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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
IN JUDEȚELE COVASNA SI HDNEDDARA

Preocupări pentru dezvoltarea multilaterală a localităților vizitate, 
întîlniri rodnice cu oamenii muncii în atmosfera vie, constructivă, 

caracteristică pregătirii Congresului al XI-lea al P. C. R.• •

-----------------------------. .

Marea întrecere

socialistă

în cinstea

Congresului

PRETUTINDENI'
SUCCESE DE PRESTIGIU

AU ÎNDEPLINIT PLANUL 
PE 9 LUNI

• Industria județului 
Vrancea

o Secretarul general al partidului 
intimpinat pretutindeni cu dra
goste, cu deosebită prețuire.

„ Vă înfățișăm cu mindrie rezul
tatele muncii noastre înfrățite, 
sub conducerea partidului".

© La sfat cu muncitorii și specia
liștii, recomandări pentru îmbu
nătățirea activității, pentru ca 
producția să se desfășoare in 
condiții și mai bune.

© Moment solemn de emoționantă 
evocare patriotică: inaugurarea 

Monumentului ostașului român.

Miercuri. 18 septembrie, to- 
v. . . - .. XICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
i făcut o vizită de lucru în ju- 
, '.Iii Covasna, unul din județele 

patriei căruia anii din urmă, ca 
și perspectivele pe care i le 
deschid istoricele documente 
— proiectul de Directive si 
uroiectul de Program — ce vor 
fi supuse aprobării Congresului 
Bl XI-lea al partidului, i-au 
adus Șj ii vor aduce o puternică 
dezvoltare economico-socialâ. 
Grăitor este in acest sens fap- 
( :! câ, in timpul vizitei in loca
lități ale județului Covasna, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
luat parte la inaugurarea unor 
noi unități economice, realizate 
aci ca urmare a importantelor 
investiții acordate acestui județ, 
in spiritul politicii partidului 
și statului de dezvoltare armo
nioasă a tuturor zonelor și re
giunilor țârii.

în desfășurarea vizitei s-a re
liefat. ca un moment de semni
ficație majoră, prezența tova
rășului Nicolae Ceaușescu la 
inaugurarea, in orașul Sfintu- 
Gheorghe. a Monumentului osta
șului român.

(Continuare in pag. a n-a)

La întreprinderea textilă „Oltul" din Sf. Gheorghe sint prezentate realizările și perspectivele dezvoltării producției

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

ia adunarea populară din orașul Si Gheorghe
Dragi tovarăși,
Dați-mi voie să vă adresez dum

neavoastră, tuturor locuitorilor ora
șului Sfintu-Gheorghe și județului 
Covasna. un salut călduros, în nu
mele Comitetului Central al parti
dului. al Consiliului de Stat, al gu
vernului. precum și al meu perso
nal. (Aplauze puternice, urale).

Vizita în județul Covasna este 
prilejuită atît de dezvelirea Monu
mentului ostașului român. închinat 
luptei pentru eliberarea patriei de 
sub dominația Germaniei hitleriste 
și trecerea la făurirea unui viitor 
nou, independent, cit și de dorința 
de a avea întîlniri de lucru, discu
ții cu comitetul județean, cu co
mitetele orășenești de partid, cu

comuniștii, cu conducerile între
prinderilor, cu oamenii muncii din 
industrie și din agricultură, de a 
vedea cum se realizează hotărîrile 
Congresului al X-lea al partidului 
și ce trebuie făcut în continuare 
pentru înfăptuirea lor în bune con
diții. pentru pregătirea realizării 
noilor sarcini ce vor fi trasate de 
Congresul al Xl-lea al partidului.

Aș dori, mai intîi, să mă refer la 
evenimentul dezvelirii monumen
tului, care evocă momentul de a- 
cum 30 de ani, cînd orașul Sfintu- 
Gheorghe a fost eliberat de sub 
dominația trupelor hitleriste de 
către diviziile române. în colabo
rare cu armatele sovietice și cu 
sprijinul activ și puternic al locui
torilor români și maghiari, care au

•a?

contribuit la grăbirea eliberării 
orașului și județului. (Aplauze, 
urale ; se scandează : „Ceaușescu— 
P.C.R. !“). Fie ca acest monument 
să simbolizeze hotărîrea armatei 
noastre, a oamenilor muncii de pe 
aceste meleaguri, români și ma
ghiari, de a face totul pentru a asi
gura independența și suveranitatea 
patriei, triumful societății socia
liste multilateral dezvoltate și al 
comunismului în România ! (A- 
piauze puternice, urale).

Aș dori să adresez, cele mai 
calde felicitări sculptorului Balogh 
Peter, care a realizat acest monu
ment de arta — expresie a recu
noștinței față de armată, li doresc 
să realizeze noi opere închinate 
patriei noastre, făuririi socialis

mului și comunismului în Româ
na. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Dragi tovarăși,
în cursul vizitei de lucru, am 

fost în cîteva întreprinderi con
struite in ultimii ani in Tg. Secu
iesc și am constatat cu multă sa
tisfacție că aceste unități, deși noi, 
realizează in bune condiții sarci
nile de producție și aduc o contri
buție de seamă la Înfăptuirea îna
inte de termen a planului de că
tre județul Covasna, de către în
treaga țară. Am vizitat în orașul 
Sfintu-Gheorghe o întreprindere 
mai veche, unde am mai fost de

FOCSANI (Corespondentul ..Scin- 
teii". Ionel Nistor). — Oamenii
muncii din industria județului
Vrancea intensifică zi de zi ritmul 
întrecerii socialiste. hotăriti să ob
țină noi si prestigioase succese in 
cinstea Congresului al Xl-lea al 
partidului. In ziua de 17 septem
brie. cu 13 zile înainte de termen, 
pe ansamblul industriei județului a 
fost îndeplinit planul ne 9 luni la 
produclia-marfă. Ln realizarea a- 
cestui succes o deosebită contribu
ție au adus colectivele intrcpiinde- 
rii forestiere de exploatare si trans
port. fabricii „Chimica" din Mără- 
șesti. întreprinderii de stante si 
mafiile din Focsani, unităților c; • 
prelucrare a lemnului din Gugești 
și Focșani, întreprinderii viei și ’ 
nului.

® 11 întreprinderi 
clujene

Un număr de H întreprinderi
dustriale republicane din județul 
Cluj au îndeplinit Dină acum pla
nul De trei trimestre. Acest succes, 
închinat apropiatului Congres al 
partidului, va permite obținerea. 
Dină la sfirsitul perioadei, a unei 
producții suplimentare de peste 
122 milioane lei. Rezultate remar
cabile au avut în acest timp Fa
brica de produse refractare Dej. 
întreprinderea de electrocentrale. 
uzina mecanică de material rulant, 

J F.E.T. Cluj ei altele.

Porțile de Fier : în plus 
120 milioane kilowați/oră 

energie electrică
DROBETA TURNU-SEVERIN 

(Corespondentul „Scinleii". Virgil 
Tătaru). — Colectivul hidrocentra
lei Porțile de Fier întimpinâ ce] 
do-al XI-lea Congres al partidului 
cu realizări de prestigiu atit in în
deplinirea prevederilor de olan, cit 
si a angajamentelor asumate ne 
acest an in întrecerea socialistă. De 
la începutul anului si Dină in pre
zent. hidrocentrala de la Porțile de 
Fier a pulsat in plus peste preve
deri in sistemul energetic national 
120 milioane kilowați/oră energie 
ele -trica. S-a depășit cu 20 de mi
lioane kilowați oi â angajamentul 
prevăzut pe întregul an.

ZALĂU : La parametrii 
proiectați, înainte 

de termen

in-

ZALAU (Prin telefon, de la 
Gheorghe Rusu). — Tinărul colec
tiv de muncitori, ingineri si teh
nicieni de la întreprinderea de 
conductori electrici, emailați din 
Zilău. angajat in marea Întrecere 
socialișt i pentru realizarea actua
lului cincinal înainte de termen, 
consemnează zi de zi și lună de 
lună noi rezultate de prestigiu. In 
luna august a atins parametrii fi
nali proiectați la capacitatea de 
4 000 tone emailate, realizlnd in a- 
cest fel un avans de 7 luni fața de 
prevederile din planul de stat. Tot
odată. in cele 8 luni care au tre
cut din acest an. a realizat o pro- 
ducție-marfă suplimentară m va
loare de peste 14 400 000 lei.

