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• Jubileul Partidului 
Muncitoresc Unit Po
lonez (25 de ani de 
la Conjresul de uni
ficare)

• Rubricile noastre : 
Telex cetățenesc, 
Sport

• încheierea primei 
etape a celei de-a 
doua faze a Confe
rinței pentru secu
ritate șl cooperare 
în Europa

privind conferirea „Ordinului 
Muncii" clasa I întreprinderii 
de utilaj petrolier Tîrgoviște

Pentru contribuția adusă la dez
voltarea construcției de instalații 
și utilaje petroliere și participarea 
activa a colectivului întreprinde
rii de utilaj petrolier Tîrgoviște la 
opera de construire a socialismu
lui în patria noastră.

z- Cu prilejul aniversării a 100 de 
ții ani de la înființarea întreprinderii. 
ca Consiliul de Stat al Republicii 
G_ Socialiste România decretează:
, Articol unic. — Se conferă „Or

dinul Muncii" clasa I întreprin- 
J" derii de utilaj petrolier Tîrgo- 

viște.
Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCU

Ieri, județul Dîmbovița a primit

VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 
lutr-un moment care deschide o nouă si luminoasă pmpocOra 
□uncii constructive a oamenilor dii acest stâMi coli Oe iară

Tovarășul Nicolae Ceaușescu taie panglica inaugurala a marii oțelârii din Tîrgoviște ; fluviul incandescent al primei șarje se revarsă ca un torent

• LA TÎRGOVIȘTE, secre
tarul general al partidului 
a tăiat panglica inaugurală 
a marii și modernei oțe- 
larii.
Primele șarje de otel au 
înscris ziua de 14 decem
brie în calendarul marilor 
evenimente ale industria
lizării județului, au um
plut cu îndreptățită bucu
rie și satisfacție inimile 
miilor de constructori și 
siderurgiști.

• LA GĂEȘTI, preocupări 
pentru îmbunătățirea ac
tivității și randamentului 
fabricilor noi.

• LA MORENI, felicitări 
celor destoinici și reco-

- mandări pentru mai mult 
și mai bine.

Peste plan- 133000 tone de oțel
Siderurgiștii au elaborat pes

te prevederile la zi mai mult 
de 133 000 (one de otel. Acest 
succes constituie o garanție si
gură a realizării și depășirii ce
lor 8 milioane tone de otel în
scrise in planul anual.

Sporul de producție a fost ob
ținut in principal pe seama ri
dicării gradului de utilizare a 
agregatelor și instalațiilor exis
tente. a scurtării elaborării șar
jelor. La convcrtizoarele de la 
Galati, de pildă, prin intensi
ficarea proceselor tehnologice

Lună record în 
combustibilului si>

I.a uzinele „23 August" din 
Capitală, decembrie a fost de
clarată lună record in ce pri
vește economisirea combustibi
lilor și energici electrice. Celor 
2,8 mil. kWh și aproximativ 
1 050 tone combustibil conven
tional economisite de la începu
tul anului li se vor adăuga in 
această lună energie electrică și 
combustibili in valoare de pes
te 113 000 lei.

cu insuflare de oxigen seelabo- 
rează in medie cu ci leva zeci 
de tone de otel mal mult fata 
de prevederile zilnice. La rin- 
dul lor, siderurgiștii hunedoreni, 
prin îmbunătățirea procesului 
tehnologic de topire a metalu
lui si scurtarea duratei de e- 
laborare a șarjelor la cuptoare
le de 400 tone, au realizat pe 
fiecare metru pătrat vatră de 
cuptor și zi calendaristică în 
medie cite 160 kg otel peste in
dicele planificat.

economisirea 
energiei electrice

Simțul gospodăresc de care a 
dat dovadă întreg colectivul în
treprinderii. hotărirea unanimă 
de a pune capăt consumurilor 
nejustificate de energie sint 
exprimate sintetic intr-un plan 
de măsuri a cărui aplicare va 
permite economisirea, in anul 
viitor, a peste 4 milioane kWh 
și 2 500 tone combustibil con
ventional.

Crește valoarea produselor obținute 
dintr-un mc de masă lemnoasă

Un recent calcul al Minis
terului Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții ilus
trează in mod grăitor efectele 
economice ale creșterii gradului 
de mecanizare a lucrărilor in 
exploatările forestiere. Potrivit 
acestui calcul, in primii trei ani 
ai cincinalului, valoarea produ
selor obținute dintr-un metru 
cub de masă lemnoasă a cres
cut cu 220 lei, fiind depășite 

0 nouă fabrică de
Fabrica .de nutrețuri combi

nate, cu o capacitate anuală de 
140 000 tone, de pe platforma 
industrială Bacău-sud a început 
să producă la întreaga capaci
tate. Prima șarjă de nutret com
binat a fost livrată Complexu
lui de creștere și ingrășare a 
porcinelor din localitate, fiind

astfel prevederile planului cin
cinal pentru această perioadă. 
La obținerea acestui succes au 
concurat o seamă de măsuri, 
printre care reducerea pierderi
lor de exploatare. extinderea 
tehnologiei de tăiere in trun
chiuri lungi, selecționarea lem
nului despicat in cantități tot 
mai mari pentru fabricile de ce
luloză și. de plăci aglomerate 
din lemn, valorificarea lemnu
lui de mici dimensiuni și altele.

nutrețuri combinate
apreciată ca ..excepțională". Uti
lajele de înaltă tehnicitate și 
randament sint realizate in țară. 
Prin intrarea în funcțiune a 
noului obiectiv se va asigura 
întregul necesar de furaie pro
teice al complexelor de creștere 
a animalelor.

(Agerpres)

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

la mitingul de la întreprinderea de utilaj petrolier Tîrgoviște
Dragi tovarăși,
Doresc să încep prin a vă adresa 

dumneavoastră, tuturor locuitorilor 
municipiului Tîrgoviște și județu
lui Dîmbovița, un salut călduros 
din partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a 
Consiliului de Stat, a Consiliului 
de Miniștri și din partea mea. 
(Aplauze puternice ; se scandează: 
„Ceaușescu—P.C.R.").

Vizita pe care am făcut-o în ju
dețul Dîmbovița și în municipiul 
Tîrgoviște e prilejuită de sărbăto
rirea, de către uzina dumnea
voastră, a o sută de ani de exis
tență. De aceea doresc să felicit in 
mod călduros pe toți oamenii mun
cii din această uzină, pe toți cei 
care, in decursul anilor, au adus și 
aduc o contribuție activă la dez
voltarea uzinei și. prin aceasta. la 
dezvoltarea generală a industriei 
noastre socialiste, la înflorirea pa
triei noastre. (Aplauze ; urale ; se 
scandează : „Ceaușescu—P.C.R.").

Felicit întregul colectiv de oa
meni ai muncii din întreprinderea 
de utilaj petrolier Tîrgoviște cu 
prilejul conferirii înaltului Ordin 
al Republicii Socialiste România, 
precum și pe noii eroi ai muncii 
socialiste, pe ceilalți tovarăși care 
au fost decorați astăzi sau urmea
ză să le fie inmînate ordine și me
dalii ale Republicii Socialiste 
România. (Aplauze ; urale).

Distingerea uzinei cu acest înalt 
ordin este, de fapt, o apreciere a 
activității pe care ați depus-o, 
după preluarea de către clasa 
muncitoare in propriile mîini a 
conducerii statului, a întreprinde
rilor, o apreciere a contribuției pe 
care o aduceți la dezvoltarea in
dustriei. Tot așa cum acordarea 
ordinelor și titlurilor de Erou al 
Muncii Socialiste este o apreciere 
atît a tovarășilor respectivi, cit și 
a întregului colectiv de oameni ai 
muncii din întreprindere. In a-

ceasta se exprimă aprecierea pe 
care partidul și guvernul o dau a- 
cestui minunat colectiv de oameni 
ai muncii, care își îndeplinește cu 
cinste sarcinile ce-i revin din pla
nul cincinal. (Aplauze ; urale ; se 
scandează : „Ceaușescu—P.C.R.").

Este adevărat că uzina are vîr- 
sta de 100 de ani, că ea amintește 
de începuturile dezvoltării indus
triei in România ; dar este lot atit 
de adevărat că după 23 August 
ea s-a transformat radical, a de
venit o uzină puternică, modernă. 
Aceasta atestă forța creatoare a 
clasei muncitoare, a întregului 
nostru popor, stăpîn pe destinele 
sale, care înfăptuiește neabătut 
politica partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate pe pămîntul României. 
(Aplauze puternice, urale).

Vizitînd unele secții ale între
prinderii dumneavoastră mi-a fă
cut o deosebită plăcere să constat 
că de la ultima mea vizită — e 
adevărat, de atunci au trecut cîțiva 
ani — s-au produs multe îmbu
nătățiri. Uzina s-a dezvoltat pu
ternic, s-a reutilat. producția s-a 
modernizat — ceea ce dovedește 
capacitatea colectivului de oa
meni ai muncii de aici, a condu
cerii întreprinderii, a organizației 
de partid de a acționa cu fermi
tate pentru îndeplinirea hotărîri- 
lor Congresului al X-lea și ale 
Conferinței Naționale.

Ne bucură rezultatele pe care 
le-ați obținut pină acum, deși tre
buie să spun că mai există — din 
păcate — unele nerealizări. Nu 
este bine ca la o sărbătoare să 
vorbești de lipsuri, dar noi sîntem 
comuniști și. atunci cînd sărbăto
rim un asemenea eveniment, tre
buie să ne gîndim și la ceea ce 
mai avem de făcut pentru a lucra 
mai bine, pentru a folosi mijloa
cele de care dispunem în vederea 
creșterii cît mai rapide a produc

ției și a productivității 'muncii, a 
ridicării nivelului tehnic al între
gii activități.

Cunoscind colectivul Uzinelor de 
utilaj petrolier din Tîrgoviște, sint 
convins că el va aprecia înaltul 
Ordin, titlul de Erou și celelalte 
decorații acordate, ca un imbold, 
ca un angajament de a acționa tot 
mai bine pentru a aduce o contri
buție tot mai însemnată la înde
plinirea în bune condiții a pla
nului cincinal, la realizarea anga
jamentelor comitetului județean 
de partid și ale tuturor oamenilor 
muncii din Dîmbovița de a reali
za cincinalul în mai puțin de 5 
ani. (Aplauze puternice ; se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R.").

Am vizitat în dimineața acestei 
zile, la Găești, Uzina de frigidere 
și Uzina de utilaj chimic — două 
întreprinderi care au început să-și 
desfășoare activitatea în ultimii 
ani. Mi-a făcut o deosebită plăcere 
să constat gradul înalt de organi
zare, dotarea modernă a acestor 
întreprinderi, precum și rezultate
le pozitive pe care le-au obținut — 
îndeosebi Uzina de utilaj chimic. 
Tot așa, mi-a produs o mare sa
tisfacție vizita la întreprinderea 
„Automecanica" din Moreni și la 
noua uzină de utilaj chimic din 
Moreni, care, reorganizată pe 
baza unei întreprinderi mai vechi, 
a început să producă, cu rezultate 
bune, utilaj chimic, în acest an. 
Am impresii deosebite despre or
ganizarea și activitatea întreprin
derii „Automecanica" ; de aseme
nea, mi-a produs o deosebită sa
tisfacție activitatea ce se desfășoa
ră la noua uzină de strunguri, 
care a început să funcționeze 
acum un an și care, în prezent, 
produce strunguri de înaltă cali
tate.

Am lăsat la sfîrșit Combinatul 
metalurgic Tîrgoviște — care este 
in construcție — dar care a 
început de astăzi să producă pri

mele cantități de oțel. Cu aceasta, 
municipiul Tîrgoviște începe să se 
numere printre centrele metalurgi
ce din România. (Aplauze puterni
ce). După cum știți, aici au în
ceput deja să producă oțel două 
fabrici. Este, într-adevăr. un în
ceput. Combinatul va trebui să 
ajungă în următorii 2—3 ani la o 
producție de 700 000 tone de oțel 
— este vorba de oțeluri speciale, 
înalt aliate — fiind, din acest 
punct de vedere, o uzină unică în 
felul ei în România. Avem în ve
dere ca. in perspectivă, să se ajun
gă la 1 milion tone, iar după 1980 
să se meargă spre 2 milioane tone 
de oțel. Aș dori să adresez felici
tări constructorilor, care au depus 
eforturi susținute, învingînd unele 
greutăți, pentru a realiza în bune 
condiții aceste secții moderne 
ale combinatului, astfel ca ele să 
înceapă să dea oțel încă în 1973. 
Doresc, de asemenea, să adresez 
felicitări oțelurilor și să le urez să 
obțină numai oțeluri de bună ca
litate ! (Aplauze puternice ; urale ; 
se scandează : „Ceaușescu—Româ
nia").

După cum vedeți, numai în ulti
mii 5—6 ani, în Dîmbovița au fost 
date în funcțiune un număr însem
nat de întreprinderi — și nu 
m-am referit decît la cele meta
lurgice și din ramura construcției 
de mașini. Aceasta contribuie la 
transformarea orașului dumnea
voastră intr-un puternic centru 
industrial — metalurgic și de con
strucții de mașini.

Realizarea acestor noi capacități 
de producție pune, desigur, sarcini 
mari în fața organizației de partid 
județene, a organizațiilor de partid 
orășenești, a oamenilor muncii 
din întreprinderile respective. Toa
te uzinele sînt dotate cu utilaje și 
mașini de înaltă tehnicitate. Am

SUPRAFEȚE INDUSTRIALE 
INTEGRATE 

PRODUCȚIEI
*

TG. MUREȘ (Corespondentul 
„Scinteii". Deaki Lorand). — De 
curind, din inițiativa Comitetului 
județean Mureș al P.C.R. a fost 
lansată o acțiune amplă in în
treprinderile economice pentru 
mai buna folosire a spațiilor de 
producție existente. S-au de
pistat suprafețe care însumează 
aproape 9 000 mp și care, dotate 
corespunzător, ar putea asigura 
un spor de producție de 85,5 
milioane lei pe an. Printre în
treprinderile care se evidenția
ză in această acțiune amintim 
Fabrica de confecții Sighișoara, 
întreprinderea de prelucrare a 
lemnului „23 August" și „Elec- 
tromureș" din Tg. Mureș, fabri
ca de zahăr Luduș și altele.

GHELAR

(Continuare în pag. a IlI-a)

Reportajul vizitei și relatarea mitingului de la întreprinderea 
de utilaj petrolier Tîrgoviște în paginile h - m - iv

OBIECTIVE Șl INSTALAȚII 
MINIERE

Depășind cu peste 20 la sută 
sarcinile de plan aferente peri
oadei care a trecut de la în
ceputul anului, lucrătorii din 
sectorul de investiții al exploa
tării miniere Ghelar au finali
zat o serie de obiective si insta
lații miniere deosebit de impor
tante pentru realizarea sarcini
lor sporite ce le revin in anul 
1974. Au fost terminate lucră
rile de deschidere a unui nou 
orizont de lucru, construcția u- 
nei moderne stații de compre- 
soare in subteran, precum și a- 
dincirea puțului de la mina cen
trală. La ora actuală, eforturi
le minerilor sint concentrate 
spre grăbirea lucrărilor de la 
puțul de extracție numărul trei, 
care va face legătura intre mai 
multe orizonturi productive.

(Agerpres)
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vizita Tomasmiii nicalae ceausescu in județul dîmbovița
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 

Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a făcut in cursul zilei de 14 decembrie o
vizită de lucru în iudețul Dîmbovița.

Conducătorul partidului ți statului a fost însoțit de tovarășii 
Ibe Verdeț, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. ol P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., ți Gheorghe Oprea, vicepreședinte al 
Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale.

ta de lucru a secretarului 
al al partidului in acest județ, 
ui pondere economică devine 
al importantă, are loc intr-un 
•nt important, cind oamenii 

i din intrusa larii fac bUan- 
făptuirilor din primii trei ani 
icinalului și pun baze temei- 
infiptuirii cu succes a planului 

ps anul viitor, continuării In ritm 
Înalt a dezvoltării economiei națio-

Cu numai citeva zile în urmă, co
muniștii. oamenii muncii din unitfi- 

rapor- 
termen 
primii 

angaja
ta sfir-

iștii. oameni; mun< 
economice dimbnvițene 
îndeplinirea înainte de 

■crederilor planului pe 
ani ai cincinalului si 
tul Ier de a realiza pină 

anului o producție suplimen
tară in valoare de o jumătate mi-

Di nd 
gekx 
part: 
tei •

apreciere deosebită succo- 
lute. secretarul general al 
a analizat in cadru] aces- 
de lucru pregătirile con- 

. măsurile luate in fiecare în-
t.reorîndure, cit și la nivelul între
gului județ, pentru îndeplinirea și 
depășirea prevederilor planului pe

trcsgii activități economico și realiza
rea intr-un termen mai scurt a pre
vederilor planului cincinal.

Ora 9. Elicopterul cu caro a călă
torit de la București tovarășul 
Nicolae Ceaușescu aterizează in zona 
do sud a orașului Găești. in preaj
ma noi; platforme industriale — 
primul obiectiv al vizitei in județul 
Dîmbovița. Mii și mii de cetățeni ai 
orașului, muncitori ai noilor indus- 
țr::, locuitori ai satelor din împre
jurimi au venit in intimpinare. ex- 
primindu-și bucuria de a se întâlni 
din nou cu secretarul general al 
partidului. Răsună puternic urale și 
ovații.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
salutat de primul secretar al comi
tetului județean de partid, tovarășul 
Ion Stănescu. care, in numele comu
nelor. al tuturor locuitorilor jude
țului, adresează un călduros bun-

anul 1974.
Discuțiile purtate de secretarul ge

neral al partidului cu oamenii mtin- 
cii. cu cadrele de conducere din 
acest județ au reliefat incă o dată 
entuziasmul cu care colectivele din 
întreprinderi înfăptuiesc sarcinile 
trasate de partid, marile posibilități 
si resurse existente pentru ridicarea 
la un înv-.. calitativ superior a in-

O gardă militară, alcătuită din os
tași ai forțelor armate, din membri 
a. gărzilor patriotice și tineri din 
detașamentele de pregătire pentru 
apărarea patriei, prezintă onorul.

Este intonat Imnul de stat al Re
publicii Socialiste România.

Potrivit datinii străbune, un grup 
de localnic* in costume naționale, 
specifice ținutului, oferă oaspeților 
piine și sare, ii invită să guste din- 
tr-o ploscă cu vin. le oferă flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu răs
punde cu multă prietenie aclama
țiilor mulțimii.

Discuții in Fa|a machetei întreprinderii de utilaj chimic din Găești

Colectivului Fabricii de frigidere din 
GĂEȘTI — recomandări pentru creșterea 
exigenței, a productivității muncii și

randamentului utilajelor
Prima unitate industrială înscrisă 

r? agenda vizitei este Fabrica de 
frigidere.

Ministrul industriei construcțiilor 
de mașini-unelte și electrotehnicii, 
V rgil Actarian. si directorul fabricii, 
ing. Toma Nuță. informează că. 
pornind de la primele trei tipuri de 
frigidere fabricate pinâ acum, pen
tru anul viitor au fost asimilate incă 
7 modele no-.. Totodată, a fost exe
cutat prototipul unu; nou compresor 
cu calități superioare și un consum 
redus de energie electrică. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu subliniază in 
discuții necesitatea de a se introduce 
in fabricație și alte produse in ve
derea folosirii depline a potențialu
lui întreprinderii, a utilajelor și in
stalațiilor modeme cu care este do
tată unitatea.

în '.impui vizitei, de-a lungul flu
xului de fabricație a frigiderelor, se 
remarcă faptul că există incă spatii 
insuficient folosite penîru producție. 
Aci ar putea fi amplasate utilaje 
și in acest fel s-ar ajunge la un 
spor de producție superior capaci
tății proiectate.

Unitatea, după cum bine se știe, 
este tinără. iar media de virstâ a 
colectivului este redusă. Tinind sea
ma de gradul inalt de tehnicitate a 
produselor, se face recomandarea ca 
aici să f:e aduși specialiști cu ex
periență de la alte întreprinderi din 
tară. Problema ridicării continue a 
calificării întregului personal, a in
sista* tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
trebuie să stea nermanent in aten
ția conducerii fabricii. Este necesar 
să se facă verificarea aptitudinilor 
fiecărui muncitor pentru operațiile 
ce le execută, sa se acționeze conti
nuu pentru ridicarea calificării pro
fesionale si. săptâminal. să se con- 
r.ate nivelul lor de cunoștințe și de 
pregătire.

în secțiile fabricii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se interesează 
îndeaproape de modul in care se face 
controlul calității produselor pe fie
care fază de fabricație. Se dau indi
cații pentru instituirea unui control 
cit mai eficient, pentru dotarea_ uni
tății cu noi aparate de măsură și 
control. De asemenea. arată secretarul 
general al partidului, este necesar să 
se analizeze mai temeinic fluxul unor 
linii de fabricație și sâ se introducă 
dispozitive pentru alimentarea auto- 

transpor
tul tablei de la un utilaj la altul, evi- 
lindu-se astfel irosirea timpului oa
menilor pentru operații auxiliare.

In ultima vreme, colectivul de aici 
F-a preocupat intr-o mai mare mă
sură de realizarea unor scule și dis- 
pnziîive prin autoutilare. Este un în
ceput bun. care trebuie insă dezvol
tat și. in același timp, este necesar 
să se îmbunătățească colaborarea cu 
alte unităti din cadrul ministerului 
de resort, in vederea asigurării din 
timp a întregului necesar de scule și 
dispozitive.

La încheierea vizitei, cadrele de 
conducere ale fabricii, reprezentanți 
ai organizațiilor de partid mulțu
mesc călduros tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru îndrumările dat‘-, 
arâtind că întregul colectiv, comu
niștii. toți oamenii muncii nu vor 
precupeți nici un efort pentru înlă
turarea lipsurilor ce se mai mani
festă. per.lru asigurarea bunei activi
tăți a întreprinderii.

— Ați obținut o serie de progrese 
pentru care vă felicit — spune tova
rășul Nicolae Ceaușescu. luindu-și 
rămas bun. Sper ca anul viitor să vă 
pot Jeli cita și pentru îndeplinirea in
tegrală a planului de producție. Vă 
urez mult succes ! »

în imediata apropiere, pe aceeași 
nouă platformă industrială, este vizi
tată întreprinderea de utilaj chimic, 
profilată pe realizarea unei game 
largi de piese de schimb, precum și 
instalații de serie mică și unicate.

Conducătorul partidului și statului 
a fost intimpinat aici de ministrul 
industriei chimice. Mihail Florescu.

Prezentind stadiul actual și lucră
rile pentru dezvoltarea Întreprinderii. 
Gheorghe Rujoiu. directorul unității, 
a arătat că. potrivit indicațiilor pri
mite in cursul vizitei precedente fă
cute de secretarul general, măsurile 
luate au creat condiții ca această h- 
nâră unitate să poată produce in 1975 
de peste 8,5 ori mai mult utilaj 
chimic și de 5 ori . mul
te piese de schimb deciț m 1969. In 
vederea sporirii in continuare a pro-

ducției, s-a început construirea a 
două noi secții de fabricație, una de 
turnătorie-cazangerie și alta de me
canică fină-sculărie — care vor fi date 
in funcțiune înainte de termen. In 
același timp s-a avut in vedere fo
losirea mai eficientă a spațiilor de 
producție, astfel că. in prezent, den
sitatea utilajelor s-a dublat față de 
anul 1969.

