pentru dezvoltarea lor. A- 
ceasta și-a găsit expresie in chiar 
primul articol al tratatului. In care 
se arăta că intre România și Tur
cia, intre popoarele lor „este ți va 
fi inviolabilă pace și prietenie sin
ceră și perpetuă...". încheiat pe o 
perioadă de zece ani, tratatul pre
vedea reînnoirea sa automată la fie
care perioadă de cinci ani. Este sem
nificativ faptul că in mai 1934. cu 
prilejul schimbului scrisorilor de ra
tificare, cele două guverne au decla
rat in scris că prevederile articolului 
întii sint exceptate de la procedura 

șurate luni, un comunicat militar dat 
publicității la Damasc in cursul nop
ții dc luni spre marți informează că 
forțele terestre siriene, susținute de 
aviație, au reușit să respingă ofensi
va declanșată de forțele israeliene 
împotriva pozițiilor avansate ale Si
riei in sectorul nordic al înălțimilor 
Golan. Forțele siriene — precizea
ză comunicatul — au constrins tru
pele inamice să se replieze pe pozi
țiile anterioare declanșării atacului. 
Au fost distruse 43 de tancuri israe
liene și patru baterii de artilerie.

In sectorul central și meridional 
al Înălțimilor Golan, artileria siriană 
a bombardat concentrări israeliene in 
cimpia Houle și la nord de lacul 
Tiberiada. Se precizează că in cursul 
nopții au avut loc lupte in diverse 
puncte ale frontului.

*
TEL AVIV 16 (Agcrpres). — For

țele siriene. împreună cu forțele ira
kiene aflate in Siria, au lansat, marți 
dimineața, un puternic atac asupra 
trupelor avansate israeliene din zona 
înălțimilor Golan — a anunțat un 
purtător de cuvint militar israelian. 
El a precizat câ forțele israeliene, 
sprijinite de aviație, au respins ata
cul și au distrus 100 de tancuri si
riene. Totodată, aviația israeliană a 
doborit. in cursul luptelor, zece a- 
vtoane siriene și a atacat o bază 
militară siriană din regiunea Haraf- 
tah. a precizat purtătorul de cuvint 
oficial.

Intr-un comunicat militar, dat pu
blicității luni seara, se menționea
ză că forțele israeliene au avansat 
in zona înălțimilor Golan cu incă 
trei km pe teritoriul sirian, după ce 
au infrint rezistența unei unități de 
blindate irakiene. în sectorul central 
al frontului. Se precizează că for
țele israeliene și-au consolidat po
zițiile in regiune. Coloanele israelie
ne care înaintau spre Damasc s-au 
stabilizat la aproximativ 22 de mile 
(35 km) de capitala siriană. întâlnind 
o puternică rezistență în apropierea 
localității Sassa.

Lupte puternice s-au înregistrat, 
marți dimineața, și pe frontul din 
Sinai. Tirurile de artilerie și luptele 
de blindate declanșate în noaptea de 
luni spre marți, in sectorul central al 
Sinaiului, au continuat și marți di
mineața — a afirmat un purtător 
de cuvint israelian.

In cursul nopții, nave israeliene 
purtătoare de rachete au atacat in
stalații militare situate pe coasta e- 
gipteană, la est și la vest de por
tul Alexandria. Au fost lovite sta
ții radar și alte obiective strate
gice in regiunile Koutnieh. Da- 
mietta și Balim. Purtătorul de cu
vint israelian a declarat că angaja
mente ale tancurilor și artileriei au 
avut loc și in sectorul de sud al 
frontului din Sinai intre lacurile 
Amare și Ismailia. 12 avioane egip
tene au fost doborite.

Făcînd bilanțul luptelor înregis
trate in Sinaî luni, un comunicat mi
litar israelian informează câ for
țele egiptene au întreprins succesiv, 
in-sectorul nordic al frontului Sinai, 
două importante atacuri, cu debarca
rea unor trupe de comando pe 
mare și helipurtate, în spatele li
niilor israeliene. Primul atac, ara
tă comunicatul, a fost respins. Un 
purtător de cuvint militar a preci
zat că. potrivit informațiilor parve
nite la Tel Aviv. cel de-al doilea 
atac declanșat in aceeași zonă a fost, 
de asemenea. respins. în cursul 
luptelor au fost distruse cinci tancuri.