Au apărut în broșură:

NICOLAE CEAUȘESCU

Rezoluția Conferinței cadrelor și activului de partid 
din invățâmintul superior

File din
marii

Bogată, plină de semnificații este 
istoria acestui puternic centru de 
tradiție al clasei noastre muncitoare, 
pilon al dezvoltării industriale a 
tării. Sint 90 de ani de la intrarea 
in producție a primului furnal si 
220 de ani de atestare documentară 
a metalurgiei pe meleagurile hune- 
dorene (marcată de construcția fur
nalului de la Toplita — 14 km de 
Hunedoara, pe Valea Cemei). Ală
turi de aceste date aniversare mai 
pot fi citate nenumărate alte mo
mente memorabile care au jalonat 
crearea acestei „cetăți de foc". A 
trecut aproape un veac și jumătate 
de La intrarea in producție a furna
lului de la Govăjdia (18 km de Hu
nedoara. pe Valea R untului). Sint 
88 de ani de la obținerea primei 
șarje de oțel intr-un convertizor 
Bessemer (experimental) și 62 de ani 
de la construcția primei oțelării 
(cuptoare Martin și converti zoare). 
Sint 36 de ani de la construcția pri
mului laminor bluming. Apoi, eve
nimentele cruciale pentru destinul 
Hunedoarei se succed fulgerător. E- 
ta>pa reconstrucției de după 23 Au
gust. „a salopetelor tinerilor briga
dieri". primul furnal modernizat, 
prima fabrică de aglomerare a mine
reurilor. primul cuptor de mare ca
pacitate. prima baterie de cocs.

Prima... primul... prima... Pentru 
că. in opera de industrializare so
cialistă inițiată și condusă de parti
dul comunist, Hunedoarei i-a fost în
credințat un rol de primă însemnă-

istorici

Primire eniuztoslO, manifestări de ărogoste și stimă pentru secretarul general al partidului

(Continuare in pag. a III-al

Recomandări prețioase la întreprinderea de amidon șl glucoză din Tg. Secuiesc

uzine
tate in edificarea noilor uzine create 
pe întreg cuprinsul tării. Aici a 
apărut și s-a format, generație după 
generație, unul dintre cele mai pu
ternice detașamente ale clasei mun
citoare, animr.t de un viu spirit re
voluționar. de dragoste $i atașament 
fierbinte fată de partid.

...O carte tipărită de curind, sub 
îngrijirea combinatului, dezvăluie file 
de cronică de o densitate extremă. 
Răsfoind-o, înțelegi că fiecare obiec
tiv nou intrat in funcțiune la Hune
doara, fiecare creștere a producției 
acestui centru siderurgic a contribuit 
direct la întărirea economiei țării. 
Oțelul Hunedoarei este înglobat in 
tot ce constituie azi civilizația noas
tră industrială : il intilnim in forța 
tractoarelor, automobilelor și a ma
șinilor de tot felul, in scheletele me
talice ale noilor uzine, in trupul ma
siv al modemelor instalații chimi
co, in structura marilor hidrocentra
le -- in tot ce s-a clădit in cei 30 
de ani de la eliberare.

Forța Hunedoarei nu vine numai 
de la giganticele ei agregate și in
stalații siderurgice ; forța aceasta i-o 
dau, in primul rind, oamvnii cetății. 
Lucrează in combinat aproape 19 000 
de oameni, dintre care peste 17 000 
sint muncitori. Peste o mie sint 
oțelari, peste 2 000 sint laminatori, 
aproape 500 sint furnaliști, aproape 
o mie sint cocsari și aglomeratoriști. 
De asemenea, lucrează aici 550 da 
maiștri, peste 300 de ingineri, 400 
de tehnicieni. E o forță a crea
ției industriale, forța a mii și mii 
de miini și minți pricepute și mal 
cu seamă forța a mii și mii de con
științe. Pentru că Hunedoara s-a 
aflat mereu in prima linie a spiritu
lui și acțiunii revoluționare. Organi-
(Continuare in pag. a IV-a)

IN ziarul DE AZI:
• SEMĂNĂTORII AU 

IEȘIT PE OGOARE. 
Condițiile acestei 
toamne cer ca mun
ca să fie bine orga
nizată, cu multă gri
jă pentru calitatea 
lucrărilor

« RUBRICILE NOAS
TRE : Din țările so
cialiste ; Răsfoind 
presa străină ; Fap
tul divers; Sport; 
Do pretutindeni
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! din femei, și-a dovedi 
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în întreprinderile viziMe. zeci sl 
zeci de onnwiii s-au apropia 
dragoste de secretarul genen 
partidului, expr.-nindu-șl. In c 
pornit-? din fnimA. sentiment ele role 
mal a’t?'. • ..Sâ nr trăiești, tovarășe 
Ceaușescu .Sintem fericiți că n- 
vcm un asemenea conducător. întot
deauna alături de noi toți 
tovarășul Nlcblae Ceauș 

ură miinfle.
w $1 bucurie, noi tue-

viziU-ă In Jude- 
fes: ORAȘUL TG. 

SECUIESC, unde tovarășul NicoJ. o 
C'snșr-svu a snftlt h bordul elicor 

ruiui prezidențial, Însoțit d. 
Emil Bobu. membru supleant al Co 
miletului Executiv al C.C. al P.C.R,, 
ministrul do interne, și Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al guver
nului.

In ovațiile miilor de cetățeni din 
e și veni ți din cemunetle In- 
— români, maghiari, germani 
tarul general al partidului 
Jtat cu deosebită căldură do 

al 
al

ntreprmdcrca 
•e cele mai 
cărei produse 
i apreciate și

jral al par

In continuare, secretarul general al 
partidului a vizitat întreprinderea de 
amidon și glucoza, cca mai mare uni
tate de acest gen din țară, aproape 
integra! automatizată, care a începi 
să producă la începutul acestui cin 
cinai.

La Ini In Întreprindere. to> 
Ceausescu este înti

Hi;

:ru v.

Sint vizitate citeva dintre 
de bază ale unității, care prelucrează 
zilnic citeva sute de tone de cartofi, 
într-un proces tehnologie continuu, 

iurat in tot timpul anului. Di- 
rea întreprinderii, inș. E- 
>r, informează că unitatea pr 
la capacitatea proiectată in 

de la intrarea in funcțiune, valori: 
cind superior porumbul și. in special 
cartofii produși de agricultura 
{ului, cu îndelungată tradiție 
ceastă cultură.

în discuțiile purtate cu specia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu ann 
zează posibilitățile pentru creșterea 
rentabilității unității in ansamblu.

lorificarea totala a materiei 
prime, care in momentul de față a 
și atins 92 la sută.

Secretarul general al partidului re
comandă ministerului de resort, or
ganelor locale sâ se preocupe de ob
ținerea unor soiuri noi de cartofi, cu 
conținut de amidon mai ridicat, să 
intensifice eforturile pentru creșterea 
producției la această cultură. Se re
comandă. de asemenea, ca — in ime
diata apropiere a întreprinderii — să 
fie creat un complex zootehnic care 
sâ fie aprovizionat direct cu nutre
țuri concentrate, rezuitate din proce
sul tehnologic de fabricare a amido
nului și glucozei.

vul pentru reali-

Monumentul de la St. Gneorshe — imn in bronz închinat eroismului ostașu
lui român

La noua Fabricâ do pldci din

obținute, secretarul general al 
subliniază că exista toate 

pentru obținerea unor suc- 
ai importante, a unor pro- 

calitate. Declarindu-se de 
acord cu dezvoltarea in continuare a 
unității și. in special, a sectorului 

producerea dextrozei, tova- 
lae Ceaușescu a cerut, tot- 
orilor de resort să studieze 

uirii unor insta- 
celelalte unități

-. orașul Tg. Se- 
întreprinderea de 

ite ortfa- 
3stria de 
.’cum și

gradului 
oduclive. 

amplasarea unui nurnâr sporit 
ilaje și reorganizarea fluxului 

oată obține, de pe aceeași su- 
producție cu o treime mai 
in prezent. Se recomandă, 

ea, să fie grăbite utilarea 
'.iilor, și, totodată, organizarea in 

1 unității a unui atelier de re- 
ii pentru utilaje, care să deser- 
ă și celelalte întreprinderi dm
‘optcrul prezidențial s-a indrep- 
[X>i spre COVASNA.
imn; spre noua fabrică de plăci 

din așchii de lemn, caro constit 
aici obiectivul vizitei de lucru a 
cretarului gendral, este parcurs, 
aplauzele care nu contenesc ale 

t culoar viu 
ză tova

m

mom

printr-un 
ani, care 
lae Cea 
și machia

rul economici fores- 
ilelor de construcții, 

Teodor Valeu, directorul întreprinde
rii. cu specialiști, că unitatea se află 
acum in probe tehnologice.