Acționindu-se cp fermitate pentru 
înfăptuirea recomandărilor tovară
șului Nicolae Ceaușescu, s-a trecut 
la specializarea echipelor pe fluxul 
tehnologic, iar in vederea asigurării 
necesarului de cadre calificate a fost 
creat un grup școlar cu 700 de 
elevi. De asemenea, pentru reali
zarea unor produse de inaltă cali
tate. de curind a fost pus la punct 
un stand de probe hidraulice la care 
utilajele — in special reactoarele de 
mare presiune — pot fi supuse unor 
încercări de pină la 150 de atmos
fere.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost

Informat în timpul vizitei că între
prinderea a reușit să îndeplinească 
prevederile de plan pe primii trei 
ani ai cincinalului incă din luna 
septembrie, că bunele rezultate ob
ținute fac posibilă îndeplinirea sar
cinilor actualului cincinal in numai 
patru ani și patru luni.

In cursul dialogului purtat in sec
țiile do fabricație s-a subliniat fap
tul că unitatea trebuie să fie dotată 
in continuare cu mașini-unelte spe
cializate in executarea concomitentă 
a mai multor operații similare.

Apreciind rezultatele bune obținute, 
buna organizare și dotare a sectoa
relor de ’fabricație, secretarul gene
ral al partidului a insistat asupra 
creșterii indicelui de folosire a uti
lajelor și. in acest sens, a cerut să 
se studieze posibilitatea introducerii 
schimbului trei. De asemenea, a re
comandat să se acorde atenție mo
dernizării și mecanizării operațiilor 
de montaj in vederea creșterii pro
ductivității muncii. La secția de tur
nătorie. aflată in curs de dezvoltare, 
trebuie avută în vedere dotarea cu 
utilaje pentru mecanizarea complexă 
a operațiilor.

In încheierea vizitei. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a felicitat întregul 
colectiv de muncitori, ingineri și teh
nicieni pentru succesele obținute și 
a -subliniat că unitatea iși i poate 
spori permanent aportul la înzestra
rea tehnică a industriei noastre chi
mice.

Vizita pe noua platformă indus
trială a orașului Găești ia sfirșit. 
Miile de muncitori prezenți salută 
din nou, cu mult entuziasm, pe con
ducătorul partidului și statului, ex- 
primindu-și sentimentele de deosebi
tă stimă și dragoste.

MORENI un raport îmbucurător — 
,, N-ara avut pină acum nici o reclamație, 
tovarășe secretar general, de la noi 
nu pleacă nici un produs inainte de

a fi verificat'1
Elicopterul cu care călătorește se

cretarul general al partidului ateri
zează pe stadionul orașului Moreni, 
împodobit sărbătorește. Aici au ținut 
să fie prezenți mii de localnici, pe
troliști și constructori de mașini, 
pentru a-și exprima sentimentele 
de profund atașament față de po
litica internă și externă a partidu
lui. al cărei promotor consecvent 
este secretarul general al partidului. 
In numele locuitorilor acestei stră
vechi așezări muncitorești, primarul 
orașului. Viorel $erban. urează tova
rășului Nicolae Ceaușescu un căldu
ros bun venit.

De la stadion, coloana de mașini 
se îndreaptă, printr-un adevărat cu
loar viu. spre întreprinderea meca
nică de utilaj tehnologic — primul 
obiectiv al vizitei secretarului ge
neral al partidului in acest oraș.

Blocurile care* străjuiesc străzile 
Moren ilor evidențiază cu pregnanță 
amplele prefaceri urbanistice care 
marchează destinul contemporan al 
tuturor localităților României wx?ia- 
liste. Aplicind in viață indicațiile și 
recomandările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu făcute cu prilejul vizitei 
sale anterioare de lucru efectuate 
aici, edilii orașului au trecut la ma-

tcrializarea unui cuprinzător program 
de dezvoltare și modernizare, care s-a 
concretizat, in acest interval, prin 
înălțarea unor blocuri cu peste 1 300 
apartamente, in care locuiește acum 
mai mull de un sfert din populația 
Moronilor.

Despre întreprinderea mecanică 
de utilaj tehnologic, care și-a sărbă
torit de curind semicentenarul, se 
poate spune, pe drept cuvint, că iși 
trăiește acum a doua tinerețe. In 
urmă cu aproape un an, la indica
ția secretarului general al partidu
lui. intreprinderea a trecut la fabri
carea de echipament tehnologic pen
tru industria chimică.

Directorul unității, inginerul Teo
dor Gongu, informează pe inalții 
oaspeți despre faptul că întreprin
derea a preluat ..din mers" această 
sarcină de mare răspundere, aduci n- 
du-.și o remarcabilă contribuție la 
efortul de înzestrare cu instalații și 
utilaje de înaltă tehnicitate a celei 
mai dinamice industrii românești.

Noul profil de producție a permis 
întreprinderii să debuteze și pe pia
ța externă, livrind pinâ in prezent 
beneficiarilor de peste hotare canti
tăți Însemnate de instalații pentru

transportul și distribuirea propanu- 
lui.

Apreciind priceperea profesională 
și realizările acestui colectiv, tova
rășul Nicolae Ceaușescu recomandă, 
totodată, specialiștilor să se preo
cupe și in continuare de asimilarea 
unor produse de o complexitate mai 
ridicată, care să sporească valoarea 
muncii incorporate in ele, de folo
sirea unor materiale cu caracteris
tici superioare.

în cursul discuției cu ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini 
grele, loan Avram, cu alți specialiști 
din ministerul și centrala de resort, 
se subliniază, ca un merit al colec
tivului. taptul că producția a fost 
organizată in scurt timp, in mod 
corespunzător. adaptîndu-se fluxu
rile tehnologice la exigențele impu
se de noul profil, executindu-.se în 
întreprindere utilaje și instalații de 
valoare ridicată. In mod deosebit 
atrage atenția standul de probă, ale 
cărui bancuri au fost realizate prin 
autodota re.

— N-am avut pină acum nici o re- 
clamație, tovarășe secretar general 
— arată gazdele. De la noi nu plea
că nici un produs înainte de a fi 
verificat !

Urmind indicațiile date de tovară
șul Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
vizitei făcute- la Tirgu-Mureș, s-au 
luat -și aici -măsuri pentru extinde
rea ..stanciului de probă, iar pe locul 
unor magazii mai vechi s-a trecut la 
amenajarea unei platforme in aer 
liber pentru montajul general al u- 
tilajelor, care se asamblează aici 
înainte de a fi expediate pe șantiere. 
Secretarul general al partidului a- 
preciază promptitudinea cu care a- 
cest colectiv înțelege să răsDundă u- 
nor cerințe impuse de logica orică
rei activități economice — aceea de 
a da producție de calitate — modul 
in care intreprinderea se achită de 
sarcinile trasate de conducerea noas
tră d? partid și recomandă extinde
rea acestei ramne și a halelor de 
producție în vederea creșterii caoa- 
cității sectorului de montaj general.

Se străbat principalele secții in 
care se urmărește organizarea pro
ducției în fluxuri tehnologice. în 
noua hală a cazangeriei. pusă in 
funcțiune cu numai două luni si Ju
mătate in urmă, este discutat și pla
nul de dezvoltare prevăzut nent.ru 
viitorii doi ani. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cere revederea studiului 
tehnico-economic. care va trebui să 
includă in principal dotarea noilor 
capacități ce se vor înălța aici cu 
utilaje de cea mai inaltă tehnicitate 
care să garanteze creșterea produc
ției, pină in 1975, la 15 000—20 000 
tone pe an.

— Aveți create toate condițiile 
pentru a atinge acest nivel. După 
cite știu, ați sărbătorit nu dpmult 
semicentenarul uzinei si deci aveți 
un colectiv cu o bogată experiența 
profesională — a spus secretarul ge
neral al partidului.

Feliciți nd călduros colectivul uni
tății pentru frumoasele rezultate ob
ținute, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a scris in cartea de onoare a Între
prinderii : „Mi-a produs o deosebită 
satisfacție intilnirea cu harnicul co
lectiv al întreprinderii mecanice de 
utilaj tehnologic Moreni. ale cărui 
rezultate arată că muncitorii, tehni
cienii și inginerii de aici nu-și pre
cupețesc forțele pentru a-și îndeplini 
in cele mai bune condiții sarcinile 
do pian ce le revin. Tuturor Ie adre
sez îndemnul de a acționa in conti
nuare pentru mai buna organizare 
a muncii și a producției, pentru fo
losirea deplină a capacității de pro-

ducțio și pentru a obține, pe această 
bază, rezultate superioare in întreaga 
activitate, la nivelul cerințelor toi 
mai mari ale economiei naționale".

Următorul obiectiv al vizitei îl 
constituie întreprinderea Automeca- 
nica, cea mai tinără unitate in
dustrială a orașului. Prin apariția eî 
in peisajul economic al localității, 
Morenii s-au înscris definitiv in rin
dul centrelor industriei constructoa
re de mașini.

Colectivele de constructori — arată 
directorul general, inginerul Pantazi 
Fenichiu — s-au achitat cu cinste de 
angajamentul asumat cu prilejul nre- 
cedentei vizite de lucru a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu de a pune in

funcțiune acest modem obiectiv 
mult înainte 
asimllind in 
bază cu un 
era stabilit.

Șl aici, ca .
conică de utilaj tehnologic, in cen
trul discuției pe care o poartă secre
tarul general al partidului cu mem
brii colectivului, cu specialiștii Mi
nisterului Industriei Construcțiilor 
drt Mașini Grele, al Centralei Indus
triale de autocamioane și turisme, 
se situează problemele legate de di
versificarea in continuare a produc
ției Și de ridicare a eficientei activi
tății economice. Astfel, colectivul de 
aici a acționat in direcția aplicării 
unor măsuri tehnice șl organi
zatorice menite să asigure o con
siderabilă reducere a consumului 
la principalele materii prime. Se ci
tează. printre altele, exemplul intro
ducerii planurilor de croire combi
nată. metodă prin a cărei aolicare 
s-a economisit in acest an 1 200 tone 
de metal. Secretarul general al par
tidului recomandă să fie continuate 
acțiunile de economisire a metalului, 
lndlcind să se extindă procedeul de 
presare a unor piese în locul turnă
rii lor.

în cursul discuției se abordează 
problema realizării planului, gaz
dele informind că, potrivit sarcinilor 
trasate de recenta plenară a C.C. al 
P.C.R., au fost identificate spații 
disponibile lnsumînd circa 1500 m 
pătrați destinate pină acum unor ac
tivități auxiliare. Prin montarea pe 
aceste suprafețe a unor utilaje, ca
pacitatea sculăriei se va dubla.

Secretarul general recomandă mo
dernizarea în continuare a producției 
și produselor, subliniind importanța 
formării și pregătirii cadrelor de 
muncitori calificați, care să minuiască 
cu pricepere utilajele din dotare. 
Măsurile adoptate pentru școlariza
rea viitorilor muncitori vor trebui să 
fie însoțite de acțiuni cu caracter so
cial vizînd stabilizarea cadrelor che
mate să confere Moronilor o prezen
ță prestigioasă in rindul centrelor in
dustriei constructoare de mașini ro
mânești.

Apreciind, în încheiere, preocupa
rea permanentă a întregului colectiv 
de a asigura toate condițiile de rea
lizare a unor produse cu parametri 
superiori, secretarul general a notat 
in cartea de onoare a întreprinderii 
impresiile bune lăsate de această u- 
nitate, urind comuniștilor, tuturor 
muncitorilor, noi succese in activita
tea lor viitoare.

_________  _____  cu 
de termenele prevăzute, 
fabricație produsele de 
an mai devreme decit

sl la întreprinderea mc-

TÎRGOVIȘTE alături de REȘIȚA, 
HUNEDOARA și GALAȚI 
felicitări întregului colectiv de proiec
tanți, constructori, montori, instalatori 
și oțelari, organelor și organizațiilor de 
partid pentru eforturile depuse in 
înfăptuirea acestui important obiectiv 
industrial stabilit de Congresul al X-lea 

al partidului11

,,Calde

1
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Sint preienlafe realizările colectivului de la Întreprinderea mecanică de utilaj tehnologic din Moreni

Elicopterul decolează, îndreptin- 
du-se spre Tirgoviște, fostă cetate de 
scaun, care evocă înălțătoare fapte 
de istorie și spiritualitate româneas
că. astăzi viguroasă cetate a indus
triei și culturii noastre contempora
ne. Anii socialismului au însemnat 
pentru străvechea urbe — ..intre o- 
rașe cel mai umilit", cum ii apărea 
poetului Grigorc Alexandrescu spre 
mijlocul veacului trecut — un timp 
al renașterii și afirmării sale plena
re, al marilor împliniri, care leagă, 
înlr-o continuitate firească de civili
zație, trecutul de prezentul luminos 
al acestei așezări. Aici, ca pretutin
deni pe cuprinsul înnoit al patriei, 
s-au ridicat, după cel de-al X-lea 
Congres al partidului, importante o- 
biectlve economice și social-cultu- 
rale, realizindu-se în mai puțin de 
100 de zile producția industrială a 
anului 1959. Tirgoviștenii — aseme
nea întregului popor — partici
pă cu însuflețire la înfăptuirea 
politicii partidului, contribuind la e- 
dificarea societății socialiste pe pă- 
mintul României, 
demni de cei ce i-au precedat, 
sindu-le drept legămint 
mărire".

în această zi deosebită, orașul este 
la sărbătoare. Pe frontispiciul clă- 
dirilor patinate de vreme și ale noi
lor blocuri flutură steaguri roșii șl 
tricolore. Principalele artere sint îm
podobite festiv.

La ora 12.00 se aterizează pe Sta
dionul municipiului. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducă
tori de partid și de stat sînt intim- 
pinați de Constantin Motoroiu, prim- 
sccretar al Comitetului municipal 
Tirgoviște al P.C.R., președintele 
consiliului popular municipal, sint a- 
clamați îndelung, de mii și mii de 
localnici.

Primul obiectiv înscris pe agenda 
de lucru a secretarului general il 
constituie vizitarea oțelăriilor din 
sudul străvechiului oraș.

Sute de constructori și siderurgiști 
fac conducătorului partidului și sta
tului o vibrantă primire.

Eroul muncii socialiste Dumitru 
Ene si tinărul oțelar tonitor Gheor
ghe Sandu oferă flori, salută cu e- 
moție pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și se angajează, in numele întregu
lui colectiv din care fac parte, să 
transforme in renume numele tine
rei lor întreprinderi.

In aplauzele entuziaste ale sutelor 
de siderurgiști, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu taie panglica inaugurală a 
noilor oțelării. Cu producția lor de 
un milion de tone anual, acestea se 
vor situa, in 1980, la nivelul Reșiței. 
Dar important la Tirgoviște este nu 
numai cantitatea de metal, ci. in 
primul rind. calitatea lui deosebită.

Ministrul de resort, Neculai A- 
gachi. prezintă o serie de indicatori 
economici ai producției, din care re
zultă eficacitatea deosebită a in
vestițiilor. Oțelurile superioare — 
rapide, inoxidabile, refractare, 
inalt aliate pentru' scule și. tablă <•- 
leclrotehnlcâ, de rulmenți, precum si 
pentru construcții — care urmează 
a fi asimilate treptat, dar intr-un 
ritm accelerat, vor avea, de pildă, 
prețuri de vlnzare de pinâ la 16 
ori mai mari față de cele obișnuite, 
in concordanța cu dezideratul general 
al siderurgiei moderne de valorifi
care la un nivel cit mai inalt a me
talului.

Directorul întreprinderii, inginerul 
Nicolae Ojovan. raportează, in nu
mele tuturor celor care au contribuit 
la construcția marii unități, că sar-

Ei se dovedesc 
lă- 

„a patriei

cina ce le-a fost trasată în anul 
1969. de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul precedentei 
vizite, de a face ca in cursul ac
tualului cincinal să curgă otel la 
Tirgoviște și vechea cetate de scaun 
să devină o cetate a oțelului ro
mânesc a fost materializată înainte 
de termenele fixate.

— Vă felicit, spune 
Nioolae Ceaușescu, și vă 
succese.

in fața unor machete . „
sini înfățișate actualul stadiu al con
strucției întreprinderii și viitoarele 
etape de dezvoltare ale acesteia. 
Deși reprezentate la scară redusă, 
construcțiile pot fi imaginate in toa
tă amploarea lor. întreaga între
prindere se întinde pe o suprafață 
de 104 ha.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează de modul in care este 
folosit terenul pus la dispoziție pen
tru construcții. Se arată că gradul 
de ocupare cu clădiri a atins un in
dice de 82 la sută, față de 75 la 
sută prevăzut in normative, acest 
procent urmind a crește după anul 
1975, cind se vor da in funcțiune 
alte obiective.

Pe parcursul vizitei, gazdele înfă
țișează unele aspecte tehnico-econo- 
mice prezente și de viitor, anga- 
jindu-se să obținj-i oțel de calitate 
si la un preț de cost cit mai redus, 
contribuind prin aceasta la creșterea 
eficienței investițiilor.

Pe platforma de lucru a cuptoare
lor de la oțelăria electrică nr. 2 se 
petrece un moment deosebit pentru 
istoria întreprinderii. Siderurgiști! 
— care intimpină cu un puternic 
entuziasm pe secretarul general al 
partidului — au pregătit șarja ce

tovarășul 
urez noi
și grafice

marchează Intrarea în circuitul eco
nomic. înainte de termenul prevăzut 
în planul de stat, a acestui mare 
obiectiv.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
invitat de Inginerul Emil Ionescu, 
șeful oțelăriei. să declanșeze turna
rea primei șarje de metal a tinerel 
unități siderurgice românești.
. In aplauzele celor prezenți, secre
tarul genera] al partidului apasă pe 
butonul de pornire a instalațiilor 
automate. Fluviul Incandescent se 
revarsă în torent, semnlficind cu tu
multul său fierbinte viitorul mereu 
ascendent al economici patriei noas
tre. aflate in plin avint.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu feli
cită pe siderurgiști, stringe miinita 
tuturor celor care au contribuit la 
acest remarcabil succes.

Din grupul siderurgiștilor se des
prinde maistrul oțelar Vasile Sol- 
can, care, emoționat, exprimă cu
vinte de mulțumire la adresa parti
dului, a secretarului său general, 
pentru atenția ce o acordă dezvol
tării economice a tuturor județelor 
țării.

Vorbind In numele specialiștilor 
uzinei sovietice care a livrat o se
rie de instalații și a asigurat asis
tentă tehnică la montajul acestora, 
inginerul Iutii Petaovicl Kul iși 
arată deosebita satisfacție față 
buna funcționare a agregatelor, 
colaborarea cu specialiștii români.

— Vă felicit, spune tovarășul 
Nicolae Ceausescu. Această conlu
crare constituie o expresie a priete
niei dintre popoarele noastre.

La intrarea în oțelăria electrică nr. 
1. prim-topitorul Gheorghe Rus 
oferă secretarului general al pdrv'- 
dului un buchet de flori și, în nu
mele tovarășilor săi de muncă, 
afirmă angajamentul de a realiza In 
cele mai bune condiții planul de 
producție și de a devansa, totodată, 
cu trei luni punerea în funcțiune a 
cuptorului nr. 2.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
invitat apoi de Inginerul Nicolae 
Birliba. șeful secției, și maistrul 
oțelar Gheorghe Mandocescu să de
clanșeze șarja inaugurală a cuptoa
relor de 10 tone.

Macarale puternice preiau apoi 
oala uriașă cu oțel incandescent și 
o poartă cu precizie spre platforma 
de deversare in lingotiere.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu feli
cită pe constructori și siderurgiști, 
le urează noi șarje reușite de oțel 
superior.

Inginerul Pach Bogumik, conducă
torul unui grup de specialiști po
lonezi care au asistat la montarea 
unor utilaje livrate de R. p. Polonă, 
iși exprimă satisfacția de a fi lu
crat, alături de specialiștii români, 
bucuria de a-1 fi intîlnit pe condu
cătorul partidului și statului nostru.

— Această realizare, arată tova
rășul Nicolae Ceaușescu, să fie o ex
presie a prieteniei dintre România 
și Polonia.

In timpul operațiilor de șarjare a 
oțelului, între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și factorii de răspundere 
din întreprindere, centrală și minis
terul de resort are loc un schimb de 
păreri privind evoluția viitoare
lor lucrări de montaj, asigurarea 
tuturor condițiilor pentru scurtarea 
termenelor de punere în funcțiune, 
potrivit angajamentelor luate de 
constructori și montori, creșterea 
calității lucrărilor, montarea ritmică 
a utilajelor, realizarea unor con
strucții și confecții metalice In ca
drul întreprinderii, pregătirea și spe
cializarea cadrelor de toate gradele, 
atingerea la termenele prevăzute a 
capacităților proieotate, asimilarea 
accelerată a diferitelor mărci de oțe
luri superioare. Din acc-st dialog viu 
se desprind prețioase jaloane de vii
tor.

In încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a notat în Cartea 
de onoare a întreprinderii ;

„Vizitind marea platformă side
rurgică de la Tirgoviște, doresc să 
adresez .............................  . ’ ’
colectiv de proiectanți, constructori, 
montori, instalatori și oțelari, orga
nelor și organizațiilor de partid pen
tru eforturile depuse în înfăptuirea 
acestui important obiectiv industrial 
stabilit de Congresul al X-lea al 
partidului.

Doresc tînărului colectiv de munci
tori, tehnicieni și ingineri, precum 
și conducerii întreprinderii succese 
cît mai mari în îndeplinirea sarci
nilor de înaltă răspundere ce le 
revin.

Fie ca „focul continuu" din noua 
vatră siderurgică tirgovișteană 
contribuie din plin la progresul 
prosperitatea poporului român și 
patriei noastre socialiste !".

Dialogul secretarului general al 
partidului 
Tirgoviște 
formă, la 
guri.

Directorul unității, Ing. Lucian 
Mititelu, informează că halele sint 
gata și au fost montate circa 80 la 
sută din utilajele prevăzute pentru 
etapa finală, stabilită a fi atinsă in 
anul viitor. De asemenea, sint asigu
rate utilajele prevăzute a fi puse in 
producție in 1974. El arată că, in spi
ritul indicației conducerii de partid,

de 
de

calde felicitări întregului

să
Și

cu oamenii muncii din 
continuă, pe aceeași plat- 
tinăra Fabrică de strun-

(Continuare în pag. a IV-a)

In cea mai tinără fabrică de strunguri a fării

nent.ru
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Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pap. T) 

realizat investiții de sute de 
ijr^lioane și miliarde de lei pentru 
fiecare dintre ele — și va trebui să 
facem totul ca, în cel mai scurt 
timp, toate aceste unități să lu
creze cu întreaga capacitate, să 
asigure o producție de înaltă teh
nicitate și calitate, să sporească efi
ciența economică în așa fel incit 
să aducă un aport de mare însem
nătate la dezvoltarea industriei 
noastre socialiste, la înfăptuirea 
programului trasat de Congresul 
al X-lea al partidului. (Aplauze 
puternice ; urale).