★
NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). 

— Guineea Ecuatorială a hotărit ru
perea relațiilor diplomatice cu Israe
lul, a anunțat, luni seara, șeful de
legației acestei țări la O.N.U., infor
mează agenția U.P.I.

reînnoirii, in sensul proclamării per
petuității relațiilor de pace și prie
tenie dintre cele două țări și po
poare. Această prevedere, întări
tă de angajamentele asumate de 
România* și Turcia de a nu recurge 
una față de cealaltă la forță, de a 
soluționa eventualele diferende din
tre ele „pe cale de conciliațiune", 
a constituit un fundament trainic 
in consolidarea legăturilor de prie
tenie și colaborare româno-turce.

Evocarea acestui eveniment per
mite să se consemneze cu satisfac
ție faptul că relațiile româno-turce, 
neumbrite de nici un fel de pro
bleme litigioase, au cunoscut un pro
ces de continuă dezvoltare in. pe
rioada postbelică și, in mod deose
bit, in decursul ultimilor ani. Au 
cunoscut o creștere substanțială ra
porturile economice, s-au amplificat 
și diversificat schimburile comer
ciale. colaborarea tehnioo-științifică 
și culturală. S-au dezvoltat relațiile 
politice, o importantă contribuție a- 
ducind în această privință vizitele 
reciproce ale factorilor de cea mai 
înaltă răspundere din țările noastre. 
Astfel, în acest sens au înscris mo
mente de virf. cu ample efecte pozi
tive. vizita întreprinsă de președin
tele Consiliului de Stat al Româ
niei. tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
Turcia, in anul 1969. precum și vizi
ta din 1970 a președintelui de atunci 
al Turciei, Cevdet Sunay, in România. 
De fiecare dată, dialogul la nivel 
înalt, ca și Ia alte niveluri, a pus în 
evidență voința celor două țări 
și popoare de a acționa pentru dez
voltarea relațiilor de colaborare bila
terală, pentru consolidarea atmosfe
rei de înțelegere in regiunea balca
nică. pentru un curs al destinderii și 
înțelegerii în Europa și in întreaga 
lume.

Cu prilejul vizitei sale în Tur
cia, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
declara că cele.două țări se întiinesc 
„pe platforma înțelegerii faptului că 
viața impune astăzi să se excludă 
definitiv forța ea argument politic 
șl ea metodă de soluționare a proble
melor litigioase, să se așeze la te

Conferința pentru securitate 
si cooperare in Europa
GENEVA- 16 (Corespondență de la C. Vlad). — Cea de-a doua fază 

a Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa și-a continuat, 
marți, lucrările in cadrul organelor subsidiare ale reuniunii, prin exa
minarea diferitelor probleme ale securității fi cooperării pe con
tinent.

In subcomisia privind cooperarea 
industrială au continuat discuțiile in 
legătură cu formele, modalitățile și 
cadrul de realizare a cooperării in 
acest domeniu. Luind cuvîntul. dele
gatul român a amintit măsurile 
adoptate in țara noastră pentru sti
mularea acestei cooperări, referin- 
du-se in special la prevederile legii 
privind comerțul exterior, cooperarea 
economică, tehnică și științifică.

In subcomisia pentru cooperarea 
în domeniul educației, delegatul ro
mân s-a referit la măsuri menite să 
favorizeze accesul fiecărui popor eu
ropean la cultura celorlalte popoare 
ale continentului, in spiritul echității 
și universalității. Evocind experiența

IUCRĂRIU ADUNĂRII GENERALE A 0. N. U.
NAȚIUNILE UNITE 16 — Trimisul 

special Agerpres, V. Martalogu, 
transmite : Adunarea generală a 
O.N.U. s-a întrunit, luni dupâ- 
amiază. pentru a audia declara
ția reprezentantului U.R.S.S., Ia
kov Malik, cu privire la înscrie
rea pe ordinea de zi a sesiu
nii a punctului privind „Reducerea 
bugetelor militare ale membrilor per
manent ai Consiliului de Securitate 
cu 10 la sută și utilizarea unei părți 
din fondurile astfel economisite pen
tru a acorda asistență țărilor în curs 
de dezvoltare".