Apreciind soluțiile constructive a- 
vantaioase aolicate la ridicarea aces
tui nou obiectiv industrial, caracte
rul judicios al planurilor de perspec
tivă. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
adresează felicitări linărului colectiv,

— Ne angajăm cu toții, tovarășe 
secretar general. snune directorul 
întreprinderii. să producem 2 000 tone 
de plăci pest*1 planul ne acest an.

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Covasna se încheie cu un moment 

semnificativ pentru en- 
căldura primirii pe care 
locuitorii orașului, care, 

ul oopor. 
ntc de drag

stimă fată de 
lui și statului. ___ _ ___  .
partidului se fotografiază in mijlocul 
unui grup de copii și părinți, mo
ment, care va rămine mereu viu in 
inimile celor care au trăit aceste 
cline emoționante, simbolizind uni
tatea dintre națiune ?i conducâtorul 
său.

— Te rog să transmit! din partea 
mea comuniștilor, tuturor locuitori
lor — spune tovarășul Nicolae 
Ceausescu adresindu-se secretarului 
comitetului orășenesc de partid — 
sănătate si cele mai bune urări.

în aceeași atmosferă de puternică 
însuflețire s-au reintilnit cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si locuitorii ora
șului de reședință al iudetului Co- 
va na. SFINTU-GHEORGHE. Aceste 
sentimente au fost amplificate do 
două evenimente petrecute în aceas
tă memorabilă zi : inaugurarea da 
către secretarul general al partidu
lui a unui nou obiectiv — fabrica 
d?e produse lactate, care îmbogățește 
astfel harta economică a județului — 
și a Monumentului ostașului român.

Noua fabrică dc produse lactate, 
fâcînd parte dintr-un combinat mo
dern aflat în plină dezvoltare, va 
produce anual 3 890 tone lapte praf, 
1 509 ton's''de unt. brinZeturi si alta 
produse specifice. Ea se distinge prin 
utilaje de înalt randament, valorifi- 
cind in mod superior 100 000 litri de 
lapte zilnic.

In aplauzele entuziaste ale tinăru-

inaugurat Monum 
român, oneră de ar 
i colină, la intrare;

ocînd eroismul arme 
lupta pentru eliberai', 

tului țării, omagiu celor c 
pe văile Oltului și Riului Negru, pe 
înălțimile Berzunți, Ciutului și Bo- 
docului, și tuturor celor jertfiți pen
tru libertatea și independența patri
ei, pentru o viață mai bună și un 
viitor fericit.

La sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, gărzile militare au pre
zentat onorul. S-a intonat Imnul de 
Stat al Republicii Socialiste România. 
Secretarul general al partidului urcă 
scările de marmura spre impunăto
rul monument, taie panglica inaugu
rală.

Operă a sculptorului Balogh P6- 
ter, monumentul înfățișează un ostaș 
ronân. intr-o simbolică poziție, a că
rui făptură evoaâ marile virtuți pa
triotice, dirzenia, eroismul fiului 
acestui neam, care iși apără glia 
strămoșească, trecutul de glorie, pre
zentul socialist măreț și viitorul co
munist al patriei. In jurul monumen
tului stau dc? strajă, in aceste mo
mente simbolice, pionieri, membri al 
formațiunilor de pregătire a tinere
tului pentru apărarea patriei, mili
tari.

Se află, de asemenea, un grup de 
generali, foști comandanți de unități 
pe frontul antihitlerist, mulți dintre 
ei participanți direcți la grelele bă
tălii purtate pe aceste meleagu’-i.

Ovații puternice, urale nesfirșite 
izbucnesc din zeci de mii de piep
turi. Români, maghiari, germani, 
uniți in muncă și idealuri pentru în
florirea patriei comune. România 
socialistă, aclamă cu însuflețire pen
tru partid, pentru secretarul său ge
neral, dind expresie hotărîrii lor de 
a lupta, sub conducerea partidului, 
pentru triumful Idealurilor in nume
le cărora s-au jertfit Înaintașii.

în această atmosferă de înălțător 
patriotism are loc adunarea popu
lară din orașul Sfintu-Gheovghe. pri
lejuită de inaugurarea Monumentu
lui ostașului român.

Deschizind adunarea, tovarăș'il 
FERDINAND NAGY a dat exnresie 
bucuriei și satisfacției deosebite a 
tuturor locuitorilor județului Co
vasna. spunind : Oamenii muncii, ro
mâni și maghiari, din orașul Sf. 
Gheorghe și întregul județ vă adre
sează, tovarășe Ceaușescu, din adin- 
cul inimii lor, tradiționala urare : 
..Fiți binevenit pe aceste minunate 
meleaguri ale patriei".

Comuniștii, toți oamenii muncii, 
care au venit să vă intimpine cu dra
gostea pe care o prilejuiește revede
rea unui vechi și statornic prieten, 
doresc și cu acest prilej să-și afirme 
deplina lor adeziune față de politica 
internă și externă științifică, clar
văzătoare, a partidului, pătrunsă de 
spiritul creator al marxism-leninls- 
mului, ancorată adine in realitățile 
țârii, închinată slujirii neabătute a 
Intereselor poporului, cauzei socialis
mului și păcii in întreaga lume. Ne 
exnrimâm și cu acest minunat prilej 
Încrederea nețărmurită in partidul 
nostru comunist, in capacitatea sa de 
a conduce cu înțelepciune, princi
pialitate 51 consecvență destinele 

colectiv, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a tăiat panglica inaugu
rala, vizitind apoi principalele secții 
de producție. Secretarul general al 
partidului a apreciat organizarea 
fluxului tehnologic, realizările obți
nute pină acum de acest combinat. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. inte- 
resîndu-se de proveniența instala
țiilor. cere să fie sporit gradul de 
integrare a utilajelor realizate 
țară, recomandă specialiștilor 
zenți să studieze posibilitatea Înlo
cuirii oțelului inoxidabil din 
sir.t construite unele instalații 
polistiren armat cu fibre de sticlă.

— Vă felicit și vă doresc rezultate 
cit mai bune in noua voastră fa
brică ! — se adresează tovarășul 
Nicolae Ceaușescu întregului colec
tiv. in momentul despărțirii.

De la cea mai tinără unitate in
dustrială a orașului se ajunge apoi 
la întreprinderea textilă ..Oltul'1 — 
unitate industrială cu vechi tradiții. 
Este pentru a patra oară cind tova
rășul Nico-lae Ceaușescu 
ceastă întreprindere și i 
dată au fost formulate 
direcții precise pentru 
unității, astfel incit, se | 
cu deplin temeți stadiul 
momentul de față 
cu trecutul — se datorează cu totul 
grijii atente a secretarului general 
al partidului pentru această

vizitează a- 
de fiecare 
orientări și 
dezvoltarea 

poate spune 
il alins in 
incomparabil

neprețuit pe cart 
mpe tovarășe Nic 
duceți la elaborarea și înfăpt 

politicii partidului, pentru neol 
ivi tale pe care o consacrati prooa 
ii României, realizării nobilelor 
taluri ale socialismului.

Sintem deosebit de fericiți — a 
continuat vorbitorul — că luați parte 
alături de noi la această mare adu
nare populară prilejuită de dezveli
rea Monumentului ostașului român. 
Prezența dumneavoastră aici îmbo
gățește cu adinei semnificații aceste 
momente solemne, de înălțător pa
triotism.

Evenimentul dezvelirii Monumen
tului ostașului român se înscrie ca 
un moment de nepieritoare recunoș
tință a oamenilor muncii români și 
maghiari, care trăiesc in frățească 
unitate pe aceste meleaguri, pentru 
jertfele înaintașilor, ale celor câzuți 
in zbuciumata noastră istorie pentru 
libertatea și independența patriei, 
pentru un viitor demn in rindul po
poarelor lumii.

Subliniind că, sub conducerea or- 
guivzațiilor de partid, oamenii mun
ci.. români și maghiari, in strînsă 
frăție șl deplină unitate, acționează 
împreună, neabătut, pentru înfăptui
rea hotăririlor partidului, vorbitorul 
a sous :

Traducind cu entuziasm In viată 
programul stabilit de Congresul al 

‘ ... Naționala ale
de conținutul

X- lea și Conferința 
partidului, animați 
proiectelor documentelor pentru Con
gresul al Xl-lea. de Tezele C.C. al 
P.C.R. pentru apropiatul forum al 
comuniștilor, oamenii muncii din ju
dețul Covasna își pun întreaga lor 
energie și inițiativă in slujba valori
ficării mai eficiente a potențialului 
material si uman de care dispun. Se 
Înfăptuiește, astfel, in mod cit se pon
te de convingător, politica națională 
a partidului nostru de respectare a 
egalității depline In drepturi șl 
creare a condițiilor menite să asigure 
participarea activă a tuturor cetățe
nilor, fără deosebire de naționalitate, 
la făurirea destinelor patriei noastre 
socialiste.