Ținînd seama de volumul mare 
de investiții ce urmează să fie rea
lizat în următorii ani, este nece
sar, de asemenea, ca comitetul ju
dețean de partid, precum și orga
nizațiile de construcții să ia mă
surile corespunzătoare pentru în
făptuirea la timp și în bune con
diții a tuturor lucrărilor. Am adre
sat felicitări constructorilor pentru 
ceea ce au realizat și pentru da
rea în folosință a celor două oțe- 
lării ; dar trebuie să spun că ei 
au merite însemnate și în punerea 
în funcțiune a tuturor celorlalte 
întreprinderi de care am pomenit 
aici. Deci, aș dori să se înțeleagă 
că felicitările sînt adresate pentru 
întreaga activitate pe care au de
pus-o pînă acum. Considerăm că, 
în cursul anului viitor, ei vor lucra 
in așa fel ineît să realizeze în bune 
condiții planul cincinal, iar cu 
prilejul aniversării a 30 de ani de 
la eliberarea patriei noastre să-i 
putem distinge și pe constructori 
pentru activitatea lor. Aș dori ca 
și dintre ei să avem anul viitor 
un număr de eroi ai muncii so
cialiste. (Aplauze : urale).

Este necesar deci ca organele și 
organizațiile de partid, colectivele 
de conducere, comitetele oamenilor 
muncii, toți oamenii muncii să ac
ționeze cu toată fermitatea pentru 
lichidarea tuturor neajunsurilor, 
pentru înfăptuirea în cele mai bune 
condiții a sarcinilor mari ce le stau 
in față în 1974 și in anii urmă
tori. Cunosc oamenii muncii _ din 
județul Dîmbovița și din Tîrgo
viște, atît din perioada dinainte 
de război, cit și în cea de după 
eliberare ; știu că atunci cînd ei 
își iau un angajament îl duc la 
îndeplinire '. De aceea am deplină 

/.-•credere că oamenii muncii din 
Dîmbovița vor face totul pentru 
a-și îndeplini cu cinste sarcinile pe 
care le au ! (Aplauze ; urale ; se 
scandează : „Ceaușescu — P.C.R,“).

După cum cunoașteți, recent a 
avut loc plenara Comitetului Cen
tral, care, făcind bilanțul realizări
lor pe primii trei ani ai cincina
lului, a constatat cu multă satis
facție îndeplinirea planului și a 
angajamentelor luate de oamenii 
muncii. Faptul că un număr în
semnat de județe au îndeplinit cu 
mult înainte planul pe 3 ani de
monstrează că există reaie posibi
lități de a realiza cincinalul înain
te de termen. Nu doresc să mă 
mai refer la aceste rezultate, pen
tru că am vorbit pe larg despre 
ele în plenară.

De asemenea, plenara a trasat 
sarcinile de plan pe anul 1974 Vă 
sînt cunoscute aceste sarcini. Ur
mează ca industria noastră să 
crească într-un ritm de peste 161a 

Pretutindeni, secretarul general al partidului este primit cu câldurâ și entuziasm

sută, să intre în producție noi ca
pacități. să realizăm investiții de 
peste 100 miliarde lei. Toate aces
tea cer eforturi susținute. Așa 
cum am menționat. și județul 
Dîmbovița și municipiul Tirgoviș- 
te au sarcini mari, atit în domeniul 
producției, cît și în cel al investi
țiilor. Trebuie să acționăm cu toa
tă fermitatea pentru a asigura în
deplinirea în bune condiții a 
tuturor sarcinilor trasate de plena
ra Comitetului nostru Central.

Totodată, plenara a acordat o 
atenție deosebită măsurilor pri
vind creșterea în continuare a ni
velului de trai al întregului nos
tru popor. $i in ce privește crește
rea nivelului de trai pe primii trei 
ani s-au îndeplinit toate prevede
rile cincinalului, iar unele din e’.e 
au fost chiar depășite. Pornind de 
la succesele pe care le-am obținut, 
de la perspectiva pe care o avem 
de a realiza pînă în 1975 o pro
ducție mai mare decit era prevă
zut inițial in plan, Comitetul Cen
tral a hotărît să se meargă la o 
sporire mai accentuată a salariilor 
mici ale muncitorilor calificați. 
Am vorbit despre aceasta ; ur
mează, în medie, ca aceste salarii 
să crească cu 200 de lei. în 1975, 
peste salariile actuale, muncitorii 
calificați cu salarii mici vor primi 
în medie cu 200 de lei mai mult, 
la care se va adăuga și majora
rea de salariu ce. urmează să se 
realizeze peritrti toți salariații, 
pentru toți, oamenii muncii din 
România. Aceasta înseamnă că de 
fapt creșterea salariilor pentru 
muncitorii cu salarii mici va fi 
în medie de 300—320 pînă la 
350 lei. Toate acestea arată încă o 
dată preocuparea permanentă a 
partidului nostru de a face totul 
pentru ca, pe măsura dezvoltării 
economiei naționale, a sporirii 
producției, să asigurăm creșterea 
veniturilor, ridicarea bunăstării 
întregului nostru popor. Acesta 
este, de fapt, țelul întregii noas
tre politici, esența societății so
cialiste pe care o edificăm în 
România. (Urale ; aplauze pu
ternice).

Desigur, preocupîndu-ne de în
făptuirea programului de dezvol
tare a patriei noastre, de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, nu uităm nici un mo
ment că trebuie să perfecționăm 
continuu formele de conducere, să 
creăm cadrul organizatoric tot mai 
corespunzător pentru participarea 
largă, activă a maselor populare, 
a întregului popor la conducerea 
tuturor domeniilor activității eco- 
nomico-sociale. Am adoptat un șir 
de măsuri care creează oameni
lor muncii posibilitatea de a par
ticipa nemijlocit la conducerea 
statului nostru în toate domeniile 
de activitate. Trebuie să perfecțio
năm în continuare aceste forme 
de organizare și. mai cu seamă, 
să acționăm ca ele să devină via
bile. ca comitetele oamenilor mun
cii, diferitele organisme județene 
și centrale să funcționeze în cît 
mai bune condiții. Numai în fe
lul acesta vom putea înfăptui cu 
succes marile sarcini pe care le 
avem în dezvoltarea societății 
noastre, vom putea asigura mersul 
tot mai ferm înainte al patriei pe 
drumul socialismului și comunis
mului. (Aplauze ; urale).

Deoarece am renunțat să facem 
o adunare specială cu activul de 
partid, aș dori să mă refer-, în a- 
cest cadru, și la unele probleme 
privind activitatea organizațiilor 
de partid, a activului de partid, la 
sarcinile ce le revin în îndeplini
rea programului pe care îl avem 
în față.

Desigur, tot ceea ce înfăptuim 
în întreaga țară, deci și în Dîm
bovița, este rodul politicii juste, 
marxist-leniniste a partidului nos
tru. al faptului că partidul știe să 
aplice adevărurile generale ale 
socialismului la condițiile concre
te din România, că se străduiește 
să asigure unirea eforturilor în
tregului nostru popor, îndeplinin- 
du-și astfel rolul de forță politică 
conducătoare în societatea româ
nească, în strînsă unitate cu po
porul. (Aplauze ; urale). In acest 
cadru doresc să apreciez în mod 
deosebit munca organizațiilor de 
partid, a activului de part'd, a co
mitetului județean din Dîmbovița, 
rezultatele obținute în îndeplini
rea sarcinilor pe care le au în 
unirea eforturilor tuturor oameni
lor muncii din județ, pentru înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al 
X-lea și ale Conferinței Naționale 
— și să le adresez calde felicitări ! 
(Aplauze ; urale ; se scandează 
„Ceaușescu-P.C.R.").

Nu aș putea să nu menționez 
unele neajunsuri care s-au mani
festat în activitatea unor organi
zații de partid, faptul că sint o 
serie de râmîneri în urmh, că 
s-au produs unele deficiențe în ce 
privește calitatea producției. Nu 
am analizat acum agricultura, dar 
și aici există o serie de rămâneri 
în urmă. Toate acestea se dato- 
resc și faptului că nu în suficientă 
măsură organele și organizațiile 
de partid au știut să asigure o 
bună planificare și cuprindere a 
tuturor domeniilor de activitate, 
că. cîteodată, ele nu au acor
dat suficientă atenție problemelor 
principale dintr-o serie de între
prinderi, ceea ce a contribuit la 
persistența unor neajunsuri, une
ori destul de grave. Nu vreau ca 
tovarășii miniștri care sînt pre- 
zenți să creadă cumva că nu li se 
acordă atenție, că pe lîngă părțile 
bune — și felicitările pe care 
le-au primit pentru aceasta — nu 
sînt și ei vinovați de lipsurile ce 
s-au manifestat în întreprinderile 
respective. Dar am discutat des
pre aceasta la plenară, precum și 
în alte împrejurări ; aici vreau 
să mă refer îndeosebi la activita
tea organelor de partid din județul 
Dîmbovița, a organizațiilor de 
partid, pentru că ele puteau și tre
buie să facă mai mult în această 
privință.

Este necesar să acordăm mai 
multă atenție înfăptuirii la timp a 
sarcinilor puse de Comitetul Cen
tral privind creșterea productivi
tății munci, a eficienței economi
ce, a calității producției. Se impun 
măsuri mai hotărîte în ridicarea 
cunoștințelor profesionale, a nive
lului de caii licăre ' a oamenilor 
muncii, cu atît mai mult cu cît în 
județul dumneavoastră au fost a- 
trași in producție mii și mii de 
oameni. Vor continua, de aseme
nea. în următorii ani. să intre in 
întreprinderi mii și mii de oameni, 
tineri sau mai în vîrstă, care pă- 

șese pentru prima dată în uzină 
— iar mașinile, utilajele de înaltă 
tehnicitate pe care le avem cer 
pricepere, eforturi serioase pentru 
a le cunoaște și mînui cît mai bi
ne. Iată de ce organizația de partid 
trebuie să acorde mai multă aten
ție problemei calificării, ridicării 
nivelului de cunoștințe al tuturor 
oamenilor muncii.

Este necesară o folosire mai ac
tivă. mai largă a activului de 
partid, a cadrelor din întreprin
deri, a muncitorilor calificați, cu 
experiență. M-aș referi in această 
privință chiar la uzina care a fost 
decorată astăzi. Sint aici muncitori 
cu cunoștințe deosebite, dar există 
și un număr mare de tineri; e ade
vărat. s-au făcut lucruri bune, dar 
cred că cunoașteți cu toții că unele 
produse ale întreprinderii de uti
laj petrolier nu au fost întotdeau
na la înălțime din punct de vede
re al nivelului tehnic și al calită
ții. Dacă s-ar fi acordat o atenție 
mai mare calificării, atît de către 
comitetul județean, cît și de către 
organizația de partid din munici
piul Tirgoviște și din înt.reprindere 
și s-ar fi acționat în această di
recție împreună cu cadrele de spe
cialiști și de muncitori calificați 
din înt.reprindere, o serie de ne
ajunsuri puteau fi evitate. Deci, 
în viitor, este necesar să se acor
de mai multă atenție folosirii ca
drelor minunate pe care le avem, 
a activului de partid și de stat, a 
muncitorilor calificați și specialiș
tilor, pentru a asigura găsirea ce
lor mai bune soluții în vederea 
funcționării la toți parametrii a 
întreprinderilor. Va trebui să or
ganizăm un ajutor corespunzător 
întreprinderilor noi de către între
prinderile mai vechi, de către spe
cialiștii și muncitorii cu o califi
care superioară din întreprinderile 
vechi, cu toții purtând răspunderea 
pentru tot ceea ce se realizează 
într-un oraș, în județ, pentru a 
asigura ca toate întreprinderile să 
meargă in condiții cît mai bune. 
Consider că în acest sens în acti
vitatea organelor de partid s-au 
manifestat neajunsuri și trebuie 
luate măsuri hotărîte pentru a li
chida cît mai grabnic aceste lip
suri. Nu mi-am propus să dau date 
despre minusurile din producție ; 
am făcut numai cîteva sublinieri 
cu privire la măsurile ce trebuie 
luate. Aș dori să se înțeleagă de 
către comitetul județean, de comi
tetul municipal, de celelalte comi
tete orășenești și de către toate or
ganizațiile de partid că au datoria 
să acționeze cu toată fermitatea 
pentru a lichida grabnic toate aces
te neajunsuri. Așa cum am mai 
menționat, pentru a face acest lu
cru, ele trebuie să se sprijine pe 
activul de partid, pe toate organi
zațiile de partid, pe toți oamenii 
muncii. Comuniștii trebuie să fie 
în primele rinduri în ce privește 
disciplina în producție, ordinea, 
înfăotuirea in bune condiții a 
planului. Ei trebuie să acționeze 
pentru unirea eforturilor tuturor 
oamenilor muncii din fiecare în- 
treorindere, din întregul județ, 
într-o direcție unică — a înfăo- 
tuirii programului elaborat de 
Congresul al X-lea al partidului. 
(Aplauze, urale).

E necesar, totodată, să se acorde 
mai multă atenție activității edu

Mitingul de la întreprinderea de utilaj petrolier Tîrgoviște
După vizitarea diferitelor secții ale 

întreprinderii are loc in hala de 
montaj a uzinei un mare miting. Sint 
prezenți peste 12 000 de oameni ai 
muncii din uzină, din alte între
prinderi din Tirgoviște și din jude
țul Dîmbovița. Apariția la tribuna 
prezidiului a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu este salutată de toți cei 
prezenți cu urale și ovații. Se scan
dează minute in șir „Ceaușescu — 
P.C.R.**, „Ceaușescu și poporul*1.

Mitingul a fost deschis de tovară
șul ION STANESCU, prim-secretar 
al comitetului județean de partid. 
Salutind in numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii din jude
țul Dîmbovița prezența secretarului 
general al P.C.R. la aniversarea a 100 
de ani de activitate a întreprinderii 
de utilaj petrolier, vorbitorul a spus:

Vă raportăm, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că de la Înfiin
țarea județului pină in prezent au 
'ost puse in funcțiune 68 de noi o- 
biective economice și social-cultu- 
rale. Ritmul de creștere a producției 
industriale de 22,7 La sută este cu 
mult peste ritmul mediu pe țară. 
Oamenii muncii din unitățile econo
mice ale județului nostru, în frunte 
cu comuniștii, antrenați in marea în
trecere patriotică pentru realizarea 
cincinalului inainte de termen, au în
deplinit pînă In ziua de 8 decembrie 

cative, politice, de ridicare ia nive
lului conștiinței socialiste, de apli
care a principiilor eticii și echi
tății socialiste în întreaga noas
tră activitate. Trebuie să înțelegem 
că, înfăptuind societatea socialistă 
multilateral dezvoltată în Româ
nia, acționăm și realizăm totoda
tă și noi relații sociale ; trebuie 
să dezvoltăm conștiința, nivelul de 
înțelegere al fiecărui cetățean, atît 
pentru interesele proprii, cît și 
pentru interesele întreprinderii, in
teresele colective, pentru interese
le generale ale întregii noastre 
patrii. (Aplauze, urale).

De asemenea, în înfăptuirea po
liticii partidului de ridicare a ni
velului de trai, organizațiile de 
partid, comitetul județean, consi
liile populare au datoria de a a- 
corda o atenție mai mare realiză
rii în bune condiții a măsuri
lor stabilite de Comitetul Central 
și guvern. Chiar dacă m-aș referi 
la construcțiile de loouințe din 
Tîrgoviște — unde de ani de zile 
planul stabilit nu s-a realizat în 
totalitate, nu s-au construit toate 
apartamentele pentru care s-au dat 
bani și materiale — ar fi sufi
cient pentru a vedea de ce sînt 
obligat să atrag atenția să 6e ia 
toate măsurile pentru înfăptuirea 
în bune condiții a prevederilor 
referitoare la ridicarea nivelului 
de trai al poporului. Construcția 
de locuințe, de creșe, cămine con
stituie o parte însemnată a creș
terii nivelului do trai al tuturor 
oamenilor muncii. (Aplauze pu
ternice, urale).

E necesar ca și sindicatele, or
ganizațiile de tineret să acționeze 
cu mai multă fermitate pentru în
deplinirea sarcinilor și a obliga
țiilor pe care le au.

M-am referit la toate acestea, 
tovarăși, pornind de la necesitatea 
de a acționa, în 1974. pe toate 
fronturile, pentru înfăptuirea în 
cele mai bune condiții a h eteri- 
rilor plenarei Comitetului nostru 
Central din noiembrie.

Cunosc bine organizația de 
partid din Dîmbovița și sînt 
convins că va lua toate măsurile 
pentru a lichida în cel mai scurt 
timp lipsurile, pentru a asigura 
înfăptuirea, împreună cu toți oa
menii muncii, a marilor sarcini 
ce-i stau în față, astfel incit orga
nizația de partid din Dîmbovița 
și oamenii muncii din județ să-și 
aducă o contribuție tot mai însem
nată la înfăptuirea cincinalului în 
mai puțin de 5 ani. (Aplauze ; 
urale).

Am menționat nu o dată unita
tea dintre politica națională și cea 
internațională a României, preocu
parea partidului nostru de a dez
volta colaborarea cu țările socia
liste, cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială. 
De asemenea, la plenară am vor
bit pe larg și despre situația in
ternațională și nu doresc să mai 
revin acum la aceste probleme.

Aș dori să menționez că înfăp
tuirea politicii noastre interne 
este strîns legată de participarea 
activă la diviziunea internațională 
a muncii, la schimbul de valori 
materiale și spirituale cu toate 
statele lumii, că o bună parte a 
producție- noastre este realizată 
și se poate realiza numai dezvol- 
tînd iarg cooperarea și colabora

a.c. prevederile planului cincinal pe 
primii trei ani la producția globală 
industrială, urmind ca pină Ia sfirși- 
tul anului să se obțină o producție 
suplimentară in valoare de aproape 
500 milioane lei.

Așa cum ați constatat la fața locu
lui, aici se conturează o nouă cetate 
românească a oțelului. Prin eforturi 
susținute, constructorii și montorii au 
recuperat restanțele, îndeplinind pla
nul de investiții pe anul 1973 la 
construcții șl montaje cu 30- de zile 
mai devreme. S-au pus in funcțiune 
primele capacități de producție la o- 
țelăriile electrice și la forja de 
blocuri șl bare.

Ritmul susținut in care se lucrează 
pe platforma industrială ne permite 
să ,vă raportăm, tovarășe secretar ge
neral, că sarcinile planului cincinal 
la investiții vor fi realizate in mal 
puțin de patru ani și jumătate. In 
spiritul indicațiilor dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. am ac
ționat și am reușit să depistăm, 
pină in prezent, circa 20 090 mp 
spații de producție care, cu ajutorul 
ministerelor, vor fi dotate cu utila
jele și instalațiile necesare.

Comitetul județean de partid, cu- 
noscînd greutățile si deficientele e- 
xistente la noile unități intrate in 
funcțiune, se preocupă stăruitor de 
Înlăturarea lor, pentru a realiza In 
cel mai scurt timp producții de ca

rea internațională. Desigur, un loc 
important îl au, pentru Româ
nia, colaborarea cu țările socialis
te, dezvoltarea în continuare a 
acestei colaborări. Aș dori să men
ționez satisfacția pe care mi-a 
produs-o constatarea, la combina
tul metalurgic, că punerea în func
țiune a primului agregat pentru 
oțel de 50 tone s-a realizat în 
colaborare cu specialiștii sovietici, 
care au acordat asistență tehnică 
— avînd în vedere și faptul căa- 
gregatul respectiv este importat 
din Uniunea Sovietică. Aceasta 
demonstrează încă o dată cît de 
important este să întărim colabo
rarea economică. De asemenea, Ia 
celălalt agregat, de 10 tone, livrat 
de Republica Populară Polonă, 
am întâlnit specialiști polonezi 
care au conlucrat strîns cu spe
cialiștii români la punerea în 
funcțiune a agregatului. Am adre
sat acolo — doresc să adresez și 
aici — felicitări atît specialiștilor 
sovietici, cît și polonezi, pentru 
felul în care își îndeplinesc sarci
nile primite din partea Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, a 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, din partea guvernelor țări
lor lor. Aceasta constituie o ex
presie a relațiilor de prietenie și 
colaborare între popoarele și par
tidele noastre. (Aplauze puternice, 
urale). Totodată, uzina dumnea
voastră livrează, după cum știți, 
o serie de utilaje Uniunii Sovieti
ce și altor țări socialiste. Deci dez
voltarea acestei colaborări, schim
bul de produse, de asistență teh
nică constituie un factor activ de 
mare importanță pentru realizarea 
în bune condiții a dezvoltării 
economiei țării noastre, tot așa 
cum constituie un factor impor
tant. pentru progresul economic al 
fiecărei țări socialiste. Noi sîn- 
tem ferm hotărîți să dezvoltăm 
în continuare această colaborare, 
să facem totul pentru ca, lucrînd 
tot mai strîns împreună, să con
tribuim la dezvoltarea economică 
a fiecărei țări socialiste. Cu cît va 
fi mai puternică economia fiecărei 
țări socialiste, cu atît mai puter
nic va fi întregul sistem socialist I 
(Aplauze puternice).

Așa cum am menționat, acțio
năm totodată pentru dezvoltarea 
largă a relațiilor de colaborare cu 
toate statele, fără deosebire de o- 
rînduire socială. In acest an am 
vizitat multe țări, am stabilit o se
rie de acorduri de colabora
re economică, am semnat un 
număr însemnat de declarații cu 
privire la principiile relațiilor din
tre România și țările respective. 
Toate acestea sînt o contribuție în
semnată la extinderea colaborării 
internaționale, la dezvoltarea rela
țiilor României cu țările respecti
ve și totodată un aport la cauza 
păcii și colaborării între toate po
poarele lumii. (Aplauze puternice; 
urale).

Recenta vizită prietenească în 
Algeria — deși scurtă — convorbi
rile pe care le-am avut cu pre
ședintele Houari Boumediene au 
avut rezultate deosebit de bune, 
atît pe planul dezvoltării relațiilor 
bilaterale, cît și al întăririi soli
darității de luptă împotriva poli
ticii de dominație imperialistă, a 
colonialismului si neocolonialismu- 
lui ; această vizită se înscrie în 

litate și atingerea parametrilor pro
iectați. .

Pentru dezvoltarea în continuare a 
agriculturii județului nostru, de cu- 
rind au fost elaborate și sint în curs 
de aplicare orograme concrete pri
vind sporirea producției de cereale, 
legume, fructe, dezvoltarea zooteh
niei, pisciculturii și plantelor teh
nice, precum și îmbunătățirile fun
ciare.

Concomitent cu dezvoltarea impe
tuoasă a economiei județului, s-a re
alizat creșterea continuă a nivelului 
de trai al oamenilor muncii. Din 
1971 pină in prezent au fost con
struite peste 3 500 apartamente, nu
meroase spații comerciale, s-a re
zolvat problema alimentării cu apă 
po’abilă a municipiului Tirgoviște.

In continuare, vorbitorul a spus : 
Activitateâ dinamică, deosebit de la
borioasă și fructuoasă pe care ați 
desfășurat-o pe tot parcursul vizitei 
oficiale in Statele Unite ale Americii 
constituie pentru oamenii muncii din 
județul nostru un exemplu înălțător 
de muncă, de demnitate, de modul 
in care știți să consolidați prestigiul 
națiunii noastre socialiste, al socia
lismului în lume.