In scrisoarea care însoțește cererea 
de înscriere a acestei probleme pe 
ordinea de zi se arată că. in ciuda 
evoluției favorabile a relațiilor dintre 
state, cursa înarmărilor continuă. 
Uriașe sume sint cheltuite in sco
puri militare. în special de către ță
rile dezvoltate din punct de vedere 
economic și militar. Enormele chel
tuieli militare constituie o grea po
vară pentru popoarele tuturor state
lor, deturnând sume considerabile de 
la întrebuințări in domeniile dezvol
tării economice și sociale. Destinde
rea politică din lume trebuie inso-

★
Comitetul general al Adunării Ge

nerale a luat in considerație cererea 
prezentată de 31 de state, între care 
și România, cu privire la includerea 
pe agenda actualei sesiuni a punctu
lui intitulat „Restabilirea drepturilor 
legitime ale Guvernului Regal de 
Uniune Națională al Cambodgiei la 
Națiunile Unite" și dezbaterea aces
tei probleme în plenara Adunării 
Gtenerale.

-în memoriul explicativ adresat a- 
dunării se subliniază, ca și in scrisoa
rea adresată secretarului general al 
O.N.U., că această cerere pornește 

întrevederi ale ministrului
NEW YORK 16 (Coresponden

tă de la C. Alexandroaie). — Luni 
după-amiază, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România. George Macovescu, con
ducătorul delegației țării noastre la 
cea de-a 28-a sesiune a Adunării 
Generale a Organizației Națiunilor 
Unite, a avut o întrevedere cu șeful 
delegației Republicii Populare Chi
neze, Ciao Kuan hua, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

melia relațiilor interstatale princi
piile independenței și suveranității 
internaționale, egalității in drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc. Tocmai promo
varea acestor principii favorizează 
afirmarea deplină a personalității 
fiecărei națiuni, sporirea aportului 
specific, original, la tezaurul civiliza
ției mondiale, buna conviețuire între 
state, dezvoltarea încrederii și cola
borării dintre popoare".

Pronunțindu-se pentru afirmarea 
largă și generalizarea acestor prin
cipii în viața internațională, pentru 
dezvoltarea colaborării cu toate sta
tele, fără deosebire de sistem po
litic, în spiritul imperativului co
existenței pașnice, România socia
listă acordă o deosebită atenție pro
blemelor consolidării păcii, în spa
țiul nostru geografic — Peninsula 
Balcanică. După cum este cunoscut, 
România a făcut propuneri și ac
ționează consecvent pentru dezvol
tarea raporturilor de bună vecină
tate intre statele balcanice, pentru 
transformarea Balcanilor intr-o zonă 
a păcii și colaborării multilaterale, a 
încrederii reciproce, liberă de arme 
atomice. Este neîndoielnic că înfăp
tuirea acestui deziderat ar răspunde 
intereselor fundamentale ale tuturor 
popoarelor din această parte a lu
mii, aducînd totodată o contribuție 
la cauza generală a edificării secu
rității europene, ca parte integrantă 
a unui continent al păcii și coope
rării.

Aniversarea a patru decern^ de la 
semnarea Tratatului româno-turc 
constituie un fericit prilej de expri
mare a convingerii câ relațiile de 
prietenie reciprocă vor continua să 
se dezvolte, fructificindu-se pe 
deplin, potrivit Liniilor directoare 
cristalizate în cadrul întilnirilor la 
nivel înalt, marile posibilități exis
tente de adîncire și multiplicare a 
cooperării pe cele mai diferite pla
nuri, în interesul ambelor po
poare, al cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

AI. CAMPEANU 

și realizările României In acest do
meniu. el s-a pronunțat pentru cău
tarea în comun a noi căi de diversi
ficare a formelor de cooperare în 
domeniul educației, prin intermediul 
cunoașterii limbii, istoriei și civiliza
ției fiecăruia din popoarele Europei.