Bilanțul primelor 8 luni ale aces
tui an. cu care oamenii muncii se 
prezintă astăzi în fața dumneavoas
tră, este rodnic. La nivelul județu
lui. pină la data de 31 august a.c. 
s-a realizat o producție globală su
plimentară do 47.5 milioane lei. iar 
la producția-marfă o depășire de 
peste 76 milioane lei.

Concomitent cu dezvoltarea indus
triei. eforturile de investiții în pro
fil teritorial au fost orientate și că
tre modernizarea și industrializarea 
proceselor de producție agricolă, că
tre dezvoltarea zootehniei și crcș- 
teroa producției animaliere.

Odată cu dezvoltarea industriei și 
agriculturii județului au avut loc 
mutații calitative și în celelalte ra
muri economice, in structura popu
larei ocupate, s-au îmbunătățit con
dițiile social-culturale și a crescut 
nivelul de trai material și spiritual 
al locuitorilor acestor ținuturi.

Rezultatele de pină acum consti
tuie o garanție sigură că luminoa
sele perspective prefigurate cu clar
viziune și cutezanță in proiectele 
documentelor pentru Congresul al
XI- lea al partidului. In Tezele C.C. 
al P.C.R. pentru Congres, vor fi 

citadelă muncitorească, aflată în al 
95-lea an de existență.

Din 1968 și pină astăzi. întreprin
derea textilă ..Oltul" și-a sporit pro
ducția cu 35 la sută, dar mai im
portant decit aceasta este faptul că 
intregul spor a fost obținut prin 
creșterea productivității munci!.

Vizitind secțiile întreprinderii, cer- 
cetind produsele, calitatea lor. se
cretarul general, adresindu-se con
ducerii unității, a sous :

— Aveți un colectiv harnic, cu bo
gată experiență. Un asemenea colec
tiv trebuie să producă lucruri de ma
re finețe, de înaltă calitate, nu nu- 

\ mai pinzeturi tradiționale. Spre o a- 
serr.enea producție să vă îndreptați 
toată atenția. Și în domeniul expor
tului. dacă veți oferi produse de ma
re finețe, veți obține rezultate mai 
bune.

Au fost apreciate preocupările În
treprinderii pentru autodotare, pre
cum și faptul că piese de schimb au 
fost realizate nu numai pentru uni
tatea respectivă. In acest sens, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, examinind 
un utilaj fabricat aici pentru produ
cerea de pînză abrazivă, utilaj in
trat in producție chiar in această zi, 

indicat ca specialiștii să-i studieze 
ili'.ățile funcționale, să-i aducă îm

bunătățirile necesare și să fie apoi 
produs pe scară industrială, elimi- 
nindu-se importul. Dc altfel, secreta
rul general al partidului a dat o de
osebită importanță modernizării uti- 

or, in scopul eliminării muncii

această oca- 
mvncitorilor

asigurăm, scumpe
Nicolae Ceaușescu — a in- 

Ferdinand Nagy — că 
.idețeană de partid Co
rle do stat, toți locui

ta; ii județului, fără deosebire de 
naționalitate, impreună cu intregul 
nostru popor, sirius uniți in jurul 
partidului, sir.t hotăriți să pună în
treaga lor capacitate de muncă in 
slujba îndeplinirii exemplare a 
Programului partidului de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare a Româ
niei spre comunism.

A \ >rbit apoi TI DOSE DUMITRU, 
muncitor la întreprinderea de șuru
buri din Tirgu-Secuiesc.

Bucuria de a avea din nou 
în mijlocul nostru ne tovarășul 
f'icol '.e Ceaușescu constituie un mi
nunat prilej de a ne exprima mulțu
mirile profunde pentru grija acordată 
dezvoltării economico-sociale a tu
turor județelor patriei, repartizării 
judicioase a forțelor de producție pe 
întreg cuprinsul țării.

Noi nu uităm nici un moment ce 
schimbări profunde a adus politica 
partidului pentru oamenii care tră
iesc în această zonă a țării. Ce poate 
să fie mai semnificativ in această 
privință docit faptul că în trecut in
dustria a fost reprezentată de citeva 
unități meșteșugărești, iar in prezent 
avem o industrie in plină dezvoltare, 
care in ultimii patru ani a crescut 
într-un ritm anual de ' 
sută ?

Permiteți-mi ca și cu 
zie, in numele tuturor ____
din întreprindere, să dau glas adeziu
nii noastre totale față de proiectele 
documentelor pentru Congresul al 
Xl-lea al partidului, față de înțe
leaptă politică internă și internațio
nală promovată cu clarviziune, patrio
tism și înțelepciune de partidul nos
tru. de către dumneavoastră, iubite 
tovarășe secretar general.

în orașul si iudetul nostru muncim 
laolaltă intelectuali români si ma
ghiari. cu conștiința telului nostru 
comun. cu conștiința unității de 
nezdruncinat a întregului popor in 
jurul partidului, in fruntea căruia vă 
aflai! dumneavoastră, scumpe tova- 
r se Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit 
fiu al națiunii române — a spus in 
cuvintul său dr. SZILAGYI MAGDA
LENA.

Ca și in celelalte domenii — a 
adăugat vorbitoarea — o dezvoltare 
importantă a cunoscut județul nos
tru și in domeniile invățămintului, 
culturii și ocrotirii sănătății. Există 
in prezent in județ 13 licee, față de 
numai 5 cite erau in trecut. Peste 
25 000 de elevi urmează cursurile in- 
vățămintului de tonte gradele. Dis
punem de peste 100 case de cul
tură șl cămine culturale, peste 100 
de biblioteci publice, 80 de cinema
tografe și un muzeu. în orașul Sfin
tu-Gheorghe își desfășoară activita
tea un teatru si alte instituții cul
turale. Sănătatea publică este ve
gheată de 270 de medici și peste

manuale și reducerii numărului de 
muncitori care deservesc unele sec-

A urmat marea adunare populară 
din orașul Sf. Gheorghe. Dupâ în
cheierea adunării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a continuat 
de lucru, oprindu-se la 
prinderea de aparataj electric aula, 
la care secretarul general al parti
dului s-a referit in cuvintarea sa. 
Este un moment care ilustrează, o 
dată in plus, modul concret, eficient, 
caracteristic tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. de a rezolva direct, la fa
ța locului, problemele pe care le ri
dică îmbunătățirea activității econo
mice.

Vizitind principalele secții puse în 
funcțiune in cadrul primei etape de 
construcție, tovarășul 
Ceaușescu a discutat cu 
muncii ’ de aici, cu factorii 
ducere din întreprindere și 
de resort problema folosirii 
dicioase a spațiilor construite.

— E prea mare distanța între ma
șini, nu credeți ? — întreabă tovară
șul Nicolae Ceaușescu, adresindu-se 
unui grup de muncitori. Trebuie să 
ne organizăm mai bine munca !

— Aveți dreptate, tovarășe secre
tar general.

Muncitorii se angajează să a- 
dopte măsurile cuvenite neutru 
ca aceste neajunsuri să fie lichidate 
în cel mai scurt timp..

Apreciind că ceea ce a realizat pî- 
nă acum colectivul tine

In aceste 
remoniei 
ostașului 
antihitlerist, ceremonie 

dumneavoastră,

a

în fața noastră stau sarcini 
are răspundere pe linia înfăptui

rii politicii de promovare a științei 
progresului tehnic, in domeniul in- 
imintului, pentru afirmarea prin- 
ilor socialiste in toate sectoare- 
rieții economico-sociale, pentru 

manifestarea tot mai deplină a per
sonalității umane, sarcini pe care, vă 
asigurăm, stimate tovarășe secretar 
general, le vom îndeplini cu cin
ste. cu responsabilitate.

A luat apoi cuvintul general de ar
mată IACOB TECLU, care a spus : 

!e clipe emoționante ale ce- 
i dezvelirii Monumentului 
i român căzut in războiul 

căreia pre
zența dumneavoastră, tovarășe co
mandant suprem, ii conferă o pro
fundă semnificație. îmi amintesc de 
clipele trăite in acest colț al Româ
niei acum 30 de ani. Ostașii români, 
cot la cot cu ostașii sovietici, au să- 
virșit atunci fapte nepieritoare in în
cleștările pe viață și pe moarte cu 
dușmanul cotropitor.

O pagină luminoasă din cronica 
războiului antihitlerist a fost scrisă 
de bravii ostași români, din rindul 
cărora am făcut și eu parte, in ca
litate de șef de Stat Major al diviziei 
„Tudor Vladimirescu". chiar aici, in 
orașul Sfintu-Gheorghe. transformat 
de trupele dușmane intr-o puternică 
fortăreață.