Manifestindu-și mindria legitimă 
sl unanima adeziune față de activi
tatea deosebit de rodnică pe care ați 
desfășurat-o, muncitorii, țăranii, in
telectualii, tinerii si virstnicii din 

politica noastră generală, de întă
rire a colaborării cu toate țările 
care luptă pentru o dezvoltare e- 
conomico-socială independentă. 
(Aplauze puternice).

Ați urmărit cu toții, șl cred că 
ați citit și Hotărirea Comitetului 
Executiv cu privire la vizita în 
Statele Unite ale Americii. la con
vorbirile cu președintele Nixon, 
la acordurile și înțelegerile înche
iate, la Declarația semnată — care 
așează pe baze de deplină egali
tate. respect al independentei și 
suveranității, neamestec în trebu
rile interne, relațiile dintre Româ
nia și Statele Unite, ereînd mari 
perspective pentru extinderea co
laborării economice, tehnico-știin- 
țifice și culturale dintre țările 
noastre. Toate acestea constituie 
totodată o contribuție de mare în
semnătate la cauza făuririi unei 
lumi mai bune, mai drepte, la a- 
firmarea unei politici noi. de ega
litate și respect între toate națiu
nile lumii. (Aplauze puternice : se 
scandează : „Ceausescu și po
porul'*).

In cursul tuturor vizitelor efec
tuate în acest an în străinătate am 
putut constata aprecierea de care 
se bucură poporal român, politica 
sa de dezvoltare economico-socială 
independentă, preocupările sale de 
a-și crea o viață liberă, prosperă, 
corespunzător dorinței și năzuințe
lor sale. Am putut constata, cu 
multă .satisfacție, că politica Româ
niei socialiste, de colaborare și pace 
în lume, se bucură de aprecieri 
deosebite, că pe toate meridianele 
poporul român are prieteni. Mer- 
gînd cu fermitate înainte, pe a- 
ceeași cale, de dezvoltare econo
mico-socială, de prietenie și co
laborare cu toate popoarele lumii, 
adueîndu-ne contribuția activă la 
făurirea unei lumi mai drepte și 
mai bune, putem fi siguri că vom 
avea succese întotdeauna ! (Aplau
ze puternice, îndelungate).

Aș dori în încheiere să exprim 
încă o dată convingerea mea, a 
conducerii de partid și de stat, că 
organizațiile de partid, comitetul 
județean, oamenii muncii din ju
dețul Dîmbovița și din țnunicipiul 
Tîrgoviște, dumneavoastră, cei pre- 
zenți aici, veți face totul pentru 
înfăptuirea în bune condiții a pro
gramului elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului și de Confe
rința Națională, a hotărîrilor ple
narei Comitetului Central din no
iembrie, că veți realiza în bune 
condiții planul pe 1974 și veți 
aduce o contribuție tot mai în
semnată la mersul României pe 
calea înfăptuirii societății socia
liste multilateral dezvoltate, la ri
dicarea bunăstării și fericirii în
tregului nostru popor. (Urale, a- 
plauze puternice ; se scandează t 
„Ceaușescu — P.C.R.").

Vă urez, tuturor celor prezenți,. 
organizațiilor de partid și tuturor 
oamenilor muncii din Dîmbovița,- 
succese tot mai mari, multă sănă
tate și fericire ! (Urale, aplauze pu
ternice ; se scandează: „Ceaușescu 
— P.C.R.". Minute în șir, cel pre
zenți la adunare ovaționează cu 
căldură pentru Partidul Comunist 
Român, pentru Comitetul său Cen
tral, pentru secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

județul Dîmbovița dau o Înaltă a- 
preciere importantelor documente 
care au fost semnate.

Vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
organizația județeană Dîmbovița a 
Partidului Comunist Român, toți lo
cuitorii de pe aceste meleaguri, răs- 
punzind chemărilor și îndemnurilor 
dumneavoastră. își vor înzeci efor
turile. vor face totul pentru Înfăp
tuirea grandiosului program elabo
rat de Congresul al X-lea al P.C.R., 
a sarcinilor ce le revin din planul 
național unic de dezvoltare economi
că și socială a Reoublicii Socialiste 
România pc anul 1974. fiind convinși 
că astfel ne vom aduce contribuția 
la continua înflorire a patriei, la e- 
dificarea, societății socialiste multi
lateral dezvoltate pe pămintul Româ
niei.

In continuare, tovarășul CON
STANTIN STATESCU. secretarul 
Consiliului de Stat, a dat citire De
cretului Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România prin care 
se conferă Ordinul Muncii clasa I 
întreprinderii de utilaj petrolier Tir
goviște. cu prilejul aniversării a 100 
de ani de la înființarea întreprinde
rii, pentru contribuția adusă de a-
(Continuare în pag. a IV-a)
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(Vrmirc din pag. • H-a)
specialiștii și muncitorii intreprindc- 
ni realizează montajul integral al 
utilajelor.

— Am constatat că acest sistem de 
lucru constituie pentru muncitorii 
noștri, in marea lor majoritate tineri, 
un avantaj important. Parlicipind la 
montai, ei cun<->$c îndeaproape tai
nele fiecărei mașini, fapt o? le dâ pn- 
s'bilitatea ca ulterior să le folosea*că 
< i Întregul lor randament — spune 
directorul unității.

Fe parcursul vizitării halei mono
bloc. conducerea întreprinderii infor
mează p-- secretarul general al pali
ciului despre acțiunile Întreprinse in 
vederea folosirii raționale a întrecu 
suprafețe construite, sarcină de o 
deosebită Importanță pentru toate u- 
mtâțile industriale, subliniată din 
nou in cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceausescu la plenara comună a Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român si Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și So
ciale a României. In acest context, se 
siată că spații destinate unor maga
zii si depozite vor fi transformate in 
ateliere de producție. De asemenea, 
a fost Întocmi; un studiu menit să 
asigure și folosirea pe verticală a 
snațiulul din hala principală de fa
bricație.

Tovarășul N’icclae Ceaușescu reo- 
mandă ministrului construcțiilor in
dustriale. Matei Ghigiu. specialiștilor 
prezenți ca la proiectarea și realiza
rea noilor hale pentru construcția de 
mașini să fie prevăzute poduri ru
lante numai in locurile unde acc-.-t 
lucru este strict necesar. Pc această 
cile, arată secretarul general al par
tidului. se va putea reduce și din 
înălțimea construcțiilor. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cerc, dc aseme
nea. ca pe viitor birourile să fie in
cluse in hale, să se renunțe la pavi- 
h 'anele administrative.

în a‘elierul de montai are loc o 
discuție cu ministrul industriei con
strucțiilor de mașini-unelte si elec
trotehnicii. Virgil Actarian. cu con
ducerea întreprinderii, referitoare 
la caracteristicile primei familii 
ce mașinl-uncltc purtind marca 
SARO. Prezentind secretarului ge
neral al partidului strungurile au
tomate SARO ÎS și 25. gazdele, con
ducerea ministerului de resort men
ționează că aces-ea sint utilaje cu 
posibilități multiple de prelucrare, 
pentru o producție de mare serie și 
o precizie ridicată, fiind apreciate de 
strungarii care le folosesc pentru 
performantele lor. Tovarășului 
Nioolae Ceaușescu ii sint înfățișate 
o seamă de ansamble și piese de 
mare complexitate, componente ale 
strungurilor SARO. asimilate si re
alizate in întreprinderea tirgoviștea- 
nă. fapt ce confirmă priceperea a- 
cestui colectiv ti.năr. Se menționează 
că specialiștii și muncitorii între
prinderii au reușit să integreze cu un 
an mai devreme in fabricație strun
gul SARO 25.

Secretarul general a! partidului 
felicită colectivul întreprinderii pen
tru succesele obținute în domeniul 
integrării fabricației primelor strun
guri.

Tot aici sint prezentate strunguri 
speciale destinate confecționării de 
inele pentru rulmenți — primele ma- 
sini-unelte de acest gen fabricate in 
țară — care vor echipa noua fabrică 
de rulmenți din Alexandria.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu soli
cită date referitoare la diversificarea 
fabricației de mașini-unelte potrivit 
proiectului unității și la pregătirea 
producției anului viitor. Se arată că, 
in colaborare cu întreprinderea de 
strunguri din Arad — unitate coor
donatoare a fabricii din Tirgoviște — 
au fost introduse In producție strun
guri mari paralele cu diametrul de

peste 600 mm. Primul lot de ase
menea mașini-unelte urmează a fi 
livrat unităților constructoare de 
mașini din țară in trimestrul intii al 
anului viitor. In scopul îmbogățirii 
familiei dc strunguri automate, spe
cialiștii întreprinderii pregătesc in 
prezent fabricația altor două tipuri 
— SARO 42 și 60. Este relevata co
laborarea bună cu unitatea metalur
gică din Tirgoviște a industriei lo- 
< i' - in r-a.liz.area unor piese. Secre
tarul general al partidului propune 
organelor locale, ministrului oon- 
s'ructiilor dc mașini-unelte sî elec- 
Irotchn’c’i ca in viitor această uni
tate să devină o secție a intreprin- 
dcr‘,l dc strunguri.

Ministrul de resort menționează 
că. la indicația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. impi-runâ cu comitetul 
județean de partid, ou fost analizate 
posibilitățile mai bunri utilizări a 
spațiilor de producție și a experien
ței bogate a muncitorilor din unele 
întreprinderi de mecanică fină din 
județ. Astfel. îneopind cu anul vii
tor, fabrica de la Mija va realiza 
prn'ru întreprinderea de strunguri 
unele ansamble de înaltă tehnicitate.

Această măsură va duce at.it. Ia spo
rirea producției, cit și la diversifi
carea mașinilor-unelte executate la 
Tirgoviște. Secretarul general al 
partidului apreciază această acțiune 
și cere ca ea să fio extinsă. Dc ase
menea. arată că în diversificarea 
mașinllor-unelte ministerul sA aibă 
i i vedere si posibilitățile do colabo
rare și cooperare cu unele firme din 
R. F. Germania, S.U.A. .și din alte 
țări.

La plecare. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a scris pe prima filă a 
Cărții d- onoare a întreprinderii :

„Felicit călduros linărul colectiv 
de muncă al întreprinderii dc strun
guri din Tirgoviște. care prin efor
turi susținute a reușit să realizeze 
cu un an mal devreme integrarea 
fabricației strungului automat mo- 
noax românesc SARO-25, avind un 
grad ridicat dc tehnicitate și com
plexitate.

Urez muncitorilor, inginerilor șl 
tehnicienilor noi și mari succese in 
realizarea importantelor sarcini ce 
ic revin in actualul cincinal, in ridi
carea in continnare a calității pro
duselor .fabricate".

Fabrica centenară de utilaj petrolier: 
O festivitate de neuitat marcată de 
preocupări pentru modernizarea teh
nolog iei și mai buna organizare a muncii

Vizita in unitățile industriale tlr- 
poviștene se încheie semnificativ la 
întreprinderea de utilaj petrolier, 
car- sărbătorește un secol de exis
tență. eveniment cu largi rezonanțe 
in viața municipiului și a județului, 
a întregii țări.

în 1864. domnitorul Alexandru 
loan Cuca semna decretul in care 
se spunea : „Se va clădi pe ruinele 
palatului vechilor domni români din 
Tirgoviște o fonderie de tunuri".

Construcția arsenalului tirgoviș- 
t-m a început insă cițiva ani mal 
tirziu. So înfiripau astfel, aici, pe 
meleagurile târgoviștene. începuturile 
unei activități industriale care avea 
să cunoască o dezvoltare fără prece
dent în anii socialismului Destinul 
întreprinderii centenare s-a împlinit, 
la rindul său. in perioada profun
delor înnoiri de după eliberare, cind 
i s-au pus temelii noi. socialiste. 
In acest răstimp, fostele ateliere s-au 
transformat intr-o mare și modernă 
uzină, care, aflată in inima unei 
zone petrolifere, dobindea adevăratul 
său profil — constructoare de utilaj 
petrolier. Ea s-a extins continuu cu 
importante capacități de producție, 
a fost dotată cu mașini de înaltă 
productivitate. realizate, in bună 
parte. de specialiștii și muncitorii 
tirgovișteni. incit se poate afirma 
că întreprinderea este o creație a 
vremii noastre. Semnificativ este 
faptul că întreaga producție a anu
lui 1949 se obține in 14 zile. I.U.P. 
— inițiale care definesc o marcă de 
prestigiu, nu numai pentru benefi
ciarii interni, ci și peste hotare, 
în peste 30 de state, unde se exportă 
produsele sale — este al doiiea prin
cipal furnizor de utilaj petrolier sî 
țării, după uzinele ..1 Mai" din 
Ploiești.

întreprinderea, care pășește in cel 
de-al doilea veac de existență cu 
mindria justificată de a se număra 
printre marile citadele ale industriei 
României socialiste, trăiește in aceas
tă dimineață clipe de seamă. Cin- 
stindu-și centenarul, ea și-a îndepli
nit sarcinile de plan pe cele 11 luni 
ale anului, obținind o producție su

plimentară de aproape 3 milioane 
lei.

Cu satisfacția datoriei împlinite, cu 
toată bucuria, muncitorii, tehnicienii 
și inginerii, întregul colectiv l-au 
intîmpinat, la sărbătoarea lor, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

începe vizitarea întreprinderii cu 
un moment deosebit. In aclamațiile 
mulțimii, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
dezvelește placa jubiliară — aflată 
in incinta unității — pe care se 
află înscrise cuvintele evocatoare : 
..Cu prilejul a 100 de ar.i dc activi
tate. Pe aceste locuri a fost prima 
fonderie de tunuri din România".

Se face, apoi, un prim popas in 
hala de armături industriale, unde 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini grele. loan Avram, și direc
torul întreprinderii, Constantin Tzi- 
tzeclis, prezintă, in fața unor mache
te și grafice, date sugestive privind 
istoricul acestei .unități industriale, 
stadiul actual de dezvoltare și per
spectivele ce i se deschid pe mai 
departe.

Discuția continuă la expoziția de 
armături industriale, la standul de 
probă, la laboratorul de prelucrări 
și la atelierul de tratamente termi
ce. ia turnătoria de oțel. Gazdele in
formează pe secretarul general al 
partidului că indicațiile date cu pri
lejul vizitelor precedente au fost 
transpuse in practică, ei punînd in 
centrul preocupărilor lor, concomi
tent cu creșterea competitivității 
produselor, permanenta diversifi
care a producției, asimilarea și in
troducerea in fabricație a noi tipuri 
de instalații de foraj și intervenție, 
o largă gamă tipodimensională de 
armături industriale, folosirea la 
randament maxim a spațiilor de 
producție, eliminarea oricărei risi
pe de materii prime, materiale, com
bustibil și energie, sporirea eficien
ței economica. Din ce’e relatate re
iese că ponderea produselor noi și 
modernizate a fost in 1973 de a- 
proaoe 40 la sută, prevăzindu-se ca 
la sfirșitul cincinalului ea să fie de 
circa 63 la sută. Este impărtășită. de 
asemenea, atenția manifestată față

de problema autoutilfirii, sublimin- 
du-se că, prin forțe proprii, au fost 
realizate mașini-agregat cu perfor
manțe tehnice ridicate, care avi per
mis realizarea unei economii de po
le 5 milioane Iei valută. In aceeași 
ordine de idei, se arată că in acest 
an. față de 1969. se realizează un 
spor de producție de 11 mii tone la 
oțel, do 3 mii tone Ia armături in
dustriale și de 3 500 tone la utilaje 
petroliere.

$1 de aceasta dată asistăm la ges
turi simple, dar pline de semnifica
ție. la manifestări emoționante de 
stimă și prețuire față de secretarul 
general al partidului.

Reprezentantul celei mai virstnice 
generații din întreprindere, strunga
rul Marin Topirreanu. precum și al 
celei mai tinere, sudorul Ion Bucur, 
se apropie de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. ii string cu căldură mina, 
urindu-i „mulți an'., multă sănătate 
și putere de muncă, spre binele și 
fericirea țârii, a noastră, a tuturor".

In numele său și al celor doi copii, 
care lucrează, de asemenea, in aceas
tă întreprindere, muncitorul Spiridon 
Ciuloaia oferă secretarului general 
al partidului garoafe roșii. expri- 
mindu-i cuvinte de dragoste și recu
noștință.

Vizita prilejuiește un dialog rod
nic cu factorii de răspundere, cu 
specialiștii și muncitorii întreprinde
rii. In cursul discuției, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cere ministerelor 
constructoare de mașini să ia dc ur
gență .măsuri in vederea eliminării 
din unitățile lor a operațiunilor ma
nuale Ia montaj, prin introducerea 
unor scule și dispozitive pneumati
ce. Secretarul general al partidului 
trasează, totodată, ca sarcină extin
derea operațiilor de verificare și 
control pc fluxul de fabricație.

Urmează, in final, expoziția ame
najată in aer liber, care oferă o cu
prinzătoare imagine a dezvoltării, 
modernizării și diversificării pro
ducției. a capacității profesionale și 
de creație a colectivului întreprin
derii. Sint expuse mașini de înaltă 
tehnicitate, cu performanțe ridicate, 
competitive pe plan internațional, 
cum ar fi instalațiile de foraj geolo
gic și de intervenții, pentru forajul 
puțurilor de apă, prevăzute cu co
menzi hidraulice și acționări hidro
statice. remorci pentru transport de 
utilaje petroliere cu o capacitate de 
60 de tone. întreaga gamă de armă
turi industriale, unele dintre ele 
omologate recent.

La sfirșitul vizitei, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu semnează in car
tea de onoare :

„Cu prilejul împlinirii a 100 de ani 
de la înființarea Uzinei de utilaj pe
trolier Tirgoviște, adresez comu
niștilor, tuturor muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor, precum și 
conducerii întreprinderii, cele mai 
calde felicitări pentru realizările do- 
bindite în dezvoltarea șl perfecțio
narea producției, in ridicarea nive
lului tehnic $i calitativ al produse
lor.

Urez întregului colectiv noi și 
mari succese in îndeplinirea sarcini
lor de plan și a angajamentelor asu
mate privind realizarea cincinalului 
înainte de termen, multă sănătate și 
fericire".

Reportajul vizitei 
a fost realizat de :
Adrian IONESCU 
Victor STAMATE 
Mircea IONESCU 
Nicolae VAMVU 
P. UILĂCAN 
Gh. ERATESCU 
I. SOCAC1U
Foto : P. Dumitrescu

I. Dumitru 
A. Rosental

Mitingul de la întreprinderea de utilaj petrolier Tirgoviște
(Urmare din paz. a III-a)
coastă întreprindere Ia dezvoltarea 
in țara noastră a construcției de in
stalații și utilaje petroliere.

Pentru merite deosebite in opera 
de construire a socialismului, cu 
prilejul aniversării a 100 de ani de 
La înființarea întreprinderii, se con
feră titlul de „Erou al Muncii So
cialista* și medalia de aur „Secera 
și Ciocanul* tovarășilor Maria Pur- 
câreanu, forjor. Vasile Sandu, elec
trician, Ion Victor. lăcătuș montator.

în aclamațiile celor prezenți. pre
ședintele Consiliului de Stat, tova
rășul Nioolae Ceaușescu, ir.minează 
aceste înalte distincții.

Tot prin decret al consiliului de 
Stat au mai fost distinși cu ordine 
și medalii un număr de 227 de mun
citor.. ingineri și tehnicieni ai între
prinderii sărbătorite.

A luat apoi cuvîntul ins. CON
STANTIN TZITZECLIS. directorul 
întreprinderii. Mulțumind pentru 
înaltă distincție conferită întreprin
derii- pentru titlurile. ordinele fi 
medaliile acordate unui mare număr 
ae salariați din uzină, vorbitorul a 
arătat : Vă raportăm. stimate tova
rășe Nicoiae Ceaușescu. că realizăm 
astăzi in numai 14 zile producția 
anului 1949. în 11 luni care au tre
cut din acest an. colectivul între
prinderii noastre și-a îndeplinit sar
cinile la principalii indicatori de. 
plan Și este ferm hotă rit să Închei» 
ci bune rezultata anul 1973 Și să 
asigure o pregătire temeinică a anu
lui 1074.

Dind viață indicațiilor deosebit de 
prețioase p? care ni le-ați dat cu 
prilejul vizitelor anterioare, am pus 
in centrul preocupărilor continua 
diversificare a producției. Am asi
milat și introdus in fabricație noi 
tipuri de instalații de foraj și inter
venție, o largă gamă tipodimensio- 
naiă de armături industriale, ener
getice, de reglaj ți foraj-cxtracție. 
remorcile grele pentru transportul 
utilajelor petroliere și altoie. Drept 
urmare, ponderea produselor noi și 
modernizate se ridică, in producția 
anului 1973. la aproape 40 la sută îi 
va fi la sfirșitul cincinalului de cir
ca 63 la sută.

Sarcini noi- sporite față de 1973. 
B-em de realizat in anul viitor. în 
lumina recentelor hotâriri ale plena
rei CC. al P.C.R. și a Consiliului 
Suprem al Dezvoltării, ne angajăm 
6ă acționăm hotar’t pentru creșterea 
eficienței economice, pentru folosi
rea cu randament maxim a capacită
ților și spațiilor de producție, pen
tru eliminarea oricărei risipe de ma
terii prime, materiale, combustibil și 
energie. Ținînd seama că aproape 40 
la sută din pmducția anului viitor va 
fi destinată exportului, ne vom stră
dui să facem totul pentru îmbună
tățirea calității produselor și asigu
rarea ritmicității livrărilor, contri

buind in acest fel la realizarea, în 
condiții avantajoase, a acordurilor 
economice încheiate de țara noastră 
cu alte țări.

In cuvîntul său. CONSTANTIN 
.OLTEANU, maistru. Erou al Muncii 
Socialiste, a spus : Vă putem ra
porta cu mindrie, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că. îndeplinind 
indicații!? dumneavoastră, instalații
le și utilajele fabricate de noi sint 
apreciate pozitiv atit in țară, cit și 
in cele peste 30 de țări ale lumii 
unde le exportăm. Colectivul secției 
de scule, unde lucrez, a trecut, sub 
conducerea directă a organizației de 
partid, ia modernizarea producției de 
S.D.V.-uri. realizind prin autoutilare 
scule de înaltă calitate, accesorii 
pentru mașini și utilaje, prese hi
draulice, mașini de sertilizat furtu
nuri. cuptoare electrice, economisind 
astfel peste un milion lei valută.

Sintem conștient i că mai avem 
încă multe de făcut pentru creșterea 
eficienței economice, pentru gospo
dărirea mai bună a mijloacelor de 
care dispunem, că trebuie să asigu
răm un regim sever de economii de 
materiale și materii prime, de com
bustibil și energie și vă asigurăm că 
puteți avea ir.oredere in noi. că vom 
îndeplini sarcinile stabilite in acest 
sens de recenta plenară a Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român.

Noi. comuniștii, toți muncitorii uzi
nei. vă asigurăm că vom îndeplini in 
mod exemplar sarcinile ce ne revin, 
convinși fiind că astfel ne vom adu
ce o contribuție tot mai mare la 
înfăptuirea politicii interne și exter
ne a partidului nostru.