In subcomisia pentru cooperarea 
culturală., delegatul român a subli
niat rolul cărții ca mijloc de cunoaș
tere a valorilor spirituale ale altor 
țări. Amintind că România se nu
mără, de multi ani — potrivit statis
ticilor U.N.E.S.C.O. — printre pri
mele 15 țări din lume in ce privește 
traducerea de cărți, el a relevat im
portanța dezvoltării cooperării euro
pene și în acest domeniu.

țită de o destindere militară, se ara
tă in scrisoare.

Documentul cere ca această măsu
ră să fie aplicată de toți membrii 
permanenți ai consiliului, fără ex
cepție, iar asistența să fie acordată 
acelor state din Asia, Africa și A- 
merica Latină care au suferit de pe 
urma dezastrelor naturale și au se
rioase dificultăți in realizarea pro
iectelor lor economice și sociale.

★
Adunarea Generală a O.N.U. a de

semnat, luni, prin vot secret, pe vii
torii 5 membri nepermanenți ai Con
siliului de Securitate. Potrivit agen
ției U.P.I., este vorba de R.S.S, Bie
lorusă, Republica Costa Rica, Irak, 
Camerun și Mauritania, ai căror re
prezentanți ii vor înlocui, de la 1 ia
nuarie 1974, in cadrul Consiliului de 
Securitate, pe cei ai Iugoslaviei. Re
publicii Panama. Indiei, Republicii 
Guineea și Sudanului. Ceilalți 5 
membri nepermanenți ai Consiliului 
sînt Australia, Austria, Peru, Indo
nezia și Kenya.

Membrii permanenți ai acestui im
portant organism al O.N.U. sînt Fran
ța. Marea Britanie, Republica Popu
lară Chineză, S.U.A. și U.R.S.S.

★

de la necesitatea remedierii, în con
cordanță cu prevederile Cartei, a si
tuației create la O.N.U. cu privire 
la reprezentarea Cambodgiei. Gu
vernele semnatare ale scrisorii consi
deră că recunoașterea drepturilor le
gitime ale Guvernului Regal de 
Uniune Națională al Cambodgiei la 
O.N.U. este o problemă urgentă.

G.R.U.N.C. — se arată in memoriu 
— este singurul guvern legal al Cam
bodgiei și trebuie să reprezinte sta
tul cambodgian, și poporuL său în re
lațiile internaționale, inclusiv la 
O.N.U.

român al afacerilor externe
Au fost abordate o serie de pro

bleme actuale internaționale, acor- 
dindu-se o deosebită atentie proble
mei creșterii rolului O.N.U. in men
ținerea păcii și securității interna
ționale. in dezvoltarea cooperării în
tre toate națiunile și în promovarea 
normelor de drept internațional in 
relațiile dintre state. Convorbirea a 
evidențiat colaborarea existentă in
tre delegațiile României și R.P. 
Chineze la actuala sesiune a Adu
nării Generale.

Marți dimineața, George Maco
vescu a avut o întrevedere cu am
basadorul Iakov Malik, locțiitor al 
ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S.. reprezentantul permanent 
al Uniunii Sovietice la Națiunile 
Unite.

Cu acest prilej s-a procedat la o 
trecere în revistă a celor mai impor
tante probleme înscrise pe agenda 
sesiunii O.N.U. De asemenea, a fost 
abordată chestiunea edificării ro
lului Organizației Națiunilor Unite 
în cîmpul vieții politice internațio
nale, a sporirii eficacității rezoluții
lor și hotăririlor sale, creșterii 
prestigiului organizației în lume. 
S-a subliniat colaborarea dintre de
legațiile României și Uniunii Sovie
tice in cadrul sesiunii Adunării Ge
nerale.

întrevederile, la care a luat parte 
ambasadorul țării noastre la Națiu
nile Unite. Ion Datcu. s-au desfășu
rat într-o atmosferă cordială, de 
lucru.

Ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Elene, 
C. Xanthopoulos-Palamas, l-a primit 
în audiență pe ambasadorul Repu
blicii Socialiste România, Ion Brad, 
în legătură cu apropiata prezentare 
a scrisorilor de acreditare. Cu acest 
prilej a avut loc o convorbire cor
dială.