în acele zile grele pentru tară, 
răspunzind chemării patriotice 
Partidului Comunist Român. întreaga 
armată și-a unit strîns forțele cu ale 
întregului popor pentru a pune capăt 
dominației fasciste, a înlătura efec
tele odiosului Dictat de la Viena, 
pentru eliberarea deplină a pămintu- 
lui strămoșesc.

lustruindu-se la înalta școală a cu
rajului și bărbăției, ostașii noștri de 
astăzi se dovedesc vrednici continua
tori ai tradițiilor străbune, gata in 
orice moment să îndeplinească mi
siunile încredințate de patrie, 
și partid, de dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu.

în numele colectivului de la 
prinderea textilă ..Oltul" a 
muncitoarea NAGY ILDIKO.

Vizita pe care ați făcut-o la în
treprinderea noastră — a subliniat 
vorbitoarea — a constituit pentru 
noi toți un nou prilej deosebit de 
manifestare a sentimentelor de dra
goste față de partid, față de condu
cerea sa.

Pe parcursul vizitei dumneavoas
tră de lucru ați putut lua cunoștin
ță de rezultatele muncii noastre, de 
faptul că produsele noastre sint cu
noscute și apreciate atit pe piața 
internă, cit și peste hotare. In ob
ținerea acestor rezultate ne-au fost 
de mare ajutor indicațiile prețioase 
pe care dumneavoastră nl le-ați dat 
cu prilejul vizitelor din anii trocuțl 
și grija de care ne-am bucurat in 
dotarea și modernizarea acestei 
uzine.

Recentele majorări ale veniturilor, 
de care muncitorii din industria texti
lă au beneficiat printre primii, sint 
dovezi ale grijii permanente a par
tidului și statului nostru pentru bu
năstarea și fericirea tuturor celor 
ce muncesc. Aceasta ne îndeamnă 
să muncim și mai bine, să ne în
zecim eforturile pentru realizarea 

popor 
iubite
între- 
vorbit

prezintă un început bun, secretarul 
general al partidului a cerut, tot
odată. conducerii întreprinderii ca. 
impreună cu colectivul d<- proiectanți 
și cu sprijinul ministerului, sft întoc
mească un program care să prevadă 
rcamplasarca rațională a mașinilor, 
montarea unor utilaje suplimentare 
pe spațiile libere, astfel incit unita
tea să poată realiza o producție 
dublă In cadrul acelorași hale.

Gazdele il asigură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că aceste Indicații 
vor fi Înfăptuite întocmai și se an- 
gajează să sporească producția la 
600 000 seturi de aparate electrice d« 
bord pe an.

Secretarul general al partidului o 
recomandat, în același timp, organe
lor locale să elaboreze o schiță de 
sistematizare a acestei tinere zone 
industriale, care să cuprindă noile 
obiective, nodul feroviar, arterele de 
acces și toate dotările edilitare nece- 

ire. .
Părăsind, în aclamațiile entuziaste 
e localnicilor, orașul Sf. Gheorghe, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu se în
dreaptă, apoi, spre comuna Arcuș. 
In drum, secretarul general al parti
dului se oprește pe unul din loturile 
cooperativei agricole din localitate, 
unae sătenii, ajutați de elevi, lucrea
ză din plin la recoltarea cartofilor. 
Stind de vorbă cu cooperatorii, se 
interesează de recoltă, de prelucra
rea și valorificarea ei, examinează 
calitatea soiului cultivat aici.

— Obținem o producție bună — 
Informează sătenii. Sperăm să depă
șească trei vagoane la hectar.

Secretarul general al partidului re
comandă să se ia măsuri pentru va
lorificarea in condiții bune a produc
ției, cartofii să fie selecționați și di
rijați sore fondul de consum si în
treprinderile de industrializare. To
varășul Nicolae Ceaușescu cere, de 
asemenea, informații despre stadiul 
mecanizării acestei importante lucrări 
aericole. Gazelele arată că folosesc u- 
ti’.ajele de tipul MSC-1. mal potrivi, e 
la condițiile pedoclimatice si carac
terul denivelat al terenurilor.

Ultimul moment al vizitei de lucru 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
județul Covasna il constituie o e- 
xaminare a schiței de sistematizare 
a orașului Sf. Gheorghe. Lucrarea 
ilustrează puternica dezvoltare pe 
care a cunoscut-o in ultimii ani ei 
acest oraș, unde s-au înăltat. dună 
1968. peste 4 000 de apartamente 51 
numeroase alto edificii, si prefigu
rează Imaginea de viitor a unui cen
tru urban capabil să asigure locui
torilor săi condiții de trai la nivelul 
exigentelor confortului modern.

Luindu-și rămas bun de la gazde, 
secretarul general al partidului 
urează populației județului — ro
mâni. maghiari, germani — succese 
depline în activitatea rodnică pen
tru dezvoltarea armonioasă si pu
ternică a acestei părți a tării, pen
tru bunăstarea si progresul întregu
lui nostru ponor.

Elicopterul prezidențial s-a IndreP- 
‘at a;>oi spre județul Hunedoara.

Adrian IONESCU
Sîelian CONSTANTINESCU
Gheorghe KRATESCU 
Ferenc VASAS

Fotografii realizate de ! Anghel 
I’\S\T. Ion DUMITRU. Constantin 
CIOCAN 

în

Nicolae
pe care 
acordați 
sele 
dat și la recenta conferință 

didactice vor constitui

sarcinilor mărețe ce sint cuprinse î 
proiectele documentelor Congresul 
al Xl-lea al Partidului Comunist R 
mân.

In numele elevilor, al tuturor ti
nerilor din județ, români și maghiari. 
< -va MARIANA CIOBANU, dc ■ la 
Liceul nr. 2 din Sfintu-Gheorg’.e, a 
adus un cald omagiu înaintaîi’ov 
noștri care și-au jertfit viata pen
tru apărarea pămîntului străbun al 
țării, pentru libertate socială și in
dependență națională, pentru a asi
gura tinerei generații viitorul ei lu
minos.

Noi, tinerii români și maghiari lo
cuitori ai meleagurilor Covasnei — 
a spus vorbitoarea — înfrățiți 
muncă și viață, asemeni tuturor ti
nerilor pămîntului românesc. care 
no-am născut intr-o țară eliberată de 
coșmarul războiului, ne pregătim cu 
sirguință pentru a ne însuși cele 
mai inalte cuceriri ale științei si cul
turii. pentru a deveni, așa cum in
dicați dumneavoastră, continuatori 
demni și pricepuți ai măreței opere 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, constructori al 
comunismului.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Ceauș ’seu, că încrederea 
ne-ați acordat-o și ne-o 
nouă, tinerilor, prețioa- 

indicații pe care ni le-ați 
: ' ’ ' a ca

drelor didactice vor constitui o 
călăuză vie in activitatea de zi cu zi, 
in anul școlar pe care de-abia l-am 
început, in pregătirea noastră viitoa
re prin muncă și pentru muncă, in 
numele făuririi comunismului pe pă- 
mintul scump al patriei străbune.

întimpinat cu puternice urale, cu 
ovații și aplauze îndelungate, a luat 
apoi cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvintarea secretarului general al 
partidului, atit de bogată in semni
ficații, a prilejuit miilor de partici
pant la adunarea populară afirma
rea înflăcărată, prin ovații și aplau
ze nesfirșite, pline de entuziasm, a 
devotamentului neclintit față 
Partidul Comunist Român, față 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Dind glas acestor sentimente. ... 
încheierea adunării populare, tova
rășul Ferdinand Nagy a spus :

Cuvintarea. indicațiile și orientă
rile ce ne-ați dat, iubite tovarășe 
secretar general, ne mobilizează spre 
noi fapte constructive, constituie un 
îndreptar de nădejde în activitatea 
de viitor pentru sporirea contribu
ției oamenilor muncii din județul 
nostru, indiferent de naționalitate, la 
dezvoltarea multilaterală a orînduirii 
socialiste în scumpa noastră patrie.