A luat apoi cuvîntul ing. MAR
CELA BANU, membră a comitatu
lui U.T.C. din întreprindere, care a 
a-ătat : Sărbătorim astăzi, in prezen
ța dumneavoastră, centenarul uzinei 
noastre. Ținind insă seama că in 
uzină muncesc peste 3 000 de tineri, 
putem afirma la acest jubileu că 
sărbătorim, de fapt, tinerețea între
prinderii noastre. Uzina constituie 
pentru noi o minunată școală a mun
cii. a afirmării personalității noas
tre. Dezvoltarea întreprinderii a de
terminat calificarea numai in acest 
an a 62-5 de tineri, urmind ca in 
anul 1974 să se califice și să se in
tegreze in producție încă 850.

Noi știm și nu vom uita niciodată 
— a spus vorbitoarea — că. intr-o 
perioadă de puternice Încleștări so
ciale. in fruntea acțiunilor de lupta 
ale tineretului dimbov.tean v-ați 
aflat dumneavoastră, iubite tovară
șe Nicolae Ceaușescu, ceea ce con
stituie pentru noi un puternic im
bold de a continua glorioasele tra
diții revoluționare ale clasei munci
toare. de a le valorifica prin fapte 
de muncă in condițiile minunate de 
azi.

Vă asigurăm, iubite tovarășe

Nicolae Ceaușescu. că, proluind șta
feta înaintașilor, noi, tinerii, urmind 
exemplul comuniștilor, vom munci 
cu responsabilitate, cu pasiune și 
entuziasm revoluționar pentru tra
ducerea in viață a politicii interne 
și externe a partidului nostru, pen
tru înfăptuirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate in scumpa 
noastră patrie, pentru triumful cau
zei păcii și socialismului in lume.

în cuvîntul său. ’MARIN TOI’IR- 
CE.ANU. strungar, a spus : Vă rog 
să-mi permiteți, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ca, in numele 
tovarășilor mei de muncă, al vete
ranilor acestei uzine, să exprim sen
timentele de dragoste și prețuire 
față de activitatea neobosită ce o 
desfășurați in fruntea partidului și 
statului, spre binele patriei noastre 
socialiste, al întregului popor.

Sint mlndru că astăzi am prilejul 
de a mă prezenta ca unul din cei 
mai virstnici muncitori comuniști ai 
întreprinderii, de a spune că in ac
tivitatea mea indelungatâ de strun
gar am avut dorința părintească dc 
a crește lingă mine un număr în
semnat de tineri, dintre care mulți 
sint mindria uzinei.

Astăzi, cind sărbătorim centenarul 
întreprinderii, aducem calde mul
țumiri partidului, Comitetului său 
Central, dumneavoastră personal, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu. pen
tru încrederea pe care o aveți in noi, 
muncitorii, pentru condițiile de viață 
tot mai bune create nouă și fami
liilor noastre. Vă mulțumim din ini
mă pentru recentele măsuri privind 
îmbunătățirea in continuare a sis
temului de salarizare. Vedem in a- 
ceste măsuri încă o expresie a con
secvenței cu care partidul acționează 
pentru aplicarea in viață a princi
piilor eticii și echității socialiste, iar 
noi ne angajam că vom răsplăti 
aceste măsuri prin preocupări sus
ținute pentru sporirea continuă a 
productivității muncii.

Apoi, intîmpinat de toți cei pre
zenți cu puternice ovații și urale, ia 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.
Cuvintarea secretarului general al 

P.C.R.. urmărită cu viu interes, a 
fost subliniată in repetate rinduri cu 
îndelungate aplauze.

Aducind tovarășului Nicolae 
Ceaușescu mulțumirile cele mai a- 
dinci și recunoștința fierbinte a or
ganizației județene de partid, a tu
turor oamenilor muncii din județ 
pentru ajutorul permanent acordat, 
tovarășul Ion Stănescu a spus : 
Sintem eonștienți că in activitatea 
noastră mai avem neajunsuri, mai 
sint probleme care-și așteaptă grab
nic rezolvarea. Vă asigurăm, mu? 
stimate tovarășe secretar general, că 
vom acționa cu fermitate pentru li
chidarea lor. că, valorificind mai bine 
forța materială și umană de care

dispunem, vom Intimpina Congresul 
al XI-lea al partidului și a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei de sub 
jugul fascist cu noi realizări, care 
vor asigura și in județul nostru în
deplinirea cincinalului cu mai mul
te luni înainte de termen.

Mitingul a luat sfîrșit intr-o at
mosferă entuziastă, expresie a senti
mentelor de nețărmurită dragoste a 
comuniștilor, a oamenilor muncii din 
municipiul Tirgoviște și din județul 
Dîmbovița față de partid, a angaja
mentului lor de a-și consacra capa
citatea și energiile creatoare reali
zării cincinalului înainte de termen, 
de a saluta cu noi victorii Congre
sul al XI-lea al P.C.R. și a XXX-a 
aniversare a zilei de 23 August

După încheierea mitingului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu ceilalți conducători de partid și 
de stat care 11 însoțesc, se îndreaptă 
spre sediul Comitetului județean 
Dîmbovița al P.C.R. Aici, secretarul 
general al P.C.R. ia cunoștință de 
schița de sistematizare a municipiu
lui Tirgoviște.

înainte de a părăsi sediul comi
tetului județean de partid, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu primește din 
partea muncitorului turnător Ion 
Bolea, de la întreprinderea de 
utilaj petrolier Tirgoviște, un me
saj. scris n» pergament, al Comi
tetului județean Dîmbovița al P.C.R., 
in care se arată între altele : „Toți 
oamenii muncii, in frunte cu comu
niștii din acest vechi perimetru de 
țară — Dîmbovița — în care v-ați 
dedicat o bună parte din tinerețe 
activității revoluționare a partidului, 
vă intimnină nu numai cu pline și 
sare, ci și ou hotărirea de statorni
cire Ungă ghidul, fapta și îndemnul 
dumneavoastră".

Urmează apoi un moment emo
ționant : Elena Dumitrache, ile
galistă, în virată de 75 dc ani. care 
l-a cunoscut pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu ap~oa.De 40 de ani in 
urmă, se apropie de secretarul ge
neral al P.C.R., adresir.du-i urmă
toarele cuvinte : „Am ț.inut foarte 
mult să vă văd. să vă sărut cu drag 
șl dor. Vă cunosc de cind aveați, mi 
se pare. 17 ani. Ați umblat și ați 
s'răbătut toată lumea. Luptați neîn
fricat pe toate fronturile. Vă doresc 
putere de muncă neutru țara româ
nească. Vă urez, de asemenea, mul
tă sănătate, noroc și fericire".

La plecare, mii de cetățeni ai ora
șului. adunați in piața din fata co
mitetului județean de partid, iși iau 
rămas bun de la secretarul general 
al P.C.R.. ovationindu-1 îndelung. 
Coloana de mașini se îndreaptă spre 
stadionul orașului, de unde elicop
terul, avind la bord pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ceilalți condu
cători de partid și de stat care l-au 
însoțit in această vizită de lucru pe 
plaiurile dimbovițene, se îndreaptă 
spre București,

Telex cetățenesc
CONSTRUCȚII SOCIALE

• CIRCA 5 000 DE LOCURI IN CREȘE ȘI GRĂDINIȚE va avea 
Oradea pină la sfirșitul acestui an. Prin măsurile luate de organele 
locale, numai in 1973 au fost date in folosință (prin construire sau 
extindere) 1 032 de locuri. In cursul anului 1974 sini prevăzute a se 
construi din fondurile proprii ale întreprinderilor încă 3 grădinițe 
(530 locuri) și a se extinde cele existente. Cele 6 000 de locuri, la 
cile va ajunge capacitatea creșclor și grădinițelor pină La sfirșitul 
anului 1974. vor satisfa.ee, in cea mai mare parte, cerințele.

• LA CRAIOVA, constructorii au dat recent in folosință — în 
carlierole Brazda lui Novac. Valea Roșie si Craiovlța — trei creșc 
cu o capacitate totală de 300 de locuri și două grădinițe cu 480 dc 
locuri.

OCROTIREA SĂNĂTĂȚII
La Ministerul Sănătății a avui Joc ședința consiliului de con

ducere la care au participat, și reprezentanți ai forurilor sanitare din 
toate județele țării. Cu această ocazie au fost dezbătute și analizate : 
PROIECTUL DE STATUT AL PERSONALULUI SANITAR, NORME
LE GENERAU DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE A UNITĂ
ȚILOR SANITARE. PROIECTUL PROGRAMULUI DE MASURI TEII- 
MCO-ORGANIZATORICE PRIVIND OCROTIREA SĂNĂTĂȚII IN 
ANUL 1974. EFICIENȚA LUPTEI ANTITUBERCULOASE, SINTEZA 
ACTIVITĂȚII DE ÎNDRUMARE ȘI CONTROL IN UNITĂȚILE AM
BULATORII DIN MEDIUL URBAN ȘI RURAL.

Vom reveni cu amănunte asupra unora din măsurile stabilite cu 
acest prilej.

• O ECHIPA DE MEDICI de la SDitalul județean Alexandria, al
cătuită din chirurgii Eugen Săvulescu. Gheorghe Scoruș si aneste
zistul Mircca Cristea. a efectuat recent un autotransplant venos pe 
arteră femurală la un bolnav do 64 de ani cu arterită obliterantâ si 
tromboză a arterei femurale (Ștefan Stavrc. țăran cooperator din 
comuna Brinceni). Intervenția nu reprezintă o noutate pe plan na
tional. Semnificația ci constă, insă, in faptul că a fost efectuată in
tr-un spital provincial, intr-un județ in care, spre deosebire cțe tre
cut. există la ora actuală si medici cu inaltă calificare și o bază 
tehnică-materialâ ce permit efectuarea unor asemenea intervenții chi
rurgicale.

ODIHNĂ ȘI TURISM
• BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET ne anunță un bogat 

bilanț și propune beneficiarilor săi numeroase invitații pentru sezonul 
de iarnă. BILANȚUL : 2,2 milioane tineri au fost cuprinși in acest 
an in multiplele acțiuni turistice inițiate de B.T.T. INVITAȚIILE : 
a) revelioane in stațiunile Bușteni. Piriul Rece. Predeal, Timiș. Izvo
rul Mureșului : b) tabere studențești de schi la . cabanele Piatra Arsă, 
Babele, Caraiman. Poiana Stînii, Poiana Izvoare. Piatra Mare. Pla
iul Foii. Valea Simbclei ș.a. : c) tabere de odihnă și instruire sportivă 
pentru elevi și tineri de la sate in stațiunile Izvorul Mureșului. Pre
deal. Timiș. Săcole ș.a. : d) ..trenuri ale tineretului" — excursii de 
1—2 zile pentru practicarea schiului, ce se vor organiza in toate ju
dețele ; e) excursii pentru vizitarea Capitalei. Pentru fiecare, după 
preferință !

COMERȚ
• S-AU ASIGURAT CANTITĂȚI SPORITE DE ÎNCĂLȚĂMINTE, 

CONFECȚII ȘI TRICOTAJE 1 LANELATE pentru aprovizionarea sa
telor din județul Vaslui — ne informează tov. Vasile Vieru, președin
tele U.J.C.C. Tn localitățile îndepărtate și mai greu accesibile pe 
timo de iarnă s-au transportat cantități suficiente de sare, petrol 
lampant. chibrituri, pasta făinoase, detergent!, săpun, conserve din 
peste si carne, crez etc. In această perioadă sporește numărul de 
sortimente de panificație — cozonaci, covrigi ele.

JURIDIC
• CHITANȚELE. RECIPISELE. CECURILE, ca și alte documente 

de încasări și de plată, contractele pentru vinzări cu plata in rate, 
avizele de expediere, facturile, foile de parcurs, buletinele de cintă- 
rire-analize. cartelele și bonurile de masă, borderourile de achiziții 
alcătuiesc noul ncmenclator-cadru al formularelor cu regim special 
a căror gestionare, folosire și evidentă sint reglementata de Hotărirea 
Consiliului de Miniștri 1 533/73. apărută, recent, in Buletinul oficial. 
Nercspectarea dispozițiilor atrage răspunderea disciplinară, adminis
trativă sau penală, după caz, precum și răspunderea materială sau 
civilă, ori de cite ori s-a produs vreo pagubă. Noua hoiărire intră in 
vigoare la 1 ianuarie 1971.

TRANSPORTURI
• DE DOUA ORI A FOST SESIZAT (10 și 12.XII) șeful stației 

C.F.R. Oradea, ing. Ion Hirte, că vagoanele care formează garnitura 
acceleratului nr. 422 și circulă pe ruta Satu-Mare—București nu sint 
încălzite. D-sa — împotriva evidenței — a susținut totuși că va
goanele au fost încălzite. Dar si in zilele următoare călătorii au re
clamat că e frig. Trebuie operativ înlocuite afirmațiile, ce nu țin de 
cald, cu fapte .’

t V
PROGRAMUL I

9.00 Lumea copiilor
9.30 O viata pentru o idee : Ion 

Ionescu de la Brad
10,00 Telex.
10.05 Avanpremieră.
10.10 Reportaj TV : „Tirgoviște la 

ora oțelului".
10.30 Muzică ușoară.
10.50 Biblioteca pentru toți.
11.30 Melodii populare.
11.45 Telejurnal.
12,00 Campionatul mondial de 

handbal feminin (meciul 
pentru locurile 3-4).

16.00 Telex.
16.05 Caleidoscop cultural-artis

tic
1G.25 Avanpremieră.
16.30 Emisiune in limba germană.
18.15 Mari ansambluri.
18.35 Teleglob. Algeria azi — re

portaj filmat.
18.55 Omul de lingă tine. „Meteo

rologi la înălțimi".
19.15 Telejurnal
19.40 Finala Campionatului mon

dial de handbal feminin. 
Transmisiune dc la Belgrad.

20.40 32 dc inițiative in 52 de săp- 
tămîni. „Prietenii noului an
gajat".

20.50 Teleenclclopcdia
21.30 Film serial : Brctt și Danny 
22.20 Telejurnal.
22.30 Romanțe și cintece de petre

cere.

PROGRAMUL TI

16.00 Film serial „Omul din curtea 
de trecere" (primul episod).

17,05 Întrebări și răspunsuri
17.30 Telex.
17.35 Recitalul sopranei Valeria 

Râdulescu.
17.55 Film artistic. „Cind se ivesc 

7.orile" — producție a stu
diourilor cinematografice al
baneze.

19.10 Album coral.

• Războiul domnițelor : TIMPURI 
NOI — 9,15—20,15 in continuare.
• Bună seara, doamnă Campbell:
VICTORIA — 8.45; U; 13,15: 15.45; 
13.13; 20,45. AURORA — 9: 11,15: 
13,30: 15,45; 18; 20,15, ARTA —
15: 17,45; 20,15.
• Mult zgomot pentru nimic :
BUZEȘTI — 9: 11.15; 13,30; 16;
18.15: 20.30.
• Omul din la Mancha : MF.IX5-
DIA — 9.30; 12: 13.30: 18: 20,30,
FLAMURA — 9,30; 12; 15,30; 18; 
20,30.
e In munți crește un brad verde: 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE 
- 15.30; 13; 20.15.
• Vifornița : FI,ACAR A — 9,15;
11,30; 13.45; 16: 13.15; 20,30.
• Ultimele șase minute : GRIVT-
TA — 9: 11.15; 13,30; 16: 18.15;
20,30. GIULE3TI — 15,30; 18: 20.15, 
VOLGA — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30.
• Nunta : LIRA — 16: 18: 20.
o Generalul doarme In picioare : 
GLORIA — 9: 11,15; 13.30; 15,45; 
18,15: 20.30.
o Război și pace (seriile III și 
IV) : VIITORUL — 15,15: 19,15.
• Fantoma lui Barbă Neagră : 
FLOREASCA — 15,30: 18: 20,13.
• Fata care vinde flori : MOȘI
LOR — 9: 11,13; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Ferma din Arizona : DACIA — 
9: 12.30; 16; 19.15.
• Monolog : UNIREA — 15.30; 18; 
20.15.
o O floare și doi grădinari : BU- 
CEGI — 10.30; 15.30; 19.
a Fiul mecanicului de locomotivă: 
CRINGAȘI — 15,30; 18: 20.15.
• Doi pe un balansoar : DRUMUL 
SĂRII — 15.30: 18: 20,15.
• Ancheta poștașilor : FEREN
TARI — 16: 13; 20.
e Urmărire Ia Amsterdam : PA
CEA — 15.45; 18: 20.15.
• „100 de Iei* : PROGRESUL — 
15,30: 18: 20,15.
• Albă ca zăpada și cei șapte 
pitici : RAHOVA — 16; 18; 20.

teatre

cinema
• Evadarea : FESTIVAL — 9:
11,15: 13.30; 16; is.30: 20.45.
• Anatomia dragostei : CENTRAL 
— 9.15: 11,30; 1.3,45: 16: is,i5; 20.30.
• Uimitoarele aventuri ale lui 
Robinson Crusoe : LUMINA-— 9; 
11.15; 13.30: 16: 13,30; 20.43. CO- 
TP.OCENI — 13.30; 13; 20.15.
• Torino negru : PATRIA — 9;
11.30: 14: 16.30: 19; 21.15. LUCEA
FĂRUL — 9: 11,13: 13,30: 16; 18.30; 
20.43. FAVORIT - 10; 12.30; 15.30; 
13: 20.30, MODERN — 9: 11.15:
13.30: 16: 18,15; 20,30.
• Program dc desene animale 
pentru copii : DOINA — 11.15: 17.
• Othello : DOINA — 9.15; 12.30: 
14.45: 18.15: 20,30.
• întfmplâri cu Cosa Nostra :
SCALA — 9; 11.15; 13,30; 16.15;
18.45: 21.
o Misiunea secretă a maiorului 
Cook : BUCUREȘTI — 3,45; 11;
13,30: 16: 13.30; 21. EXCELSIOR — 
9; 11.15; 13.30; 16; 18,15; 20.30.
• Așteaptă pină se întunecă : 
CAPITOL — 9.30: 11.45; 14: 16.15: 
18,30; 20.45.

• Opera română : Pellâas si M6- 
lisande — 19.30.
• Teatrul de operetă : „La calul 
bălan* — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Părinții 
teribili — 20.
• Teatrul de comedie : Nicnic — 
20.
• Teatrul „Lucia Sfurdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Anunțul la „Mica 
publicitate* — 20. (sala din str. 
Alex. Sabia) : Puterea și adevă
rul — 20.
• Teatrul Mic : După cădere — 
19,30.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Aici a dormit G. Wa
shington — 19,30, (sala Studio) : 
Hotelul astenicilor — 20.
• Teatrul Ciulești : Simbătă la 
Veritas — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Dan- 
sați cu salamandra — 9.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilcscu" : Mitică Popescu 
— 10,30, (la Sala Palatului) : Pi
ruete muzicale — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Concert de muzică 
populară românească — 19.30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Bucătăria — 20.
• Circul „București* : Gala acro
baților — 16; 19,30.

! FAPTUL} 
iDIVERSț
I------------- 1
| Bravo, 
| Mihaela!

1 Anual. UNICEF edifeazi un I
calendar, in care fiecare din | 
cele 12 luni este ilustrată cu 

Idle un desen sau o pictură I
dintre cele mai reprezentative, I 
realizate de copii din toată Iu- 1 

Imea. Apărut în aceste zile, ca- I 
lendarul VN1CEF pe anul 1974 I 
ne rezerva, o plăcută surpriză : | 
printre cele 12 desene selecțio- 

Inate, cel care ilustrează luna I 
septembrie aparține pionierei I 
Mihaela Toma. din comuna $te- 1 

I Icnești (Ilfov), in virstâ de 11 I
ani. Desenul ei. ..La cules de I 
fructe", a ..cvlcs,' primul suc- I 
ce.t international. îi dorim un... ■ 

| coș plin I J

| O „copilărie“ j 
| prea scumpă | 
Iîn timp ce ridicau gunoiul de, |

la punctul de depozitare de Â 
lingă piața centrală a Plteștiu- ■ 

Ilui, lucrătorii care se îngrijesc f
de curățenie au rămas o clipă J 
descumpăniți, dind peste un | 
pachet cu bani. Văzîndu-1 și > 

Ialți trecători, și dindu-și seama I
că „nu-i lucru curat", au anun- | 
țat organele de miliție. în cu- 

Irind a fost găsit și păgubașul : I 
casierița Gabriela Zegreanu. de I 
la I.C.S. „Alimentara", din a- I 

Ipropiero. Ce se întimplase ?
Seara, în timp ce făcea mone
tarul. un pachet cu bani căzuse 
jos și. amestecindu-se cu hirtii 
și resturi de ambalaje, fusese 
dus la gunoi. După „o noapte 
albă" de frămîntări. cind a vă
zut pachetul, G.Z. s-a bucurat I 
ca un copil. O „copilărie" însă I 
prea scumpă : in pachet se j 
aflau... 18 000 lei.

Recidivistul i
12 decembrie, ora 7,45. tn fața 

gării din Satu-Mare. imediat | 
după sosirea acceleratului : )

— Care mai ai saci cu varză ■ 
Iji vrei să mergi la piață cu 3 

taxiul ? Ieftin, comod, rapid. j 
Nici n-a apucat bine ca Ioan 

Meszar să facă „plinul" taxiu- I 
lui (care, de fapt, era o coșco- I 
geamlte autodubă 31-SM-1519, | 
prpprietatea Centrului de li- ■ 
brătii și-difuzare â cărții Satu- I 
Mare) că a și sosit milifla, care | 
i-a cerut să dea... cariile pe 
față. După ce a plătit amenda, 
In loc să-și vadă de cărțile lui. 
I.M. s-a gindit că trebuie șă-și 
scoată, rapid paguba și. făcind 
din nou ..plinul" cu călători, 
după numai 20 de minute de la 
prima amendă, s-a întilnit, din 
nou cu militia, care l-a fotogra- I 
fiat. spre a-l expune la panoul I 
șoferilor recidiviști. Ce-i drept, I 

I ..poza" nu i-a ieșit prea zimba- 1 
I reață. |

| Cu cine 
| te împrie- 
| tenești...

I îndată după ce s-au cunoscut <1 
la braseria „Parcul Libertății" | 
din Capitală și au schimbat, în-

Itro ei. cîteva amabilități și mai I 
multe... pahare, Gustav Niță | 
din București și Ion Didei, din

I comuna Jilava (strada Ungureni I
95) s-au declarat pe loc „prie- | 
teni la cataramă". După alte .

I cîteva pahare, I.D. i-a propus | 
lui G.N. ca, in cinstea „priete- | 
niei". să facă rost de un acor- .

Ideonist. care să le zică una de I 
„foc și inimă albastră". Invita- | 
Iția lui I.D. de a merge împreu-
nă după acordeonist s-a dove- | 
dit insă „cu clntec". Pentru că. | 
ajunși pe cimpul dintre Capita- ■ 
lă și comuna Progresul. I.D. a I 
tăbărit asupra lui G.N.. luin- | 
du-i toți banii pe care-i avea . 
la el. Atit a mai apucat G.N. I 
sâ-1 intrebe pe I.D. : „Ce faci, | 
așa prieten îmi ești ?" Răspun- . 