0 delegație de partid și 
guvernamentală a R. D. 
Vietnam, condusă de ^am van 
Dong, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, primul ministru al gu
vernului R.D.V,, va face o vizită o- 
ficialâ in Cehoslovacia, in cursul lu
nii octombrie, la invitația C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia și a guver
nului cehoslovac.

La Belgrad a avut 10c ° in‘ 
trevedere între Stane Dolanț, secre
tarul Biroului Executiv al Prezidiu
lui Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, și Giancarlo Pajetta. membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Italian. Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri asupra evoluției 
situației internaționale și dezvoltă
rii relațiilot dintre cele două par
tide.

Președintele Consiliului 
Prezidențial al R. P. Ungare, 
Păi Losonczi. va face o vizită ofi
cială în Nigeria, Intre 12 și 15 no-

CU PRILEJUL ZILEI 
FORȚELOR ARMATE 

ALE ROMÂNIEI
MOSCOVA 16 (Agerpres). — 

In cadrul manifestărilor consa
crate celei de-a 29-a aniversări 
a creării Forțelor armate ale 
Republicii Socialiste România, 
atașatul militar aero și naval al 
României în Uniunea Sovietică, 
colonel Gheorghe Dinculescu. a 
vorbit despre participarea ar
matei române la războiul anti
hitlerist.

La această manifestare au 
participat general de armktă 
S. Ștemenko, prim-locțiitor al 
șefului Statului major general 
al Armatei sovietice, șeful Sta
tului major al Forțelor armate 
unite ale ’ statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, ge
neral colonel V. Govorov, co
mandantul regiunii militare 
Moscova, generali, amirali și 
ofițeri superiori sovietici, func
ționari superiori din M.A.E. al 
U.R.S.S.

SITUAJIA DIN CHILE
SANTIAGO DE CHILE 16 (Ager

pres). — Junta militară din Chile a 
aprobat sporirea prețurilor la apro
ximativ 70 de produse de primă ne
cesitate — intre care piine, zahăr, 
ulei, comestibil, îmbrăcăminte și în
călțăminte — cu 200—1 800 la sută, 
după ce, cu numai două zile in 
urmă, decretase prelungirea cu patru 
ore a săptăminii de lucru. Intr-o te
legramă a agenției France Presse se 
precizează că junta militară a dis
pus, de asemenea. înapoierea terenu
rilor agricole sub 40 ha, expropriate 
anterior de guvernul Unității Popu
lare. vechilor proprietari.

Autoritățile militare de la Santiago , 
de Chile au dispus — potrivit agen
ției France Presse — anchetarea tri
misului special al săptăminaîului 
francez „L’Express", Eduard Bailby, 
precum și a corespondentului agen
ției spaniole „E.F.E." ; birourile și 
locuințele lor au fost percheziționate. 
Totodată, agențiile de presă relevă 
că Philippe Labreveux, coresponden
tul ziarului „Le Monde“, și alți trei 
gazetari străini au fost expulzați din 
Chile pentru că nu au respectat re
gulile stabilite de juntă pentru 
transmiterea reportajelor de la fața 
locului, iar corespondentul cotidia
nului suedez „Dagens Nyheter", 
Bobby Sourander, se află sub stare 
de arest.

Alegerile generale din Turcia
ANKARA 16 (Corespondență de la 

I. Badea). Surse oficiale din Ankara 
au continuat să dea publicității re
zultate parțiale ale alegerilor gene
rale desfășurate duminică. Pină 
marți seara, după numărătoarea vo
turilor in 65 din cele 67 de provin
cii, pe primul loc se situează Parti
dul Republican al Poporului, căruia 
i-au revenit 178 din cele 450 de locuri 
ale Camerei Deputaților (Medjilis), 
in timp ce Partidului Dreptății i-au 
revenit 145. Partidul Democratic a 
obținut 41 de mandate, Partidul Sal
vării Naționale — religios — 41, Par
tidul Republican al încrederii — 12, 
Partidul Acțiunea Naționalistă — 3 și 
cinci candidați independenți.