Asigurindu-vă de înalta noastră 
stimă și prețuire, de hotărirea fermă 
a tuturor oamenilor muncii din ju
deț de a traduce in viață întreaga 
politică internă și externă a partidu
lui și statului, hotăririle pe care le 
va adopta apropiatul Congres al 
partidului, dați-mi voie, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, să vă mul
țumesc încă o dată pentru vizita 
dumneavoastră, atit de rodnică pen
tru noi toți, și să vă doresc, în nu
mele locuitorilor de pe aceste melea
guri, multă sănătate și putere de 
muncă in fruntea partidului și a țării, 
pentru a ne călăuzi spre noi și noi 
victorii pe calea socialismului multi
lateral dezvoltat yi a comunismului.

de 
de

în
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cîteva ori. Am constatat cu mul
tă bucurie progresele realizate de 
acest colectiv minunat, faptul că 
el dă producție din ce în ce mai 
bună și aduce o contribuție de 
seamă la realizarea planului în 
județul dumneavoastră. Am vizi
tat o întreprindere de produse lac
tate și am de gind să mai vizitez 
întreprinderea de construcții de 
mașini. Tovarășul prim-secretar a 
dorit să o vizitez „cînd va realiza 
parametrii'4, sperînd că in felul 
acesta va reuși să stimuleze mi
nisterul și conducerea întreprin
derii să acționeze pentru realiza
rea lor mai devreme. Totuși, am 
hotărît să merg și la această în
treprindere, spre a vedea împreu
nă ce trebuie făcut pentru reali
zarea într-un timp cit mai scurt a 
parametrilor proiectați.

în acest cincinal, producția in
dustrială a județului dumneavoas
tră s-a dublat. Este adevărat, nu 
a ajuns încă decît la 3.3 miliarde, 
dar să nu uităm că a pornit de la 
1.6 miliarde. S-au pus in funcțiu
ne 10 întreprinderi noi și s-au 
modernizat o serie de întreprin
deri mai vechi. S-au obținut suc
cese remarcabile și in agricultură. 
S-au dezvoltat, de asemenea, ora
șele — dumneavoastră, cei din o- 
rașul Sf. Gheorghe, cunoașteți bi
ne aceasta. Am dezvoltat orașul 
Tg. Secuiesc, care, de la 7 000 de 
locuitori in 1965, a ajuns astăzi la 
13 000.

Am mal vizitat în Covasna și 
o întreprindere nouă de produse 
din lemn, care, de asemenea, este 
o unitate modernă a județului 
dumneavoastră.

Impresiile sînt bune : sînt bune 
atît in ce privește punerea 
în producție a obiectivelor, 
însușirea noilor produse, cit 
și in privința’ preocupării pentru 
calitatea produselor. Ținînd seama 
de realizările obținute pină acum, 
doresc să adresez cele mai calde 
felicitări muncitorilor, conducerilor 
întreprinderilor, organizațiilor de 
partid pentru rezultatele obținute 
in dezvoltarea industriei și să le 
urez tuturor noi și noi succese în 
activitatea viitoare I (Aplauze pu
ternice. urale).

Am fost informat că anul acesta 
în agricultură s-au obținut rezul
tate bune. Atît întreprinderile de 
stat, cît și cooperativele agricole 
de producție, toți oamenii muncii 
din agricultură, întreaga țărănime 
depun eforturi pentru a contribui 
la dezvoltarea generală a județu
lui. a patriei noastre. De aceea, 
doresc ca la această adunare să a- 
dresez și oamenilor muncii din a- 
gricultură, cooperatorilor, întregii 
țărănimi, felicitări și urări de noi 
și noi succese. (Aplauze puternice, 
urale).

S-a dezvoltat, de asemenea, pu
ternic învățămintul; sînt bucuros 
să constat că atît cadrele didac
tice, cit și elevii depun eforturi 
pentru ca tînăra generație să-și 
însușească noile cunoștințe ale 

La întreprinderea de confecții din orașul Tg. Secuiesc

științei și culturii. pregăHndu-se 
temeinic pentru a putea participa 
miine cu succes la opera de fău
rire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și a comunismului 
în România. Urez cadrelor didac
tice noi succese în activitatea vii
toare ; urez elevilor din jude
țul Covasna și din orașul Sf. 
Gheorghe succese mari in învăță
tură și le adresez îndemnul de a 
face totul ca studiul să fie strîns 
legat de viață, de realitate. Astfel 
ei vor putea păși cu capul sus. cu 
mîndrie în opera măreață de fău
rire a unui viitor nou, fericit al 
patriei noastre. (Aplauze puternice, 
urale).

în cîteva din întreprinderile pe 
care le-am vizitat astăzi am con
statat cu multă bucurie rezultatele 
bune obținute în înfăptuirea pro
gramului partidului nostru de 
creștere a nivelului de trai mate
rial și spiritual al oamenilor mun
cii. în aceste întreprinderi, mun
citorii. tehnicienii, inginerii m-au 
informat că sporul de retribuție, 
care a început să se aplice de la 
1 august a dus la o creștere sub
stanțială a venitului lor, asigurînd 
și pe această cale — așa cum se 
asigură și prin celelalte măsuri, 
privind locuințele, aprovizionarea, 
ocrotirea sănătății ș.a.m.d. — ridi
carea bunăstării întregului nostru 
popor. Se demonstrează încă o dată 
că, pe măsură ce reușim să dezvol
tăm economia, industria, agricultu
ra. creăm și condiții pentru bună
starea poporului — țelul întregii 
noastre politici, esența însăși a 
făuririi socialismului și comunis
mului în România, care închină 
totul omului, fericirii întregului 
poDor ■' (Aplauze puternice. u- 
rale. Se scandează : „Ccaușescu- 
P.C.R. !")

Dragi tovarăși,
Rezultatele pe care le-ați obți

nut și le obțineți în activitatea 
dumneavoastră sînt o contribuție 
la eforturile întregului popor, la 
succesele obținute de întreaga țară 
pe calea dezvoltării socialiste, a în
făptuirii cincinalului înainte de 
termen. Cunoașteți din relatările 
presei că multe colective de oa
meni ai muncii, multe județe au 
realizat de pe acum planul pe 4 
ani cu 5 sau cu 4 luni înainte. 
Aceasta ne dă garanția că angaja
mentele asumate de clasa noastră 
muncitoare, de ingineri și tehni
cieni. de toți oamenii muncii din 
industrie, de țărănime, de a realiza 
cincinalul înainte de termen, dind 
o producție substanțială peste plan, 
se vor realiza cu succes. Avem 
toate condițiile ca cincinalul să 
fie îndeplinit înainte de împlini
rea a 5 ani. (Aplauze puternice ; 
urale).

Tocmai pe baza rezultatelor pe 
care le-am obținut pînă acum au 
fost elaborate atît proiectul Pro
gramului, cit și proiectul de Direc
tive pentru cel de-al XI-lea Con
gres al partidului — care trasează 
dezvoltarea de perspectivă a pa
triei noastre în toate domeniile de 

activitate. Cunoașteți prevederile 
proiectelor de Program și de Di
rective — nu doresc să mă refer 
acum la ele. Ceea ce doresc să 
menționez este că aceste docu
mente izvorăsc din realitățile pa
triei noastre, asigură înfăptuirea 
principiilor marxist-leniniște, idea
lurilor socialismului și comunis
mului în patria noastră, corespun
zător condițiilor și cerințelor con
crete ale societății noastre, tradi
țiilor și voinței poporului. (A- 
plauze puternice. Se scandează t 
„Ceaușescu și poporul").

Printre multele prevederi din 
Program și Directive, una se re
feră la continuarea politicii de re
partiție judicioasă a industriei, a 
forțelor de producție, pe întreg 
teritoriul țării. Se prevede că pină 
în 1980 toate județele vor realiza 
o producție industrială de cel pu
țin 10 miliarde lei, iar pînă în 
1990, de 18—20 miliarde lei. Este 
o sarcină de mare importan
ță. care asigură traducerea in 
viață a principiilor elaborate încă 
de Marx și Engels — ca fiecare 
unitate administrativ-teritorială să 
dispună de o puternică forță eco
nomică și socială, în stare să asi
gure locuitorilor condiții de viață 
tot mai bune și demne. Această 
politică o urmează în mod con
secvent partidul nostru ; ea își 
găsește expresia atît in proiectul 
de Program, cît și în proiectul 
Directivelor pentru cincinalul ur
mător.

Printre județele care urmează 
să beneficieze din plin de această 
politică se află și județul Covas
na. El va realiza în 1975 o pro
ducție industrială de 3 miliarde 
300 de milioane lei, urmînd ca în 
1930 să ajungă la peste 10 mili
arde lei, inregistrind, deci, o creș
tere de 3 ori. Aceasta este, 
desigur, un motiv de mîndrie, dar 
și un motiv de meditație serioasă, 
deoarece se pun sarcini foar
te mari în fața organizației de 
partid județene, a organizațiilor 
de partid orășenești, a comu
niștilor din întreprinderile în
tregului județ, în fața tutu
ror oamenilor muncii, a tutu
ror locuitorilor. A tripla produc
ția într-o perioadă de cinci ani nu 
este un lucru ușor, dar eu sînt 
convins că oamenii muncii din 
județul Covasna vor ști să-și în
deplinească sarcinile în condiții 
cît mai bune și se vor prezenta 
în 1980 cu o producție industria
lă mai mare de 10 miliarde lei. 
(Aplauze, urale ; se scandează : 
„Ccaușescu și poporul").