Isul i l-a dat zicala : „Spune-mi I 
cu cine te împrietenești...". ]

I Rochia 
I și-a găsit 
| mireasa

La rubrica noastră din 28 no
iembrie, sub titlul „Cine a pier
dut o... rochie de mireasă ?", 
arătam că la biroul de obiecte 
găsite din gara Craiova se afla, 
dc mai multă vreme, o rochie I 
de mireasă. La cîteva zile după I 
apariția „faptului divers" s-a 
prezentat la Craiova păgubașa I 
T.S. din București. Ca orice I 
mătușă iubitoare, T.S. a vrut ■ 
să-i facă o bucurie unei nepoa- I 
te de pe meleagurile Gorjului, I 
dar, prinsă cu graba, a uitat ro-, 1 

Ichia in tren. Important e că I 
nepoata a făcut nunta, o nuntă I 
frumoasă și bogată. De rochia ’ 
cu pricina se mai poate bucura I 
și altă mireasă. O mai fi avind I 
T.S. nepoate...

Rubrică redactată de ii
Petre POPA 
Gheorghe DAVID 
?i corespondenții „Scînteii" 

I_____________________________
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Reprezentantul permanent al României 
la C.A.E.R. s-a întors de la Moscova

Tovarășul Ghoorghe Radulescu, 
xdccprescdinte al Consiliului do Mi
niștri. s-a înapoiat vineri seara de la 
Moscova. unele a partlcioat la lucră
rile celei de-a 65-a ședințe a Comi
tetului Executiv al C A E.R.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
ae aflau tovarășii paul Nlculescu Mi
rii. vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, alte persoane oficiale. A 
fost de față N. V. Maslennikov, În

Întoarcerea delegației de activiști ai P.C.R. 
din R.S. Cehoslovacă

Vineri seara s-a înapoiat In Capi
tală delegația de activiști ai P.C.R.. 
condusă de tovarășul Ioachim Moga, 
membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R., care, la invita
ția C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a 
făcut o vizită in schimb de expe
riență in IL S. Cehoslovacă.

Conferință de presă la Ambasada Republicii 
Vietnamului de Sud

Cu prilejul Împlinirii a 13 ani de 
I?«crearea Frontului Național de E- 
Eîvrare din Vietnamul do sud. vi
neri la am-.azâ. la sediul Ambasadei 
Republicii Vietnamului de Sud de la 
București a avut loc o conferință 
de presă la care au participat re
prezentanți ai ziarelor centrale. A- 
genției Române de Presă ..Ager- 
pres“. Rad iot ele viziunii, ai unor pu
blicații politice, sociale si economice. 
Erau prezenți atașați si corespon
denți de presă acreditați la Bucu
rești.

în cuvintul său. ambasadorul Lam 
Van Luu a trecut In revistă victo
riile dobindite in cei 13 ani de exis
tență a Frontului Național de Elibe

Biblioteca dumneavoastră e incompletă

...DACĂ ND V-AȚI PROCURAT 
ALMANAHUL „SCÎNTEIA“ 1974

sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București.

★
La plecarea din Moscova, pe aero

portul Șercmetievo. tovarășul Gheor- 
ghe Radulescu a fost condus de 
M. Li'secico. vicepreședinte al Consi- 
1 ului de Miniștri al U.R.S.S., și N. 
Faddeev, secretarul C.A.E.R. A fost, 
de asemenea. prezent Ghoorghc 
Badrus. ambasadorul țării noastre la 
Moscova. (Agerpres)

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tova
rășul Lucian Drăguț, vicepreședinte 
al Consiliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității Economice 
și Sociale, de activiști de partid.

Au fost de față membri ai Amba
sadei R. S. Cehoslovace la București.

(Agerpres)

rare. în continuare, vorbitorul s-a re
ferit la însemnătatea semnării Acor
dului de la Paris privind încetarea 
focului in Vietnam, care este o în
cununare a luptei neînfricate, pline 
de sacrificiu a poporului vietnamez, 
la necesitatea respectării cu strictețe 
$i scrupulozitate de către toate păr
țile semnatare a acestui document, 
în încheiere au fost exprimate mul
țumiri pentru sprijinul acordat po
porului vietnamez de către Partidul 
Comunist Român, guvernul și po
porul român.

Ambasadorul a răspuns In con
tinuare întrebărilor puse de zia
riști.

(Agerpres)

COMUNICAT
cu privire la cea de-a 65-a ședință a Comitetului 
Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

în perioada 11 — 13 decembrie 1973 
a avui loc la Moscova cea de-a 65-a 
ședință a Comitetului Executiv al 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc.

La ședință au participat ; T. Tolov, 
prim-vicepreșcdinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria, F. Hamouz, vicepreședinte 
al guvernului Republicii Socialiste 
Cehoslovace, C. R. Rodrlguez, vlce- 
prim-ministru al Guvernului Revolu
ționar al Republicii Cuba, G. Weiss, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Democrate Ger
mane, 9. Gombojav, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Mongole, M. Ja- 
giclski, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Tolono, Ghoorghe Rădulcscu, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
G. Lazar, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Populare 
Ungare. M. Lesoclko. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste. în 
conformitate cu convenția dintre 
C.A.E.R. și guvernul Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, la șe
dința Comitetului Executiv a parti
cipat, ia examinarea unor probleme, 
M. Orlandici, membru al Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F.I.

Comitetul Executiv a examinat o 
serie de probleme legate de înfăptui
rea programului complex al adincirii 
și perfecționării in continuare a co
laborării și dezvoltării integrării e- 
conomice socialiste a țărilor membre 
ale C.A.E.R.

îndeplinind hotărîrile celei de-a 
XXVII-a sesiuni a C.A.E.R., Comite
tul Executiv a adoptat proiectele 
convențiilor și statutelor privind 
crearea :

— Uniunii economice internaționa
le „Intertextilmâș", care se creează de 
R.P.B., R.S.C., R.D.G.. R.P.P.. Repu
blica Socialistă România, R.P.U. și 
U.R.S.S. pentru organizarea produc
ției ce se realizează prin cooperare 
și specializare, pentru lucrări de cer
cetare științifică și de proiectare in 
comun, pentru organizarea deservirii 
tehnice in domeniul industriei tex
tile ; ,

— Uniunii economice internațio
nale „Interatomenergo", care se 
creează de R.P.B., R.S.C., R.D.G., 
R.P.P., Republica Socialistă Româ
nia. R.P.U.. U.R.S.S. și R.S.F.I. pen
tru colaborarea in domeniul produc
ției de utilaje, aparate, piese de 
schimb și materiale pentru centra
lele nuclearoelectrice, precum și 
pentru specializarea și cooperarea in 
acest domeniu, pregătirea cadrelor 
de exploatare, acordarea de asisten
tă in lucrările de dare in exploa

La București a fost semnat, vi
neri, Planul de colaborare științifi
că intre Academia Republicii Socia
liste România, Academia de științe 
sociale și politice și Academia de 
științe a Republicii Populare Unga
re pe perioada 1974—1975. Documen
tul prevede o serie de măsuri me
nite să contribuie la dezvoltarea in 
continuare a colaborării științifice 
dintre aceste instituții, dintre oame
nii de știință români și maghiari.

★
Cu prilejul aniversării a 25 de ani 

de la stabilirea relațiilor diplomati
ce intre Republica Socialistă Româ
nia și Republica India, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii So
cialiste România. George Macovescu, 
a oferit ieri un dejun in onoarea 
ambasadorului Republicii India. 

tare și punere la punct și alte feluri 
de asistentă tehnică :

— Organizației internaționale „In- 
terelectro", care se creează de R.P.B., 
R.S.C., R.D.G.. R.P.P., Republica
Socialistă România, R.P.U. și U.R.S.S. 
pentru satisfacerea cit mai deplină 
a necesarului de produse electroteh
nice de înaltă calitate al țărilor par
ticipante pe calea lărgirii și adinci
rii colaborării economice, în produc
ție șl tchnico-științifice dintre aces
te țări.

De asemenea, miniștrii Industriei 
chimice. din împuternicirea gu
vernelor R.P.B., R.S.C., R.D.G.,
R.P.P., Republicii Socialiste Româ
nia., R.P.U, și U.R.S.S. au semnat 
convenția privind crearea de capaci
tăți pentru producția mijloacelor 
chimice pentru protecția plantelor, 
ținindu-se seama de specializarea și 
cooperarea in producția acestor pro
duse, in scopul satisfacerii cit mai 
depline a necesarului de aceste 
produse al țărilor membre ale 
C.A.E.R.

La ședința Comitetului Executiv a 
fost examinat raportul Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru probleme 
valutar-financlare, despre activita
tea desfășurată cu privire la înde
plinirea acțiunilor din programul 
complex și despre direcțiile activită
ții sale viitoare. S-a relevat că a- 
ceastă comisie a desfășurat lucrări 
cu privire la perfecționarea instru
mentelor valutar-financiare. legate 
de cooperarea in cercetările științi
fice și tehnice, pregătite de comisie.

Examinind raportul Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru geologie 
cu privire la activitatea desfășurată 
și direcțiile activității sale viitoare. 
Comitetul Executiv a relevat că Co
misia a desfășurat lucrări privind 
dezvoltarea colaborării in cc privește 
asigurarea necesarului țărilor mem
bre ale C.A.E.R. cu rezerve explo
rate de combustibil și materii prime 
minerale. A fost desfășurată o acti
vitate de prognozare in domeniul 
cercetărilor geologice pe teritoriile

Semnarea convențiilor privind înființarea unor uniuni 
economice internaționale

MOSCOVA 14 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc semnarea con
vențiilor privind înființarea uniuni
lor economice internaționale „Inter- 
textilmaș" și ..Interatomenergo**, 
precum și a organizației internațio
nale „Interelectro**. oregătite in con
formitate cu recomandările celei 
de-a XXVII-a sesiuni a C.A.E.R. și 
adoptate la ședința a 65-a a Comi
tetului Executiv al consiliului.

Din partea română, convențiile au

Cronica zilei
V. K. Ahuja, și a colaboratori
lor săi.

★
Vineri seara, la Casa Centrală, a 

Armatei, a avut loc o adunare con
sacrată celei de-a 32-a aniversări a 
Zilei Armatei Populare Iugoslave. La 
adunare au luat parte generali, ofi
țeri. maiștri militari și subofițeri din 
garnizoana București.

Au fost prezenți Iso Njegovan. Am
basadorul R.S.F. Iugoslavia in Româ
nia. și membri al ambasadei. După 
un cuvint de salut rostit de gene
ralul colonel Ionel Vasile. adjunct al 
ministrului apărării naționale, atașa
tul militar al Iugoslaviei, colonelul 
Radomir Vucurovici. a vorbit despre 
semnificația evenimentului aniver
sat. Participanții la adunare au vi
zionat apoi o gală de filme iugo
slave. Cu același prilej, atașatul mi

țărilor interesate membre ale 
C.A.E.R. Aproblnd activitatea Comi
siei permanente C.A.E.R. pentru 
geologic. Comitetul Executiv a tra
sat sarcină comisiei să continue 
elaborarea problemelor colaborării, 
legate de coordonarea planurilor lu
crărilor de prospecțiuni geologice 
ale țărilor membre ale C.A.E.R. pe 
anii 1976—1980 și pe o perspectivă 
mai îndelungată.

Comitetul Executiv a examinat in
formarea Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru industria chimică 
despre măsurile privind crearea sis
temului inelar internațional pentru 
transportul etilenei pe teritoriile 
țărilor interesate. membre ale 
C.A.E.R., și R.S.F.I. și a adoptat re
comandări corespupzătoare privind 
adinei rea in continuare a colaboră
rii dintre țările membre ale C.A.E.R.

Comitetul Executiv a adoptat ra
portul referitor la problemele juri
dice legale de încheierea și realiza
rea acordului privind specializarea 
și cooperarea in producție, a reco
mandat țărilor și, de asemenea, a 
trasat sarcina organelor consiliului 
să tină seama de recomandările cu
prinse în raport, in cadrul pregătirii 
in organele C.A.E.R. și a încheierii 
de către organizațiile economice ale 
țărilor a acordurilor privind specia
lizarea și cooperarea in producție.

Comitetul Executiv a fost de acord 
cu propunerea Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia privind extin
derea colaborării R.S.F.I. in cadrul 
C.A.E.R. asupra domeniului construc
țiilor.

La ședință a fost aprobat planul 
de lucru al Comitetului Executiv 
pe anul 1974, a fost adoptat planul 
acțiunilor privind realizarea contac
telor C.A.E.R. cu organizațiile eco
nomice internaționale pe anul 1974 
și, de asemenea, a fost aprobat bu
getul secretariatului consiliului pe 
anul următor.

Ședința Comitetului Executiv s-a 
desfășurat intr-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă.

fost semnate de Gheorghe Rădu
lescu. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România.

Totodată, a fost semnată, de către 
miniștrii industriei chimice, conven
ția privind crearea de capacități 
pentru producerea mijloacelor chi
mice pentru protecția plantelor, ti- 
nindu-se seama de specializarea și 
cooperarea in realizarea acestor pro
duse.

litar, aero și naval al R.S.F. Iu
goslavia la București s-a intilnit cu 
militari români.

★
Ambasadorul Iranului la Bucu

rești, Sadegh Sadrieh, a oferit, vi
neri. o recepție cu prilejul plecării 
sale definitive din țara noastră.

La recepție au participat Ion Pă- 
țan. vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului exte
rior. Mihail Florescu, Angelo Micu- 
lescu și Ion Cosma, miniștri. Octa
vian Groza, ministru secretar de 
stat. Nicolae Ghenea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și alte 
persoane 'oficiale.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

(Agerpres)

viața internațională
Deschiderea lucrărilor celui dc-al XXI-lea

Congres al P.
BRUXELLES 14 (Agerpres). — 

Vineri s-au deschis lucrările celui 
dc-al XXI-lea Congres al Partidului 
Comunist din Belgia, chemat să facă 
bilanțul activității partidului in pe
rioada care a trecut de la-congresul 
precedent, din 1971, și să determine 
sarcinile pentru perioada următoare.

Raportul Comitetului Central, pre-r 
zentat congresului de tovarășul 
Louis van Geyt, președintele P.C. 
din Belgia, a reliefat lupta comuniș
tilor belgieni in slujba intereselor 
fundamentale ale celor ce munces’c, 
împotriva inflației, pentru apărarea 
libertăților și a drepturilor sindicalo, 
pentru garantarea folosirii forței de 
muncă, pentru democrație și progres 
Social. Raportul a pus un accent 
deosebit pe necesitatea Înfăptuirii 
unității forțelor de stingă — munci
torești. democratice și progresiste. 
Partidul Comunist din Belgia se pre
zintă la discuțiile pentru Înfăptuirea

Celui de-al XXI-lea Congres 
al Partidului Comunist din Belgia

BRUXELLES
Dragi tovarăși.
Comitetul Central al Partidului Co

munist Român adresează delegaților 
Congresului al XXI-lea al Partidu
lui Comunist din Belgia, tuturor co
muniștilor, clasei muncitoare șl oa
menilor muncii belgieni un cald sa
lut frățesc și un mesaj de prietenie 
și solidaritate din partea Partidului 
Comunist Român, a conducerii sale, 
a secretarului general al partidu
lui. tovarășul' Nicolae Ceaușescu, din 
partea tuturor oamenilor muncii din 
țara noastră.

Comuniștii români, opinia publică 
din țara noastră urmăresc cu viu in
teres și cu sentimente de solidaritate 
internaționalistă activitatea desfășu
rată de Partidul Comunist din Bel
gia pentru apărarea intereselor fun
damentale ale maselor muncitoare, 
pentru aplicarea in viață a politicii 
de alianță cu toate forțele progre
siste. antiimperialiste. interesate in 
dezvoltarea democratică și indepen
dentă a Belgiei, in promovarea unei 
politici de pace, cooperare și secu
ritate in Europa și in întreaga lume.

Folosim și acest prilej pentru a
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

PROIECTUL DE CONSTITUIIE IN DEZBATEREA 
REPREZENTANȚILOR ORGANIZAȚIILOR POLITICQ-SOCIALE 

SI Al ORGANELOR REPREZENTATIVE IUGOSLAVE
BELGRAD 14 (Corespondentă de 

la S. Morcovescu). La Brioni a avut 
loc o ședință a reprezentanților or
ganizațiilor politico-sociale și ai or
ganelor reprezentative iugoslave, 
prezidată de Tosip Broz Tito, pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia. Au luat parte reprezen
tanți ai Prezidiului U.C.I. și ai Bi
roului Executiv al Prezidiului U.C.I., 
reprezentanți ai comitetelor centrale, 
republicane și provinciale și ai Con
ferinței U.C.I. din Armata Populară 
Iugoslavă, reprezentanți ai Adunării 
Federale, ai Prezidiului R.S.F.I., ai

C. din Belgia
acestei unități cu propriul său „pro
gram de alianțe" supus dezbaterii 
congresului.

Relevind schimbările intervenite In 
viața internațională, raportorul a ac
centuat importanța procesului de 
destindere, securitate și cooperare în 
Europa și In lume și necesitatea 
sprijinirii acestui proces. La congres 
participă numeroase delegații ale 
partidelor comuniste și muncitorești. 
Din partea Partidului Comunist Ro
mân participă o delegație formală 
din tovarășii Richard Winter, mem
bru supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-socretar 
al Comitetului județean Sibiu al 
P.C.R.. Ghizela Vass, membru al C.C. 
al P.C.R.

în după-amlaza zilei de vineri, 
delegația Partidului Comunist Ro
mân a inminat prezidiului congresu
lui mesajul Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

exprima profunda noastră satisfacție 
pentru relațiile bune, de colaborare, 
prietenie și solidaritate internaționa- 
listă statornicite intre Partidul Co
munist Român și Partidul comunist 
din Belgia, dorința de a acționa pen
tru extinderea și dezvoltarea acestor 
legături frățești pe temelia trainică 
a marxism-Ieninismului și interna
ționalismului proletar, a dreptului 
fiecărui partid de a-și elabora In 
mod independent linia politică, tac
tica și strategia, întreaga linie poli
tică. Avem convingerea că dezvolta
rea unor asemenea relații slujește 
intereselor ambelor partide, dezvol
tării raporturilor de cooperare mul
tilaterală dintre Republica socialistă 
România și Belgia, prieteniei dintre 
poporul român și poporul belgian, 
este in interesul cauzei unității miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale, a tuturor forțelor anti- 
imperialiste.

Vă urăm, dragi tovarăși, succes de
plin in desfășurarea lucrărilor con
gresului și in îndeplinirea hotăriri- 
lor sale, in lupta pe care o desfășu- 
rați pentru triumful idealurilor păcii, 
democrației Și socialismului.

adunărilor republicane și provinciale, 
ai Consiliului Executiv Federal, ai 
Uniunii Socialiste a Poporului Mun
citor din Iugoslavia, ai Uniunii sin
dicatelor. al Uniunii asociațiilor de 
combatanți, ai Uniunii Tineretului 
din Iugoslavia și ai Comisiei pentru 
pregătirea proiectului de Constituție.

Cu acest prilej a fost efectuat un 
schimb de păreri cu privire la dis
cuțiile publice și textul definitiv al 
proiectului de Constituție a R.S.F. 
Iugoslavia, care urmează să fie dez
bătut la viitoarea ședință a Prezidiu
lui U.C.I,
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HANDBAL: Campionatul mondial feminin 

Astă-seară la Belgrad — 
finala România — iugoslavia

Sala de sport „Pionir" din Belgrad 
va găzdui astăzi finala celei de-a V-a 
ediții a Campionatului mondial fe
minin de handbal dintre echipele 
României și Iugoslaviei. Meciul, 
care urmează să desemneze cea mai 
bună echipă din lume, trezește un 
mare interes in rindul iubitorilor 
handbalului din capitala Iugoslaviei. 
Potrivit agenției Taniug, finala se a- 
nunță foarte echilibrată, deoarece a- 
tit formația României, cit șl cea a 
Iugoslaviei au demonstrat o bună 
pregătire tehnică si o putere de lup
tă exemplare in meciurile susținu
te in fazele precedente ale competi
ției. Astfel, in partida disputată la 
Negotin cu reprezentativa Unganei 
(fostă campioană mondială in anu. 
l.'tf>5) china română a obținut victo
ria la limita : 12-11, la capătul unei 
partide de mare spectacoL

Intr-un interviu acordat imediat 
după meciul de la Negotin corespon
dentului sportiv a] agenției Taniug, 
antrenorul echipei române, Constan
tin Popescu, a declarat : „A fost un 
meci pasionant, extrem de dificil, 
dar jucătoarele noastre au i^cat 
foarte bine in finalul partidei, obți- 
nind o victorie, la un moment dat, 
nesperată La Belgrad va fi și mai 
greu. Echipa Iugoslaviei joacă în fața 
publicului propriu și pornește ca fa
vorită, dar sint convins că formația 
noastră iși va apăra cu ardoare șan

în cîteva
ȘAH. — „CUPA CAMPIOANELOR 

EUROPENE". După disputarea a 10 
runde, timișoreanca Gertrude Bacni- 
stark continuă să se numere printre 
fruntașele celei de-a V-a ediții a 
, Cupei campioanelor europene’* la 
șah. care se desfășoară in localitatea 
iugoslavă Vrnjacka Banja. Maestra 
româncă se menține pe locul a! doi
lea cu 7 puncte, la o jumătate de 
punct de lidera clasamentului, maes- 
tra tovietică Alia Kușnir. Locul al

sa. încercînd să recucerească titlul 
mondial. Oricum, rezultatele de pină 
acum sint bune și marchează reve
nirea handbalului feminin românesc 
pe primul plan in arena internațio
nală".

La rindul ei. echipa Iugoslaviei nu 
a fost scutită de emoții in grupa se
mifinală de la Zagreb. După surprin
zătoarea infringere. cu 8—9. suferită 
in fața selecționatei Poloniei (reve
lația actualei ediții a campionatului), 
echipa Iugoslaviei avea nevoie, pen
tru a se califica in finală, de o vic
torie in partida cu redutabila repre
zentativă a U.R.S.S. Formația Iugo
slaviei a ciștigat cu 7—5, readucind 
speranțele in rindul numeroșilor ei 
susținători.

Pină in prezent, titlul mondial a 
fost cucerit de echiDele Ceho
slovaciei (1957), României (1932), 
Ungariei (1965) și R. D. Germane 
(1971).

în ultima zi a campionatelor se 
vor disputa următoarele jocuri: Nor
vegia—Danemarca (pentru locurile 
7—8) ; Cehoslovacia—Polonia (locu
rile 5—6) ; U.R.S.S.—Ungaria (locu
rile 3_4) și România—Iugoslavia — 
finala campionatului, programată la 
ora 19.45 (ora Bucureștiului). Re
dacția de actualități a T.V. ne anunță 
că întreaga partidă va fi televizată 
in direct.

rî nd ur i
treilea este ocupat de Suzana Ve- 
roezi (Ungaria) — 6,5 puncte etc.