Date neconfirmate oficial, privind 
repartizarea mandatelor ce revin 
provinciilor în care nu s-a încheiat 
numărătoarea, între care Istanbul și 
Ankara, atestă că ordinea primelor 
două partide va rămine neschimbată.

După cum relevă ziarul „Cumhu-

Sesiunea Consiliului Economic și Social
NEW YORK 16 (Agerpres). — Con

siliul Economic și Social al O.N.U. 
(ECOSOC) a reluat lucrările celei 
de-a 55-a sesiuni a sa.

In discursul de deschidere, pre
ședintele ECOSOC, Sergio Armando 
Frazao (Brazilia), a afirmat că mo
dificarea structurii acestui principal 
organism al O^N.U. — prin dublarea 
numărului de membri de la 27 la 54 
— are o semnificație practică, reflec- 
tind evoluția generală a evenimente
lor din lume. Intre factorii care au 
determinat transformarea relațiilor 
internaționale, președintele ECOSOC 
a citat apariția de noi state, necesi

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
iembrie, la invitația lui Yakubu Go- 
won, șeful statului și guvernului ni
gerian.

Ciu En-Iai, p^mierui con«i- 
liului de Stat al R. P. Chineze, și 
Go Mo-jo, vicepreședinte al Comi
tetului Permanent al Adunării Na
ționale a Reprezentanților Populari, 
președintele Academiei de Științe a 
Chinei, au primit pe fizicienii ame
ricani de origine chineză dr. Țien 
Siung-u și dr. Ția Liou-yuan — in
formează agenția China Nouă.

într-o declarație dată 
publicității la Buenos Aires, 
Frontul Justițialist de .Eliberare — 
care a ciștigat, la 23 septembrie, 
alegerile prezidențiale din Argentina 
— cheamă toate forțele politice din 
țară să colaboreze pentru punerea 
în practică a amplului program de 
rebonstrucție și dezvoltare a patriei.

La Madrid, “ fost semnal 
protocolul comercial pe 1974 între 
Polonia și Spania.

La invitația ministrului 
polonez al afacerilor ex- 
teme, Stefan Olszowski, joi va 

sosi la Varșovia, într-o vizită ofi

Convorbiri româno-guineeze
Cu prilejul escalei la Conakry, tovarășul 

Emil Bodnaraș s-a întilnit cu președintele Seku Ture

A?

CONAKRY 16 (Agerpres). — In 
drum spre patrie, delegația Republi
cii Socialiste România, condusă de 
tovarășul Emil Bodnaraș, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, care 
a participat la ceremonia instalării 
președintelui Republicii Argentina, 
s-a oprit la Conakry, capitala Gui
neei. Pe aeroportul internațional 
Gbesia, delegația română a fost in- 
timpinată de primul ministru. Lan- 
sana Beavogui, de Fily Cissoko. mi
nistrul afacerilor externe. Valeriu 
Georgescu, ambasadorul României Ia 
Conakry, și de alte oficialități.

Salutând delegația în numele șefu
lui statului guineez. primul minis
tru a exprimat dorința președintelui 
Seku Ture de a se intilni cu dele
gația română. Invitația a fost 
acceptată și la Palatul Prezidențial 
din Conakry a avut loc o întilnire 
la care au participat, din partea 
guineeză, președintele Seku Ture, se
cretar general al Partidului Demo
cratic din Guineea, primul ministru, 
Lansana Beavogui, și Fily Cissoko, 
ministrul 1 afacerilor externe — 
membri ai Biroului Politic al Parti
dului Democratic din Guineea.

Din partea română, la convorbiri 
au participat Emil Bodnaraș, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Maria Groza, vicepreședinte al Ma
rii Adunări Naționale. Valeriu Geor
gescu. ambasadorul României la Co
nakry.

Chemările C.C. al P.C.U.S. 
cu prilejul celei de-a 56-a aniversări 

a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie
MOSCOVA 16 (Agerpres). — Cu 

prilejul celei de-a 56-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie, la Moscova au fost date publi
cității chemările C.C. al P.C.U.S.