Desigur, ministerele, organele 
de partid și de stat centrale vor 
trebui să acorde sprijin concret 
pentru soluționarea multiplelor 
probleme pe care le ridică înfăp
tuirea acestui vast program de 
dezvoltare. Dar este necesar ca și 
comitetul județean, consiliul popu
lar, conducerile întreprinderilor, 
împreună cu oamenii muncii, să 
stabilească un program propriu 
de măsuri în vederea realizării la 

timp șl în bune condiții a acestor 
mari sarcini.

în primul rînd, mă refer la pre
gătirea cadrelor de muncitori și 
specialiști. Dacă putem asigura 
realizarea investițiilor, dotarea lor 
cu mașini și crearea tuturor con
dițiilor necesare producției aces
tora, pentru buna lor funcționare 
este nevoie de oameni cu pregă
tire corespunzătoare. De aceea, 
principala preocupare trebuie 
să fie elaborarea unui pro
gram amănunțit de pregătire 
a cadrelor, incluzînd muncito
rii calificați, tehnicienii, maiș
trii și inginerii, precum șl cadre
le de conducere — care să asi
gure punerea în funcțiune a în
treprinderilor, buna folosire a utila
jelor moderne cu care vor fi dota
te. Cunosc bine oamenii muncii din 
Covasna și sînt convins că ei vor 
trece la muncă hotărî tă și își vor 
îndeplini în bune condiții sarcinile 
atît în ce privește pregătirea ca
drelor, productivitatea muncii, cît 
și ridicarea calității produselor. 
Sînt convins că veți face totul pen
tru a vă situa printre județele 
fruntașe în realizarea actualului 
cincinal, cît și a cincinalului vii
tor). (Aplauze puternice, urale). 
Cînd v-am spus că doresc să vă 
situați „printre județele fruntașe", 
nu am exclus posibilitatea de a vă 
afla chiar pe primul loc. Aceasta 
depinde de dumneavoastră, de toți 
oamenii muncii, de comitetul ju
dețean de partid. (Aplauze puter
nice, urale).

Ceea ce s-a realizat în județul 
Covasna, ca și în alte județe. în în
treaga noastră țară, constituie o 
dovadă a felului în care partidul 
nostru înfăptuiește neabătut politi
ca națională marxist-leninistă de 
deplină egalitate în drepturi între 
toți oamenii muncii, fără deosebire 
de naționalitate. în fond, egalitatea 
națională și socială înseamnă con
diții egale de muncă, de învăță
tură, posibilitatea ca fiecare om, 
indiferent cine i-au fost părinții, 
ce limbă vorbește, să poată lucra, 
învăța și activa in orice domeniu 
de activitate. Aceasta este adevăra
ta egalitate în drepturi pe care o 
înfăptuim neabătut în țara noastră! 
(Aplauze puternice, urale).

Așa cum am mai menționat și 
în alte împrejurări, pe aceste me
leaguri trăiesc de sute și sute de 
ani români și maghiari, iar în alte 
locuri și germani și alte naționali
tăți. Au muncit și au învins greu
tățile împreună, au luptat împreu
nă și au obținut, atunci cînd au 
fost uniți, succese mari împotriva 
stăpînitorilor, fără deosebire de na
ționalitate. Cei mai bătrîni știu că 
fabricanții și moșierii — fie ro
mâni. maghiari, germani sau de 
altă naționalitate — se împăcau de 
minune și făceau totul pentru a-și 
asigura bogăția prin exploatarea 
oamenilor muncii, indiferent de na
ționalitate. Ei îi asupreau deopotri
vă atît pe români, cit și pe ma
ghiari și germani sau alte naționa
lități ; mai mult, ei recurgeau la 
arma învrăjbirii pentru a împiedi

ENTUZIASTA PRIMIRE
ÎN JUDEȚUL

9 HUNEDOARA
Siderurgiștii și minerii, construc

torii șl energeticienii, toți oamenii 
muncii din județul Hunedoara tră
iesc clipe de nemărginită bucurie 
prilejuite de noua intîlnire cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Pe stadionul municipal din Deva, 
unde a aterizat elicopterul preziden
țial, au venit mii și mii de oameni 
ai muncii, reprezentanți ai locuito
rilor întregului județ, care, intr-o 
impresionantă manifestare, il aclamă 
pe secretarul general al partidului.

La coborirea din elicopter, tovară
și Nicolae Ceaușescu este salutat 
cu multă căldură de primul secretar 
al Comitetului județean Hunedoara 
al P.C.R., tovarășul Ioachim Moga, 
care, dind expresie sentimentelor lo
cuitorilor acestor meleaguri. ii 
transmite tradiționala urare de ..bun 
sosit". Răsună puternice ovații și a- 
clamații — „Să ne trăiți întru mulți 
ani pentru fericirea și gloria poporu
lui nostru, scumpe tovarășe 
Ceaușescu !".

Intr-o mașină deschisă, străbătind 
străzile orașului, secretarul general 
al partidului răspunde entuziastelor 
aclamații, urărilor de bun sosit pe 
care i le adresează mii și mii de 
cetățeni.

Coloana oficială trece prin noul 
centru al municipiului străjuit de 
construcții moderne, și 6e oprește la 
Institutul de proiectări al județului. 
Aici, in fața machetei schiței de sis
tematizare a municipiului Deva, are 
loc o discuție privind realizările fi 

ca unirea în luptă a clasei munci
toare, a oamenilor muncii, pentru 
a-i putea asupri și domina mai ușor. 
Tocmai în lupta comună împotri
va asupritorilor, oamenii muncii, 
români, maghiari, germani, fără 
deosebire de naționalitate, au în
țeles că au un singur dușman — 
clasele stăpînitoare și trebuie să 
fie uniți pentru lichidarea lor. Tot 
așa au acționat și acționează, în 
strînsă unitate, oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate, au 
muncit și muncesc uniți pentru 
a-și asigura un viitor liber și fe
ricit. pentru ca poporul să fie pe 
deplin stăpîn pe bogățiile țării, pe 
destinele sale. (Aplauze puternice, 
urale. Se scandează : „Ccaușescu— 
P.C.R. !")

Am realizat societatea socialistă, 
am pășit spre făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
spre comunism în patria noastră ! 
Toate acestea le-am înfăptuit în
tr-o deplină unitate, sub condu
cerea partidului nostru comunist, 
a cărui politică corespunde pe de
plin năzuințelor vitale ale între
gului popor, asigură fericirea și 
bunăstarea tuturor oamenilor mun
cii. fără deosebire de naționalitate, 
(Aplauze puternice, urale : se scan
dează : „Ccaușescu și poporul !“).

Desigur, nu uităm nici un mo
ment că în această măreață acti<- 
vitate creatoare am avut și lipsuri, 
s-au făcut și greșeli ; dar atunci 
cînd am acționat cu hotărîre, am 
reușit să înlăturăm aceste greșeli și 
să învingem lipsurile. Sintem con- 
știenți că mai avem multe de fă
cut. Și in județul dumneavoastră 
mai sînt încă multe lucruri de 
realizat — nu aș dori însă acum să 
mă refer la ele. Chiar în întreprin
derile pe care le-am vizitat tre
buie acționat pentru a ridica acti
vitatea la un nivel mai înalt. Mai 
sînt rezerve nefolosite ; trebuie să 
facem totul pentru folosirea tutu
ror mijloacelor de care dispunem, 
pentru a merge mai rapid înainte.

Primul secretar al județului a 
exprimat ‘ . '
transformarea orașului Sf. Gheor
ghe in municipiu. Am înțeles că 
este o cerință îmbrățișată de mulți 
locuitori din Sf. Gheorghe. Eu am 
pus însă două condiții, și dacă lo
cuitorii din Sf. Gheorghe vor fi 
de acord, se va putea realiza 
repede această dorință. Una din 
condiții este ca întreprinderea 
de aparataj electric auto să lu
creze în cel mai scurt timp la 
parametrii proiectați, iar a doua, 
ca la întreprinderea „Oltul" — pe 
care am vizitat-o azi a patra oară 
— să se treacă la realizarea unor 
produse de calitate superioară. In 
momentul in care aceste două con
diții se vor realiza, vom lua în 
considerație propunerea de a ri
dica orașul Sf. Gheorghe la rang 
de municipiu. (Aplauze puternice, 
urale). Depinde, deci, de dumnea
voastră să realizați aceasta cît mai 
rapid. Desigur, trebuie să luați 
măsuri ca întreaga activitate a o- 
rașului, gospodărirea lui să se rl- 

dorința să se aprobe

perspectivele de dezvoltare în viitor.
In discuțiile ce au loc, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu recomandă edililor 
municipiului ca toate studiile de 
perspectivă să fie întocmite in strictă 
concordanță cu dezvoltarea economi
că a orașului, să fie gospodărit cu 
foarte multă chibzuință pămintul, 
chiar și terenurile mai sărace. Se 
recomandă, totodată, să se. prevadă 
o densitate mai mare a populației, 
avindu-se in vedere lipsa pericolului 
de poluare.