TENIS. — TURNEUL DIN JA
MAICA. Turneul internațional de 
tenis de la Kingston (Jamaica) a 
continuat cu disputarea sferturilor 
de finală. Jucătorul român Ilie Nâs- 
tase l-a întrecut cu 7—6. 6—1 ne ja- 
maicanul Tico Carriero. In semifi
nale, Ilie Năstase îl va intîlni pe 
suedezul Ove Bengtson. 

în decembrie anul acesta se îm
plinesc 25 de ani de la congresul de 
unificare a Partidului Muncitoresc 
Polonez cu partidul Socialist Polonez 
șl crearea Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez.

Practic, chiar de la începutul exis
tenței sale, mișcarea muncitorească 
poloneză a fost divizată. Această 
dezbinare, datorată purtătorilor ten
dințelor de reformism și naționalism, 
a slăbit serios forța clasei muncitoa
re. Multă energie și multe eforturi 
au fost consacrate înfringerii con
tradicțiilor interne ale mișcării. Lup
ta pentru victoria marxism-leninis- 
mului, pentru unitate a durat a- 
proape șase decenii.

Condițiile realizării unității miș
cării muncitorești poloneze s-au ma
turizat de-abia in anii celui de-al 
patrulea deceniu. Mai tirziu, eli
berarea patriei, crearea unui 
stat popular, procesul transfor
mărilor revoluționare Și construi
rea socialismului au generat nece
sitatea obiectivă a unificării miș
cării muncitorești și condiții pentru 
formarea unui partid muncitoresc 
unic, de tip nou. Unificarea Partidu
lui Muncitoresc Polonez cu Partidul 
Socialist Polonez, precum și forma
rea Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez au constituit o mare victorie 
a clasei muncitoare poloneze, și. tot
odată. unul din cele mai importante 
evenimente politice din istoria cea 
mal recentă a Poloniei.

Istoria a confirmat pe deplin u- 
rlașa importanță a acestui eveni
ment. în decursul celor 25 de ani de 
la congresul de unificare au fost 
înfăptuite patru planuri cincinale de 
dezvoltare socialistă. Ne aflăm ac
tualmente la jumătatea drumului 
spre înfăptuirea celui de-al cincilea 
plan pe 5 ani. Poporul nostru și-a 
sporit rindurile cu peste 9 milioane 
cetățeni, venitul național a crescut 
de aproape 8 ori. a apărut industria 
modernă, a sporit in mod însemnat 
producția agricolă, s-au construit 
peste 3,5 milioane locuințe, a 
fost lichidat analfabetismul. Circa 
600 mii persoane au dobindit o pre
gătire superioară. în Polonia, socia
lismul s-a întărit și dezvoltat conti
nuu. Tara noastră a devenit o ve
rigă fermă a comunității socialiste, 
a cucerit o mare autoritate și o po
ziție puternică in lume.

Partidul Muncitoresc Unit Polonez 
a organizat in acești 25 de ani șase 
congrese, care au trasat direcția dr 
dezvoltare a tării și au determinat 
sarcinile-cheie in procesul construc- 
l ei socialiste. Anul viitor vom săr
bători 30 de ani de la crearea Re
publicii Populare Polone. cu care 
prilej vom face o apreciere aprofun
dată a acestei perioade decisive — 
cea mai dinamică din istoria poporu
lui nostru, vom determina țelurile, 
sarcinile șl programul dezvoltării 
socialiste în continuare a Poloniei.

★
Așa cum se știe. primul partid 

muncitoresc a apărut pe pămințul 
polonez cu 90 de Ani in urmă. Miș

carea noastră muncitorească s-a dez
voltat prin lupte eroice timp de de
cenii pentru a ajunge la actuala po
ziție — de forță conducătoare a po
porului.

Datorită multor împrejurări isto
rice specifice, clasa muncitoare po
loneză a creat pe rind mai multe 
partide marxiste, revoluționare. Fie
care din aceste partide reprezenta 
un stadiu nou. mai inalt de dezvol
tare a mișcării și un nivel nou, mai 
ridicat al maturității clasei munci
toare. Pentru formarea mișcării noi, 
pentru întărirea forței ei politice și 
ideologice, o mare importanță au 
avut colaborarea ei strinsă cu parti

Jubileul Partidului
Muncitoresc Unit Polonez

25 de ani de la congresul de unificare

dul bolșevic, in lupta revoluționară 
comună, și influența directă a lui 
Lenin asupra revoluționarilor de 
frunte polonezi.

Maturizarea ideologică și creșterea 
rolului politic al partidelor revolu
ționare ale clasei muncitoare polo
neze au fost inseparabile de lupta 
impolriva social-democratismului. 
înfringerea social-democratismului a 
constituit o condiție de baza a uni
tății clasei muncitoare poloneze și a 
realizării scopurilor sale naționale 
și sociale. Lupta hotăritoare pentru 
înfăptuirea acestor teluri s-a desfă
șurat intr-o perioadă dintre cele mai 
decisive și dificile din istorie. In 
anii celui de-al doilea război mon
dial șl ai punerii temeliilor noului' 
stat renăscut. In acești ani au trecui 
printr-o verificare toate clasele po
porului nostru și forțele politice care 
le reprezentau. Burghezia și grupă
rile legate de aceasta n-au trecut 
examenul. în fruntea poporului s-au 
ridicat clasa muncitoare și mișcarea 
ei revoluționară.

Forța conducătoare, dinamică. a 
acestui proces a fost Partidul Mun
citoresc Polonez. Programul și acti
vitatea lui au constituit expresia 
maturității ideologice a mișcării 
muncitorești poloneze, expresia con
jugării depline a acestei mișcări cu 
marxism-leninismul.

Marea tragedie a mișcării noastre 
muncitorești, in ajunul agresiunii 
hitleriste, a fost dizolvarea Partidu

lui comunist Polonez. în pofida fap
tului că au fost lipsiți de partid, 
comuniștii polonezi au luptat eroic 
pentru patrie. Nașterea Partidului 
Muncitoresc polonez, care a consti
tuit o expresie a necesităților și in
tereselor, aspirațiilor și luptei clasei 
muncitoare, a exprimat deplina con
vergență a poziției comuniștilor din 
țară și a celor aflați temporar in 
U.R.S.S. Numai Partidul Muncito
resc polonez reprezenta concepția 
unei lupte consecvente împotriva 
hitlerismului și avea viziunea noii 
Polonii, libere, promotoare a echită
ții. Acesta era partidul clasei și al 
poporului, creatorul și apărătorul

de Franciszek SZLACHCIC 
membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.U.P.

noului patriotism revoluționar. Isto
ria a confirmat pe de-a-ntregul jus
tețea poziției și politicii Partidului 
Muncitoresc Polonez. Astăzi. din 
perspectiva celor aproape treizeci 
de ani de construcție a socialismu
lui, putem aprecia aceasta din plin. 
Din inițiativa partidului a luat fiin
ță Puterea populară poloneză, a fost 
înființat Consiliul Național al țării 
— primul parlament popular. S-au 
dezvoltat și au luptat garda popu
lară și armata populară.

Următorul eveniment de mare im
portanță pentru destinele viitoare 
ale Poloniei a fost. după crearea 
Partidului Muncitoresc Polonez, for
marea primelor detașamente regu
late ale Armatei Populare Poloneze 
in U.R.S.S. Acest fapt a avut o mare 
importanță moral-polltică. Frăția de 
arme sovieto-poloneză. închegată pe 
cimpurile de luptă și cimentată prin 
singele vărsat Împreună, a devenit 
un factor de temelie al alianței po
lono-sovietice.

Problema majoră ă mișcării mun
citorești revoluționare poloneze a 
fost, timp de mâi multe decenii, 
problema eliberării naționale, a 

suveranității și independenței, ne
cesitatea de a lupta pentru li
bertatea națională și socială. 
Partidul Muncitoresc Polonez a tre
cut la rezolvarea acestei probleme 
in spiritul leninismului, atit pe plan 
teoretic, cit și practic. Faptul’ că toc
mai programul eliberării patriei, e- 
laborat de Partidul Muncitoresc Po
lonez. că politica și lupta acestuia 
au făcut ca problema poloneză să 
aibă un asemenea apărător in anii 
celui de-al doilea război mondial, că 
efortul militar al polonezilor pe toa
te fronturile nu s-au irosit — prezin
tă o însemnătate istorică.

Partidul Muncitoresc polonez a 

fost un partid al patriotismului și 
internaționalismului. De la incepu- 
tul apariției sale el a promovat și 
înfăptuit principiile de bază ale in
ternaționalismului proletar, mai ales 
solidaritatea și alianța cu Uniunea 
Sovietică.

în anii celui de-al doilea război 
mondial s-au conturat schimbări im
portante, ce au intervenit in sinul 
celui de-al doilea partid al mișcării 
muncitorești, Partidul Socialist Po
lonez. Apropierea ambelor partide 
muncitorești in cadrul unui front 
unic și apoi unificarea acestora pe 
baza marxist-leninistă au fost înfăp
tuite In procesul luptei pentru pu
terea populară șl construirea statului 
popular, in perioada desfășurării unor 
transformări social-economice adinei.

Unificarea mișcării muncitorești și 
formarea unui partid marxist-leni- 
nist a Constituit o condiție indispen
sabilă pentru Indeplinirc-a de către 
clasa muncitoare a rolului istoric 
ce-i revenea, ca forță conducătoare 
in procesul revoluției, in alianța 
dintre muncitori și țărănime, precum 
și pentru realizarea c-ficientă a func
ției dictaturii proletariatului.

în anii dificili și furtunoși, cind 
lua ființă puterea populară, postula
tul unității muncitorești a repre
zentat o necesitate absolută, istorică. 
Polonia se ridica din ruinele războ
iului și, in același timp. îndeplinea 
sarcinile dificile ale primei etape 
de formare a bazei economice a so

cialismului — ale industrializării 
țării. Războiul s-a încheiat la 8 mai 
1945, cu marea victorie asupra hi
tlerismului. Forța hotăritoare in cu
cerirea acestei victorii a fost Uniu
nea Sovietică. Statul popular polonez 
nou .înființat a adus o mare contri
buție, demnă de poporul nostru, la 
infringerea fascismului. Soldatul po
lonez și-a încheiat marșul victorios 
la Berlin.

Faza finală a procesului unificării 
mișcării muncitorești din Polonia a 
avut convergență cu anumite ten
dințe negative in mișcarea comu
nistă. care au fost denumite mai 
tirziu cultul personalității. Conduce
rea Partidului Muncitoresc Polonez 
a suferit în parte influența tendin
țelor sectariste și dogmatice. Aceas
ta ș-a reflectat asupra procesului u- 
nificării. într-o perioadă mai tirzie, 
partidul nostru a făcut o apreciere 
a acestor fenomene și a îndreptat 
erorile comise. Ele n-au schimbat 
insă cu nimic sensul creator general 
și progresist al unificării Partidului 
Muncitoresc Polonez cu Partidul 
Socialist Polonez.

Congresul din 1948, consacrat uni
ficării, a încheiat o etapă lungă și 
p:ea a istoriei luptei clasei munci
toare și a deschis o nouă etapă in 
viața poloniei, Marxism-leninismul 
a învins in mișcarea muncitorească 
poloneză. S-a realizat unificarea de
finitivă a socialismului științific cy 
mișcarea muncitorească. Experiența 
noastră proprie ne învață că obligația 
de a urmări continuu puritatea mar
xism-Ieninismului și de a fi fideli 
indicațiilor lui trebuie să constituie 
un proces continuu și mereu actual.

★
De la unificare s-au schimbat 

multe in țara noastră. Am edificat 
o Polonie puternică și modernă, cu 
o dezvoltare dinamică, a cărei forță 
principală este Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez. O expresie a forței 
partidului au constituit-o deciziile de 
însemnătate hotăritoare adoptate de 
Comitetul Central la sfirșitul anului 
1970 și acelea ale Congresului al 
VI-lea. care, trăgind concluzii din 
trecut. a elaborat programul nou. 
dinamic, al dezvoltării socialiste a 
Poloniei. Rezultatele punerii in apli
care a acestui program au fost apre
ciate in cadrul primei Conferințe 
Naționale a partidului, care a tra
sat sarcini noi. de mare importanță, 
pentru anii ce ne despart de ccl 
de-al VII-lea Congres.

Jubileul Partidului ■ Muncitoresc 
Unit Polonez oferă tuturor membri
lor partidului dreptul la satisfacția 
generată de participarea la această 
mare operă de construire a socialis
mului. Noi. generația mai veche de 
comuniști, revoluționari, care am 
luptat pentru Polonia, pentru unifi
carea mișcării muncitorești, care am 
construit Polonia, putem fi mîndri 
de opera infăptuită. Astăzi această 
operă a fost preluată și este conti
nuată de generația nouă, a cărei 
contribuție se va materializa in 
construirea in Polonia a societății 
socialiste dezvoltate.



viața internațională
încheierea primei etape a celei de-a doua faze

a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa

0 APRECIERE UNANIMĂ: BILANȚ POZITIV, 
ATMOSFERĂ CONSTRUCTIVĂ DE LUCRU
• INTERVENȚIA ȘEFULUI DELEGAȚIEI ROMÂNE : „AȘTEPTĂM CA ACEASTĂ CONFE
RINȚĂ SÂ ADUCĂ O CONTRIBUȚIE EFECTIVĂ LA AȘEZAREA PE BAZE NOI A RELA
ȚIILOR DINTRE STATE" • DEZBATERILE VOR FI RELUATE LA 15 IANUARIE 1974

GENEVA 14 (Agerpres). — Vineri s-au încheiat lu
crările unei etape importante a celei de-a doua faze a 
Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, 
menite sâ elaboreze documentele finale ale conferin
ței. Cu acest prilej a avut Ioc o sesiune a Comitetului 
de coordonare, la care participanțil au făcut o eva
luare a muncii depuse pină acum și au realizat un 
schimb de vederi privind urmările instituționale ale 
acestei importante reuniuni. De asemenea, s-a stabilit 
programul ’ ............ - -
înceapă la

cie activitate pentru etapa care urmează să 
15 ianuarie 1974.

SESIUNEA O. N U.

România coautoare a unor rezoluții 
in problemele coloniale 

adoptate de Adunarea Generală
NEW YORK 14 (Corespondență de la C. Alexandroaie). — Plenara 

Adunării Generale a O.N.U. a adoptat o serie de rezoluții in proble
mele coloniale, prezentate de Comitetul pentru teritoriile neautono
me, intre care se află și șase rezoluții la care România este coautoare.

Discuțiile privind 
rilor au evidențiat

progresul lucră- 
acordul general 

asupra aprecierii că. in cele trei luni 
care au trecut de la deschiderea ce
lt i dc-a doua faze a conferinței, s-a 
realizat o examinare aprofundată și 
detaliată a documentelor depuse de 
diferite delegații pentru punerea in 
aplicare a directivelor trasate de mi
niștrii de externe în toate sectoare
le prevăzute de recomandările fina
le referitoare la securitatea și coo
perarea pe continent.

De asemenea, au fost reliefate 
atmosfera generală, constructivă și 
caracterul de lucru al schimburilor 
de vederi, ceea ce a permis clari
ficarea pozițiilor statelor participan
te. precum și evidențierea unor 
puncte de acord In chestiuni care 
urmează să fie incluse in proiectele 
de recomandări.

Vorbitorii nu su ignorat însă fap
tul că o mai bună organizare a dez
baterilor. precum și evitarea unor 
polemici sau renunțarea la o serie 
ce abordări cu caracter restrictiv ar 
fi fost de natură să permită rezul
tate mai bogate in direcția apro
pierii punctelor de vedere și asi
gurarea trecerii mai rapide la re
dactarea unor formulări general ac
ceptabile.

Luind cuvintul. șeful delegației 
române, ambasadorul Valentin Li- 
patti. a arătat că prezentarea unui 
mare număr de documente de lucru 
de către statele participante dove
dește interesul general fată de în
tregul evantai al problemelor care 
figurează pe ordinea de zi a confe
rinței. Aceste documente — la care 
s-au adăugat explicațiile orale deta
liate in cadrul dialogului constructiv 
care a avut loc intre participanți — 
au permis nu numai clarificarea po
zițiilor. dar si realizarea intr-o se
rie de cazuri a unei convergente a 
punctelor de vedere. Reprezentantul 
român a relevat că la baza exami
nării problemelor de substanță au 
stat normele democratice de purtare 
a negocierilor, prevăzute 4n reguli
le d« procedură. Acestea au permis 
un dialog in condiții de egalitate in
tre statele participante, mari, mij
locii sau mici, ceea ce demonstrea
ză. in fapt, importanta acestei file 
noi care se deschide in istoria Eu- 

roDei.
Totodată, ambasadorul român a 

remarcat că. in timpul dezbaterilor, 
s-au manifestat și unele tonuri a- 
nacronice de abordare a probleme
lor de pe poziții de bloc. Au fost 
înregistrate cu îngrijorare si unele 
tendințe ca. sub motivul comod al 
„realismului", să se îngusteze aria 
adoDtârii unor măsuri concrete si 
realizarea unui progres real pe ca
lea obiectivului pe care conferința 
și l-a propus : întărirea securității și 
dezvoltarea cooperării în Europa.

Cu toate aceste carențe, reprezen
tantul român a apreciat bilanțul po- 
zîtiv cu care se încheie această e- 
tapă. care permite ca la reluarea lu
crărilor. in ianuarie 1974. să se poa
tă trece fără intirziere la elaborarea 
documentelor finale, sarcina esenția
lă a conferinței. Poporul român, la 
fel ca $i alte popoare ale Europei, 
precum și din lumea întreagă, aș
teaptă ca această conferință să a- 
ducă o contribuție efectivă la 
zarea relațiilor dintre state in 
rooa pe baze noi.

Exprimi nd poziția guvernului 
mân. șeful delegației noastre a 
ta: că in domeniul securității 

ca documentele finale

fel fiecare națiune se va putea 
dezvolta liber, la adăpost de orice 
agresiune și de orice ingerință în a- 
facerile interne și va putea lua par
te activă la cooperarea europeană, 
fără piedici sau bariere artificiale. 
In ceea ce privește drepturile și o- 
bligațiile reciproce ale statelor par
ticipante, România consideră de im
portanță majoră elaborarea unei de
clarații de principii ale relațiilor 
dintre statele din Europa, al cărei 
text să fie cit mai precis și angajant 
posibil. Legat de aceasta, de impor
tanță primordială este aplicarea 
principiilor. Delegația română a fă
cut propuneri concrete de măsuri 
care să facă efectivă nerecurgerea la 
forță și la amenințarea cu forța, ca 
bază a sistemului de securitate eu
ropeană. Totodată, România consi
deră că aspectele politice ale secu
rității nu pot fi separate de efortu
rile care trebuie întreprinse pentru 
dezangajarea militară in Europa și, 
in general, in chestiunile dezarmării. 
Acestei conferințe ii revine sarcina 
elaborării și adoptării, in acest sens, 
a unor măsuri concrete de natură să 
ducă la creșterea încrederii șl întă
rirea stabilității pe continent, de 
norme care să guverneze negocierile 
in materie de dezangajare militară 
și dezarmare și prevederi care să 
deschidă perspectiva examinării in 
viitor a altor măsuri îndreptate spre 
realizarea dezangajării militare și 
dezarmării in Europa, ca parte inte
grantă a dezarmării generale. In 
concepția României despre secu
ritate. cooperarea ocupă un loc im
portant. Indiferent dacă este vorba 
dc comerț, cooperare 
științifică, tehnică sau 
mediului înconjurător, 
turi comune se poate 
pășire a obstacolelor .
care împiedică încă, in mod consi
derabil. extinderea largă a schimbu
rilor pe continent. La convenirea 
căilor și mijloacelor de lărgire a a- 
cestei cooperări trebuie să se țină 
seama de existența in Europa a 
unor țări in curs de dezvoltare și de 
necesitatea asigurării condițiilor unei 
participări plenare a tuturor state
lor. indiferent de sistemul lor poli
tic și social.

Nu mai puțin important este locul 
pe care trebuie sâ-1 ocupe coope
rarea culturală. România se pronun
ță pentru dezvoltarea și diversifi
carea unei asemenea cooperări la 
toate nivelurile și pe toate planurile, 
pe baza respectării principiilor de

industrială, 
in domeniul 
prin efor- 

obține o de
și barierelor

bază ale relațiilor dintre state și ale 
înțelegerii reciproce.

Refcrindu-se la urmările Institu
ționale ale conferinței, reprezentan
tul român a arătat că. oricît de fruc
tuoase vor fi rezultatele 
obținute la conferință, ele 
aibă valoarea preconizată 
perspectiva continuării 
de edificare a securității ,. _____
țârii cooperării pe continent. Con
ferința nu este un scop in sine, ci 
un mijloc de promovare a procesu
lui de statornicire a unor relații noi 
pe continent. Ca urmare. Ia confe
rință vor trebui să se elaboreze mo
dalitățile practice care, desigur, tre
buie să fie atent examinate și defi
nite de către toți, de creare a unul 
mecanism de concertare care să 
funcționeze după conferință.

Șeful delegației Iugoslaviei, am
basadorul D. Ninclci, s-a alătdrat a- 
precierii că atmosfera lucrărilor este 
bună, multe puncte au devenit clare 
și se apropie momentul cind se poa
te trece la redactarea de formulări 
concrete care să reflecte rezultatele 
discuțiilor și apropierea pozițiilor. 
„Conferința nu este — a spus repre
zentantul iugoslav — nici incepuîul 
și nici sfirșitul. ci un element im
portant al unui proces de edificare 
a securității și dezvoltare a coope.- 
rării în Europa". El a susținut ca 
dialogul inceput la conferință intre 
cele 35 de state participante să con
tinue și după încheierea acesteia, sub 
forma permanentizării Comitetului de 
coordonare. In același sens s-a pro
nunțat și reprezentantul Spaniei.

Șeful delegației U.R.S.S., locțiito
rul ministrului afacerilor externe, 
A. Kovalev, evidențiind caracterul 
creator al lucrărilor desfășurate pină 
în prezent, fără a ignora unele pre
lungiri artificiale ale activității, a 
subliniat că se formează o bază pen
tru trecerea la examinarea punctu
lui patru al ordinii de zi : „Urmă
rile conferinței". în concepția sovie
tică. a arătat el. conferința nu este 

-un act unic, ci începutul unei acti
vități serioase, colective, și trebuie 
asigurat ca asemenea intilniri să 
continue și in viitor. In acest sens, 
apare necesară crearea unul organ 
general-european.

Reprezentanții altor țări, ca Nor
vegia și Italia, au subliniat impor
tanta ce trebuie acordată 
tații procesului inceput și 
rii urmărilor conferinței.

Comitetul de coordonare 
ca. in prima lună a anului 
continue dezbaterea privind clarifi
carea pozițiilor și evidențierea punc
telor de acord, urmind ca, pe această 
bază, să se treacă cit mai curind la 
redactarea proiectelor de documen
te finale. Astfel, s-a prevăzut ca in 
primele două săptămini să funcțio
neze toate cele 16 organe de lucru, 
intr-un ritm intens, urmind ca. pe 
măsură ce se va trece la redactare, 
ritmul ședințelor să permită nego
cieri in vederea elaborării de for
mulări acceptabile tuturor.