Comuniștii, toți oamenii muncii so
vietici sint chemați la desfășurarea 
pe scară națională a întrecerii socia
liste in vederea îndeplinirii cu succes 
a celui de-al IX-lea plan cincinal, 
pentru înfăptuirea hotăririlor congre
sului al XXIV-lea al P.C.U.S., pen
tru întărirea in continuare a puterii 
economice și de apărare a Uniunii 
Sovietice.

riyei", în noua structură parlamen
tară, în care nici un partid nu va 
avea majoritatea necesară formării 
unui cabinet monocolor, singura for
mulă de guvernare viabilă rămine 
cea bazată pe coaliția de partide. 
Potrivit cutumei politice turcești, 
mandatul formării viitorului guvern 
ar urma să fie atribuit mai întii lui 
Biilent Ecevit, liderul partidului cu 
cel mai mare număr de locuri în 
Medjilis. Se pare insă că posibili
tățile sale de mișcare vor fi serios 
limitate de refuzul Partidului Drep
tății de a participa la coaliție. Lide
rul acestuia, Suleyman Demirel, a 
organizat marți o conferință de presă 
în care, recunoscind victoria in ale
geri a Partidului Republican al Po
porului, a făcut cunoscut că , jn con
dițiile actuale, partidul său nu va 
participa la nici o coaliție". „Parti
dul Dreptății — a spus Demirel — 
respectă hotărîrea electoratului și va 
continua să-și îndeplinească datoria 
în opoziție".

tatea de a se satisface cererile și ne
voile țărilor in curs de dezvoltare, 
nevoia de a asigura ca progresul în 
știință și tehnologie să contribuie e- 
fectiv la reducerea prăpastie! dintre 
țările bogate și cele sărace. Mai mult 
decit atit, a subliniat Frazao, deve
nim conștienți că nimic nu se poate 
realiza fără cooperare și, pe baza a- 
cestei convingeri, am luat primele 
măsuri pentru stabilirea unei secu
rități economice colective, care va a- 
dăuga o nouă dimensiune relațiilor 
internaționale, din perspectiva unei 
responsabilități globale și a echității 
internaționale.

cială de trei zile, Walter Scheel, mi
nistrul vest-german de externe.

Noul guvern al Tailandei 
a fost format marți. Sanya Thamma- 
sak a fost desemnat prim-ministru 
al Tailandei de către regele Bhumi
bol. Potrivit postului de radio tai- 
landez, reluat de agenția Reuter, ac
tualul cabinet are 27 de membri.

Convorbirile S.A.L.T.
Geneva a avut loc o nouă întilnire 
a delegațiilor sovietică și americană 
în cadrul tratativelor referitoare la 
reducerea armamentelor strategice 
— S.A.L.T.

In urma convorbirilor do 
Id Londra dintre Primul ministru 
al Islandei, Olafur Johannesson, și" 
premierul britanic, Edward Heath, 
cei doi șefi de guverne au convenit 
asupra bazelor unei „soluții interi
mare" pentru reglementarea așa-nu- 
mitului „conflict al codului" dintre 
Anglia și Islanda. In baza înțelegerii 
intervenite, premierul Johannesson a 
plecat la Reykjavik, pentru a supune 
guvernului său soluția interimară 
de compromis, elaborată la Londra.

Peste 55 000 de lucrători
din industria metalurgiei au între

Cu acest prilej, au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea multi
laterală a relațiilor dintre cele două 
partide și etate. De asemenea, a a- 
vut loc un schimb de păreri asupra 
principalelor probleme ale vieții in
ternaționale, ale mișcării muncito
rești și democratice, ale luptei de 
eliberare a țărilor africane Împotri
va imperialismului și neocolonialis- 
mului.

Tovarășul Emil Bodnaraș a trans
mis din partea tovarășului. Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat, un 
mesaj de prietenie președintelui 
Seku Ture, urări de sănătate, îm
preună cu urări de succes in lupta 
revoluționară a poporului guineez.

La rindul său, președintele Gui
neei și-a exprimat satisfacția depli
nă pentru schimbul de opinii cu de
legația română și a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu un mesaj de 
salut, urări de sănătate și succes în 
activitatea pe care o desfășoară în 
fruntea Partidului Comunist Român, 
a statului român, pentru construirea 
noii orînduiri socialiste.'

întâlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

★
La plecarea din Conakry, tovară

șul Emil Bodnaraș a fost condus de 
primul ministru, Lansana Beavogui, 
de Fily Cissoko, ministrul afacerilor 
externe, precum și de ambasadorul 
român.

Chemările adresează un salut fră
țesc partidelor comuniste și munci
torești — avangarda de luptă mar- 
xist-leninistă a clasei muncitoare și 
a tuturor oamenilor muncii, luptători 
dîrzi împotriva imperialismului, pen
tru pace, democrație, independență 
națională și socialism.

C.C. al P.C.U.S. transmite un salut 
frățesc popoarejor țărilor socialiste, 
pentru dezvoltarea și întărirea siste
mului socialist mondial — cucerire 
istorică a clasei muncitoare interna
ționale, forța hotăritoare in lupta 
antiimperialistă, bastionul păcii, de
mocrației și progresului social.

Un salut este adresat clasei mun
citoare din țările capitaliste, popoa
relor care au scuturat jugul colonial, 
popoarelor țărilor coloniale și depen
dente care luptă împotriva imperia- 
lismului, și rasismului, pentru liber
tate și independență națională.

Chemările căr, totodată, pace, liber
tate și independentă pentru popoa
rele Indochinei și adresează un salut 
clasei muncitoare, oamenilor munoii 
și tuturor democraților din Chile, 
care luptă împotriva terorii forțelor 
reacționare.

Popoarele Europei sînt chemate 
să lupte pentru transformarea conti
nentului european într-o zonă a pă
cii trainice, a securității și colaboră
rii rodnice între state.

Popoarele lumii sînt chemate lă 
lupte pentru ca destinderea interna
țională să devină ireversibilă, pentr^i 
ca principiile coexistenței pașnice să 
devină o normă a relațiilor dintre 
state cu orînduiri sociale diferite, 
pentru ca nefoloăirea forței 6ă devi
nă o lege în relațiile internaționale.

ATRIBUIREA PREMIILOR
NOBEL PENTRU PACE 

PE 1973
OSLO 16 (Agerpres). — Parlamen

tul norvegian (Storting), care, prih 
tradiție, atribuie premiile Nobel pen
tru pace, a hotărit să acorde această 
distincție pe anul 1973 principalilor 
negociatori ai Acordului de la Paris 
privind încetarea războiului și re
stabilirea păcii țn Vietnam, respectiv 
lui Le Duc Tho, membru al Birou
lui Politic, al Secretariatului C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din 
R. D. Vietnam, și lui Henry Kissin
ger, actualul secretar de stat al Sta
telor Unite.

rupt lucrul marți la o s^rie de În
treprinderi aflate în zona industria
lă a orașului Stuttgart (RJ F. Ger
mania), în sprijinul unor revendi
cări sociale și de muncă. ■

Consfătuirea 
reprezentanților 

academiilor de științe 
din unele țări socialiste

VARȘOVIA — 16. (Corespon
dență de la Gh. Ciobanu) : în 
perioada 10—16 octombrie, la 
Varșovia s-au desfășurat lucră
rile celei de-a 8-a consfătuiri a 
reprezentanților academiilor de 
științe din Bulgaria, Ceho
slovacia, Cuba, R. D. Germană, 
Mongolia, Polonia, Ungaria, 
U.R.S.S. Din țara noastră a par
ticipat o delegație condusă de 
prof. Radu Voinea, secretar ge
neral al Academiei Republicii 
Socialiste România.

în timpul dezbaterilor, desfă
șurate in ședințe plenare și in 
ședințe de lucru, s-a analizat 
modul de Îndeplinire a reco
mandărilor celei de-a 7-a 
consfătuiri, care a avut loc Ia 
București, în septembrie 1971, și 
s-a elaborat proiectul programu
lui de colaborare multilaterală 
pină in anul 1975 și pe perioada 
următoare. Au fost examinate, 
de asemenea, și alte probleme 
de interes comun.
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