DESCHIDEREA REUNIUNII

ro- 
ară- 
este 

necesar ca documentele finale ale 
conferinței sâ consacre un sistem dc 
drepturi $i obligații reciproce, preci
se. riguroase și ferme, privind prin
cipiile care să guverneze raporturi
le dintre statele participante, pre
cum și măsurile concrete care să a- 
gigure respectarea consecventă a 
acestor principii. Numai in acest

LA SOFIA AU ÎNCEPUT

Lucrările întilnirii președinților
Comisiei mixte guvernamentale

româno-bulgare

LA NIVEL ÎNALT
Vineri 

lucrările .. . - ___
Pieței comune, convocată, după cum 
se știe, din inițiativa președintelui 
Franței. Georges Pompidou. In șe
dința inaugurală. primul ministru 
danez. Anker Joergenscn, a rostit un 
cuvint de salut, invitind participan- 
ții la reuniune să acționeze pentru 
dezvoltarea ulterioară a C.E.E. în 
continuare, a avut loc o reuniune co
mună a șefilor delegațiilor statelor 
participante, care au fost asistați de 
miniștrii de externe ai țărilor respec
tive. In urma reuniunii s-a anunțat 
că șefii de stat și guvern au hotărit 
„să dea mandat miniștrilor afaceri
lor externe in legătură cu deschide
rea întrevederilor cu miniștrii arabi 
prezent i la reuniune".

După cum apreciază comentatorii 
din capitala daneză, această indicație 
constituie singurul rezultat concret 
anunțat, pină in prezent, de partici- 
panții la reuniune.

au inceput 
reuniunii la

la Copenhaga 
nivel înalt a

A

ce vor fi 
nu pot să 
decit in 

eforturilor 
și dezvol-

qontinui- 
examină-

a stabilit 
viitor, să
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In continuare, șefii delegațiilor și 
miniștrii de externe au inceput con
vorbiri separate in vederea analiză
rii problemelor înscrise pe agenda de 
lucru, apreciată ca deosebit de încăr
cată și avind o însemnătate deosebi
tă pentru activitatea ulterioară a 
C.E.E.

Anterior a fost publicat textul u- 
nei declarații asupra „identității eu
ropene", care definește locul pe care 
Comunitatea Economică Europeană 
urmează să il ocupe in planul poli
ticii mondiale. Documentul respectiv 
afirmă — in urma unei analize a ac
tualei situații internaționale — prin
cipiile care trebuie să guverneze re
lațiile dintre „cei nouă". principii 
care constituie, potrivit aprecierii 
conținute in declarație, „elementele 
fundamentale ale identității euro
pene".

N. Popescu-BOGDANEȘTl 
Copenhaga

agențiile de presă transmit a

cea

CU PRILEJUL 
ANIVERSARII REPUBLICII

Cu prilejul celei de~a 26-a a- 
niversări a proclamării republi
cii in România, Asociația de 
prietenie Japonia-Roman ia a 
organizat, vineri, o seară prie
tenească.

Președintele asociației. Ta
keshi Shlmura. a subliniat cu
rajul ți ințelepciunea cu care 
poporul român a pățit. după 
instaurarea republicii, ve calea 
progresului și dezvoltării rela
țiilor cu alte țări, inclusiv cu 
Japonia.

La rindul său, ambasadorul 
României la Tokio, Nicolae Fi- 
nanțu, a evocat însemnătatea 
acestui eveniment istoric in via
ța poporului român și succese
le obținute de țara noastră pe 
calea construirii noii societăți.

Protocol comercial ro- 
mâno-sueăez. ln 
lui comercial de 
intre România și Suedia, 
rioada 10—14 decembrie s-au des
fășurat. la Stockholm, lucrările Co
misiei mixte romăno-suedeze. A fost 
semnat protocolul privind schimbu
rile comerciale pe 1974.

acordu-
lungă durată 

in pe

0 nouă întîlnire a repre
zentanților celor două părți 
sud-vietnameze 3 avut loc in 
suburbia pariziană La Celle-Saint- 
Cloud.

Consiliul Prezidențial al 
P P Ungare 1_a eliberal pe Janos 
Peter din funcția de ministru al a- 
facerilor externe, in legătură cu tre
cerea sa intr-o altă muncă importan
tă, anunță agenția M.T.I. In funcția 
de ministru al afacerilor externe al 
Ungariei a fost numit Frigyes Puja.

Delegația Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agri
cole de Producție,condUEă de 
tovarășul Aldea Militaru, președintele 
U.N.C.A.P.. care face o vizită de prie
tenie și schimb de experiență în 
Cuba, la invitația Asociației Naționale 
a Micilor Agricultori (A.N.A.P.) din 
această țară, a fost primită, vineri, de 
Jorge Risquet, membru al secretaria
tului C.C. al P.C. din Cuba.

Președintele R. S. Ceho- 
SlOVaCC Ludvik Svoboda, i-a nu
mit pe Rudolf Rohlicek și pe Vlas- 
timil Ehrenberger in funcția de vi
cepreședinți ai guvernului R. S. Ce
hoslovace.

auAutoritățile grecești 
început, vineri, eliberarea persoane
lor arestate cu prilejul Incidentelor, 
de la Institutul politehnic din Ate-

Prima rezoluție vizează dreptul 
inalienabil al poporului namibian la 
autodeterminare, libertate și indepen
dență, condamnă cu hotărire refuzul 
regimului Africii de Sud de a-și re
trage din Namibia forțele armate și 
polițienești și recunoaște mișcarea 
dc eliberare națională din Namibia 
(S.W.A.P.O.), drept singura in mă
sură să reprezinte poporul namibian.

Plenara a adoptat, apoi, două re
zoluții privitoare la teritoriile aflate 
sub ocupația colonialiștilor portu
ghezi. La una dintre aceste rezoluții. 
România figurează pe lista statelor 
coautoare. Prima rezoluție cere re
gimului colonialist de la Lisabona să 
pună capăt războaielor coloniale îm
potriva Angolei și Mozamblcului și 
actelor de agresiune contra noului stai 
independent — Guineea-Bissau, să-și 
retragă forțele militare din aceste 
teritorii, să elibereze toți patrioții 
angolezi și mozambicani făcuți pri
zonieri și să înceteze orice practici 
care violează drepturile inalienabile 
ale populațiilor acestor teritorii. Cea 
de-a doua rezoluție adoptată vi
zează crearea unei comisii de an
chetă pentru investigarea masacrelor 
comise do colonialiștii portughezi in 
Mozambic.

România este stat coautor șl Ia 
alte două rezoluții in problema rho- 
desiană. Una din rezoluții reafirmă 
dreptul inalienabil al poporului Zim
babwe la autodeterminare, libertate 
și independență și legitimitatea lup
tei sale, prin orice mijloace, pentru 
împlinirea acestor deziderate.

Al doilea document vizează extin
derea ariei sancțiunilor aplicate re
gimului din Salisbury.

Plenara a adoptat apoi, cu 108 vo
turi. 4 contra (Statele Unite. Anglia, 
Portugalia și Africa de Sud) și 17 
abțineri, rezoluția asupra „aplicării 
Declarației cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoarelor

coloniale" de către agențiile specia
lizate și instituțiile internaționale a- 
sociate Națiunilor Unite. Documentul 
— la care România este, de aseme
nea, coautoare — cheamă organis
mele menționate să acorde tot spri
jinul moral și material popoarelor 
coloniale din sudul Africii care luptă 
pentru eliberarea de sub jugul 
străin, să lărgească cooperarea cu 
mișcările de eliberare națională.

O altă rezoluție privește activita
tea economică străină in teritoriile 
neautonome, activitate care împiedi
că transpunerea In viață a principii
lor Declarației vizind acordarea in
dependentei țărilor și popoarelor co
loniale. Documentul, care înscrie și 
numele României printre statele co
autoare. conține o serie 
recomandări ce trebuie 
încetarea penetrației 
străine in colonii.

★
Comitetul pentru problemele eco

nomice al Adunării Generale și-a în
cheiat dezbaterile asupra punctelor 
agendei sale prin adoptarea unei ul
time rezoluții, avansată de Consiliul 
economic și social la punctul „Con
vocarea unei conferințe mondiale a 
alimentației". * 
inițiative au 
delegați.

România — a subliniat reprezen
tantul român — împărtășește opinia 
potrivit căreia convocarea, in 1974. 
la Roma, a unei conferințe mondiale 
a alimentației constituie una dintre 
inițiativele majore ale actualei se
siuni a Adunării Generale, in spe
cial datorită problemei acute a pe- 
nuriei de produse agroalimentare, 
care confruntă. in prezent, marea 
majoritate a statelor in curs de dez
voltare. România este gata să-și a- 
ducă întreaga sa contribuție Ia acti
vitatea comitetului de pregătire a 
conferinței.

SOFIA 14 (Corespondență de In 
C. Amariței). Vineri a sosit la Sofia 
delegația guvernamentală română, 
condusă de tovarășul Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele părții 
române in Comisia mixtă guverna
mentală româno-bulgară de colabo
rare economică și tchnico-științifică.

In gara Sofia, delegația română a 
fost intimpinată de Jivko Jivkov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B., președintele părții bulgare 
in comisie, precum și de alte per
soane oficiale bulgare.

A fost de față ambasadorul Ro
mâniei la Sofia, T. Simedrea.

In aceeași zi. la Consiliul de Mi
niștri al R.P. Bulgaria au Început 
lucrările Întilnirii președinților Co
misiei mixte guvernamentale româ
no-bulgare. Cu acest prilej va fi e- 
xaminat modul de Îndeplinire a 
sarcinilor stabilite In documentele 
intilnirilor la nivel Înalt și In protor 
colul sesiunii a X-a a comisiei șl 
vor fi stabilite măsuri In vederea 
intensificării colaborării și cooperă
rii economice și tehnice dintre cele 
două țărL t

de măsuri și 
luate pentru 

intereselor

în sprijinul acestei 
luat cuvintul 24 de

ORIENTUL APROPIAT
CAIRO 14 (Agerpres). — La În

cheierea convorbirilor sale cu pre
ședintele Anwar Sadat, secretarul de 
stat american, Henry Kissinger, a 
declarat că acestea au fost „foarte 
utile și foarte constructive" — trans
mit agențiile France Presse și U.P.I. 
„Sint recunoscător președintelui Sa
dat — a adăugat șeful diplomației 
americane — pentru sinceritatea șl 
caracterul deschis și constructiv al 
acestor convorbiri".

La rindul său, președintele Anwar 
Sadat a declarat că întrevederile cu 
Henry Kissinger „au fost, intr-ade
văr, foarte fecunde".

TEL AVIV 14 (Agerpres). — Gu
vernul israelian s-a întrunit, vineri, 
intr-o sesiune specială, pentru a dis
cuta o serie de probleme privind a- 
propiata conferință de pace asupra 
Orientului Apropiat, care urmează să 
se deschidă la 18 decembrie, la Ge
neva. „Discuția nu a fost incă în
cheiată și va fi reluată in cadrul unei 

a declarat, la 
un

viitoare reuniuni" 
încheierea sesiunii de vineri, 
purtător de cuvint oficial.

AMMAN 14 (Agerpres). — 
vernul iordanian a hotărit să 
pundă pozitiv la invitația care i-a 
fost adresată de a participa la con
ferința de pace privind Orientul A- 
propiat, alături de Egipt și Siria.

Gu- 
răs-

Walter Scheel —
candidat la viitoarele
alegeri prezidențiale

BONN 14 (Agerpres). — Vicecan
celarul și ministrul de externe al 
R.F.G., Walter Scheel, va candida in 
alegerile prezidențiale, programate 
pentru luna mai. anul viitor — a 
anunțat, vineri după-amiază. Wolf
gang Mischnick. președintele grupu
lui parlamentar al Partidului liber- 
dcmocrat, la încheierea reuniunii 
Comitetului Director al acestui par
tid. In această perspectivă. Walter 
Scheel va renunța la funcția de mi
nistru și de președinte al P.L.D.. 
ceea ce va antrena in viata politi
că vest-germană schimbări — consi
derate de observatorii politici — 
drept importante.

na, din noiembrie a.c. Hotărirea gu
vernului grec de a elibera toate per
soanele arestate in urma tulburări
lor de la 14 noiembrie a fost co
municată joi de ministrul educației 
naționale, Panayotis Christou.

Delegația Institutului ro
mân pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, condus“ 
de Andrei Vela, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., care întreprinde o vizită 
in R. F. Germania, s-a intilnit cu 
secretarul de stat din Ministerul A- 
facerilor Externe al R.F.G.
Sachs, cu președintele Grupului In
terparlamentar de prietenie R.F.G.— 
România, dr. W. Althammer. și cu 
conducerea institutului „Interna- 
tiones". din Bonn.

H.

0 explozie,caro a surpat cla" 
direa căminului muncitoresc al în
treprinderii „Plastimat"", s-a produs, 
după cum relatează agenția C.T.K., 
in localitatea Takhtov. In urma ex
ploziei și-au pierdut viața 28 de 
persoane. O comisie guvernamenta
lă efeotuează cercetări în vederea 
stabilirii cauzelor care au produs ex
plozia.

Comunicat comun
polono-iugoslav

VARȘOVIA 14 (Agerpres). — Po
lonia și Iugoslavia iși exprimă satis
facția față de dezvoltarea legăturilor 
reciproce in toate domeniile și vor 
depune eforturi in vederea dezvol
tării lor în continuare, se subliniază 
in comunicatul publicat la încheie
rea vizitei in Polonia a lui Gemal 
Biedici, președintele Consiliului E- 
xecutiv Federal al R.S.F. Iugoslavia. 
Părțile și-au exprimat, de asemenea, 
dorința da a colabora pe plan inter
național in vederea continuării pro
cesului de destindere în lume și, în 
primul rind, pe continentul euro
pean.

★
La invitația președintelui guver

nului R. S. Cehoslovace. Lubomir 
Strougal, vineri, a sosit la Praga. in
tr-o vizită oficială, președintele Con
siliului Executiv Federal al R.S.F. 
Iugoslavia. Gemal Biedici.

In aceeași zi au inceput la Praga 
convorbirile oficiale cehoslovaco-iu- 
goslave.

r

★
i Vineri după-amiază, tovarășul 

Leonte Răutu. membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele părții române in Comi
sia mixtă guvernamentală româno- 
bulgară de colaborare economică și 
tehnico-științifică. a fost primit de 
Stanko Todorov, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria.

Au fost examinate, cu acest pri
lej. probleme ale dezvoltării, in con
tinuare. a relațiilor economice, lăr
girii schimburilor comerciale, coope
rării și specializării in producție.

★
La primire, care s-a desfășurat fn- 

tr-o atmosferă caldă, prietenească, a 
fost de față Trofin Simedrea. amba
sadorul României la Sofia.

★
Seara, ambasadorul român a oferit, 

cu ocazia întilnirii celor doi pre
ședinți in comisia mixtă guverna
mentală, un cocteil In saloanele am
basadei.

Au participat Jivko Jivkov. ttKX- 
bru al Biroului Politic al C.C. al P.c. 
Bulgar, președintele părții bulgare in 
comisia mixtă guvernamentală, mi
niștri, alte cadre economice bulga
re. membrii celor două delegații, 
ziariști.

Carlos Andres Perez ales
CARACAS 14 (Agerpres). — Po

trivit comunicatului emis de Consi
liul suprem electoral din Venezuela 
cu privire la rezultatele finale ale 
alegerilor generale desfășurate la 9 
decembrie. în această țară. Carlos 
Andres Perez, candidatul Dartidului 
„Acțiunea Democratică" (A.D.) ia 
funcția supremă in stat, a întrunit 
adeziunea a 2 600 000 de alegători din 
cei 4 500 000 de participanți Ia vot 
In acest fel el a devenit ciștigăto- 
rul mandatului prezidențial pe ur
mătorii 5 ani.

PARLAMENTARII ROMÂNI
OASPEȚI AI SEIMULUI

POLONEZ
VARȘOVIA 14 (Corespondentă de 

la Gh. Ciobanu). — Delegația parla
mentară română, condusă de Ilie 
Murgulescu. vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, care, la invitația 
Prezidiului Seimului polonez, face o 
vizită oficială' de prietenie în Po
lonia. a avut, vineri. întrevederi cu 
reprezentanți ai conducerii Ministe
rului Agriculturii și Ministerului 
Afacerilor Externe.

★
Seimul polonez, reunit vineri în 

ședință plenară, pentru a examina 
proiectele de legi cu privire la dez
voltarea social-economică a țării și 
bugetul pe 1974, a avut ca oaspete 
delegația parlamentară română. 
Membrii delegației, salutați cu căl
dură de deputății polonezi, au asistat 
la ședința de la amiază a parlamentu
lui.

președinte al țării
urma anunțării rezultatelor de-In ______________

finitive ale scrutinului de duminică, 
președintele ales al Venezuelei a ți
nut o scurtă conferință de presă, in 
care a relevat măsurile ce vor ti 
adoptate în domeniul industriei pe
trolului — partea cea mai importan
tă a politicii de dezvoltare generală 
a economiei naționale. El s-a pro
nunțat. totodată, pentru reorgani
zarea întregului sistem de relații in- 
teramericane. in conformitate cu ac
tualele relații social-economice din 
această parte a lumii.

Sesiunea
extraordinară

a Comisiei Dunării
BUDAPESTA 14 (Corespondență 

de la A. Pop). — Cea de-a doua 
sesiune extraordinară a Comisiei 
Dunării, convocată la propunerea 
reprezentantului României și cel al 
Iugoslaviei, s-a desfășurat intre 10 
și 13 decembrie 1973 la Budapesta.

Sesiunea s-a desfășurat sub pre
ședinția reprezentantului României, 
I. Cotoț. președintele Comisiei Du
nării.

Sesiunea extraordinară a examinat 
problema modificării condițiilor de 
navigație in sectorul Porților de Fier 
și adoptarea de decizii în proble
ma participării țărilor dunărene la 
rambursarea fondurilor investite de 
România și de Iugoslavia in legă
tură cu construirea instalațiilor de 
navigație ale Sistemului hidroener
getic de navigație de la Porțile de 
Fier.

O preocupare majora:

LONDRA

Joi seara, primul 
ministru Heath a a- 
dresat națiunii me
sajul radio-televizat 
in cadrul căruia a a- 
nunțat. 
actualei 
energie, 
program 
in economie, program 
in care presa londo
neză il caracterizea
ză ca fiind „cel mai 
drastic adoptat in An
glia de la cel de-al 
doilea război mon
dial". Premierul bri
tanic a declarat că se 
urmărește „asigura
rea supraviețuirii in
dustriei și economi
ei". Programul nreve- 
de ca, după 31 de
cembrie. majoritatea 
sectoarelor industriei 
și comerțului să trea
că la săptămîna 
lucru redusă, de 
zile. Magazinele 
excepția celor 
mentare) și birourile 
vor putea fi deschise 
și in alte zile, dar 
fără să folosească e- 
nergie electrică. Vor

in contextul 
penurii 
un 
de restricții

de 
amplu

de 
trei 
(cu 

ali

• Penuria pe petrol

fi exceptate numai 
„sectoarele vitale" ale 
economiei. Cu începe
re de la 17 decembrie, 
consumul general de 
energie va fi redus la 
65 la sută. Emisiunile 
posturilor 
ziune vor ____  ...
fiecare seară la orele 
22,30, făcind excepție 
doar zilele sărbători
lor de iarnă. Orice 
încălcare a reglemen
tărilor impuse de gu
vern se pedepsește cu 
amenzi severe și trei 
luni închisoare. Cetă
țenii sint invitați să 
încălzească în locuin
țele lor numai o sin
gură cameră.

Presa londoneză a- 
preciază că în cazul 
trecerii la săptămîna 
de lucru de trei zile 
numărul șomerilor ar 
urca brusc la aproa
pe două milioane. In
dustria siderurgică, 
scrie „Guardian", „se 
pregătește să conce
dieze 100 000 salariați 
din cauza crizei de 
combustibil". De ase-

de televi- 
inceta în

menea, se consideră 
că. proporțional cu 
reducerea timpului 
de lucru, vor fi redu
se Si salariile in sec
toarele afectate. In 
unele cazuri, reduce
rile de salariu ar pu
tea fi de pină la 50 
la sută.

In mesajul său, pri
mul ministru, Heath, 
a declarat să măsurile 
întreprinse sint „în 
interes național" și a 
făcut apel la sprijin 
din partea populației. 
Măsurile urmează să 
fie definitivate prin 
„mini-bugete" pe care 
le va prezenta luni 
in Camera Comune
lor ministrul finanțe
lor. Barber. La 21 de
cembrie, parlamentul 
urmează să intre în 
vacantă, dar. după 
cum a declarat lide
rul Camerei Comu
nelor, acesta poate fi 
oricind convocat, a- 
vindu-se in vedere 
criza actuală.

N. PLOPEANU

- ar putea antrena, chiar dacă se iau măsuri econo
mice, o scădere cu 2 pină la 3 Ia sulă a produsului național brut al celor 
nouă țări ale Pieței comune, in locul creșterii de 4—5 Ia sută prevăzute 
in general pentru anul viitor, apreciază Comisia C.E.E. Această apreciere 
figurează intr-un document secret pe care membrii Comisiei executive I-au 
examinat recent intr-o ședință restrinsă. Potrivit documentului, reduce
rea activității economice ar antrena un nivel al șomajului de 4—5 la sută, 
adică dublul nivelului actual. Creșterea prețurilor, numai dc pe urma 
crizei petrolifere, ar putea fi de 1—1,5 la sută. (Din ziarul francez 
„Combat").

• Președintele Nixon a cali
ficat ca încurajatoare — in ca
drul unei conferințe de presă 
— efectele inițiale ale măsuri
lor de conservare a energici in 
Statele Unite. Cu acest prilej, 
președintele a anunțat o nouă 
serie de măsuri pentru comba
terea crizei, care includ : redu
cerea iluminatului edificiilor 
comerciale și industriale, pre
cum și al autostrăzilor, crearea 
unei comisii guvernamentale de 
revizie pentru găsirea unor 
noi modalități de diminuare a 
consumului, utilizarea de către 
agențiile federale a unor auto
mobile cu un consum redus de 
combustibil.

• Parlamentul Luxemburgu
lui a hotărit să acorde minis- 
strului economiei. Marcel Mart, 
depline puteri privind rechizi
ționarea stocurilor de combusti
bil și distribuirea acestora in 
caz de necesitate. Marcel Mart 
a arătat că Luxemburgul dis
pune de rezerve de petrol pen
tru 31 dc zile, de stocuri de 
motorină pentru 20 de zile și de 
combustibil pentru încălzire 
pentru 21 de zile.

• Parlamentul european, or
gan consultativ al Pieței co
mune. Întrunit in sesiune la 
Strasbourg, a audiat un plan 
de măsuri susceptibile să con
tribuie Ia atenuarea actualei 
crize de petrol, care se mani
festă pe plan comunitar. Planul 
Include Instituirea unui organ 
comunitar Însărcinat cu misiu
nea expresă de a urmări apli
carea măsurilor preconizate, de 
a culege informații asupra re
surselor petrolifere. De aseme
nea, viitorul organ va continua 
acțiunea de examinare & mij
loacelor de înlocuire a petrolu
lui cu alte surse de energie șl 
va urmări frlnarea consumului, 
fie prin armonizarea unor mă
suri voluntare, fie „prin mij
loace de constrîngere".
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