Sînt prezentate apoi preocupările 
pentru sistematizarea localităților ru
rale. Pe lingă cele 3 municipii și 9 
oraș ? aflate in prezent pe teritoriul 
județului, in următorii 10—15 ani în
că 7 localități rurale urmează să de
vină centre economico-sociale, de 
polarizare intercomunală, cu caracter 
urban.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere 
comitetului județean de partid, con
siliilor populare să analizeze temei
nic perspectivele de dezvoltare a o- 
rașelor și localităților rurale, schițe
le lor de sistematizare in confor
mitate cu prevederile proiectului Le
gii privind sistematizarea teritoriului 
și localităților urbane și rurale, care 
a fost larg dezbătut și va fi curind 
supus aprobării Marii Adunări Na
ționale.

In continuare, gazdele invită pe 
secretarul general al partidului la 
Centrala minereurilor-Deva, unde 
are loc o discuție privind activitatea, 
rezultatele si perspectivele de dezvol-

și joacă un 
viața inter- 

puternice). 
îndatoririle

dice la nivelul cerint‘?l°r ur}u* n}u“ 
nicipiu. Să vă prd5^tifi pînă 
atunci, astfel ca să nu f'e numai 
o schimbare a firmei, ci a'ceasta șa 
se simtă și în viața locui tarilor, m 
gospodărirea orașului, în fell’1 
care organele de partid și de 5tat 
se ocupă de bunul trai al celor 
locuiesc în Sfîntu-Gheorghe. (/'" 
plauze puternice).

Ceea ce realizăm noi în Româ
nia, ceea ce ne propunem pentru 
viitor servește in primul rînd 
poporului nostru, ridicării sale la 
un nivel tot mai înalt de dezvolta
re socialistă, de bunăstare. In a- 
celași timp, realizările noastre 
constituie și o contribuție la cau
za socialismului. Ia întărirea sis
temului socialist mondial, la creș
terea prestigiului socialismului în 
lume. Cu cît fiecare țară socialis
tă obține rezultate mai bune pe 
calea dezvoltării socialiste, cu atît 
cresc prestigiul și forța socialis
mului in lume, cu atît socialismul 
se impune mai mult 
rol mai important în 
națională. (Aplauze 
Deci, îndeplinindu-ne 
naționale, ne îndeplinim, totodată, 
și îndatoririle internaționale, con
tribuim la cauza generală a pro
gresului social.

Acționăm ferm pentru a dezvol
ta colaborarea cu țările socialiste, 
cu țările care luptă pentru inde
pendență. pentru dezvoltarea eco
nomică și socială pe o cale nouă ; 
sprijinim mișcările de eliberare, 
toate popoarele care luptă pentru 
a fi deplin stăpîne pe bogățiile na
ționale, pentru a se dezvolta cores
punzător năzuințelor și voinței lor. 
CVii aplauze).

Sînt încă în lume multe pro
bleme de soluționat. Ne preocupă 
în primul rînd asigurarea succe
sului Conferinței general-europe- 
ne. Dorim să contribuim activ la 
înfăptuirea securității pe conti
nentul nostru, la realizarea unor 
relații noi care să asigure fiecă
rui popor din Europa condiții ' de 
viață liberă și independentă, po
sibilitatea de a se concentra asu
pra dezvoltării economice și so
ciale fără frica vreunei agresiuni 
din afară.

Dorim ca toate problemele liti
gioase dintre state să fie soluțio
nate pe calea tratativelor, exclu- 
zîndu-se forța sau amenințarea cu 
forța în relațiile dintre state. (Vii 
aplauze).

Sîntem preocupați de realizarea 
grabnică a unei păci 
juste în Orientul Mijlociu și 
Indochina, 
preocupați de 
situația creată 
pericol pentru 
în Europa, cu 
întreaga lume.
nunțăm cu hotărîre pentru o so
luție pașnică, rapidă a conflictu
lui, așigurîndu-se independența și 
integritatea Ciprului, condiții de 
conviețuire pașnică între cele 
două comunități și, pe această bază, 

drepte și 
în 

Sîntem deosebit de 
faptul că în Cipru 
constituie un grav 
pacea în Balcani, 
implicații grave în 
De aceea, ne pro-

tare ale unităților miniere din județ, 
precum si ale altor întreprinderi cu 
profil similar din tară.

In acest cadru, directorul tehnic al 
centralei. Râul Costea. înfățișează 
realizările obținute de colectivele ce
lor 11 unităti componente, a căror 
activitate de bază este extragerea și 
prepararea minereurilor. In marea 
întrecere pentru înfăptuirea cincina
lului înainte de termen, pentru cin
stirea Congresului partidului cu 
realizări de prestigiu, minerii din ex
ploatările de pe cuprinsul județului 
Hunedoara au obținut un avans de 
peste o lună de zile fată de plan.

Preocuparea centrală a specialiști
lor acestei mari unități o constituie, 
potrivit sarcinilor trasate de condu
cerea partidului, indicațiilor date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. lăr
girea bazei de materii prime — mi
nereuri de fier, cuprifere, bauxită si 
complexe etc. — conform necesită
ților in continuă creștere ale econo
miei noastre.

Sint înfățișate. în acest sens, se
cretarului general succesele înregis
trate in direcția identificării de noi 
rezerve de minereuri, prin a căror 
punere în valoare va spori produc
ția de substanțe minerale utile. Spe
cialiștii centralei, cu o bogată ex
periență in minerit, au reușit, tot
odată. să pună la punct tehnologii 
originale si metode de lucru de mare 
eficientă si siguranță în exploatare.

La rindul său. ing. Corneliu Arsin, 
directorul întreprinderii de prospec

dori săj

întărîrea colaborării între toat» 
țările din Balcani. Aceasta cores
punde intereselor tuturor popoa
relor din Balcani și din Europa. 
Vom face totul pentru a contri
bui la soluționarea cît mai rapidă, 
în acest spirit, a conflictului din 
Cipru. (Aplauze puternice).

Nu doresc să mă refer la alt» 
probleme internaționale ; am y' 
bit nu de mult despre cie7 '' 
ga activitate externă A Tz 
^’omunist Român și a\ 
got':aliste România este\ 
s e promovarea unei 
pace •’* colaborare intern) 
Sintem ,-onvințl că noul <7 
destindere’ . >™ate. .fi 7 
printr-o utlltate ,ot 
a forțelor c?re_,se P.r°nu\ 
tru o nouă <>rdlne ,‘nlejA 
și economică, Po^ca. 1. 
acționat ferm șt u?1’ 
slaurarea unei lu.'ni a pacu t 
laborării pe pl tneta ni 
(Aplauze puternice) • X

In încheiere, aș c‘v 
convingerea mea, a’ 
partid și de stat că 
cii din județul Covăsi 
Sf. Gheorghe vor face 
a-și îndeplini în bune 
cinile pe 1974 și 1975 
realizarea cincinalul! 
termen — cît și pen! 
pregătirea temeinică 
de înfăptuire a mari' 
ale cincinalului urm 
rea acestor sarcini a 
puternică dezvoltare 
agriculturii, a în vă 
științei în județul O 
dicarea bunăstării ș 
turor oamenilor mur 
țul dumneavoastră, 
treaga țară ! (Aplau

Aș dori să adrese 
de partid, comitetul' 
rarea și îndemnul o 
activitatea de unire 
comuniștilor, ale tut 
muncii în direcț 
neabătute a Prograr 
lui și Directivelor, c 
ra ridicarea țării 1 
culmi de progres și t 
întărim spiritul de 
combativitatea, exiger 
tatea ! Fiecare, la k 
muncă, să știe că de <. 
cinul său, de fiecare or. 
cii depind înfăptuirea 1 
lui, făurirea unei vieți 
și îmbelșugate pent 
parte și pentru într- 
por ! Să acționăm . 
unitate pentru a înf 
tul Program al part 
(Aplauze prelungii» 
scandează : „Ceaușes»

Cu aceste gînduri 
ror noi succese în at 
toare, multă sănătate 
(Aplauze puternice, pr 
prezenți la adunare 
îndelung pentru I’arti 
nist Român, pentru 
Central, pentru secretî 
al partidului, tovarăș 
Ccaușescu).

țiuni si explorări geologice — u. 
ta te care își desfășoară activitatea 
teritoriul județelor Hunedoara. Al 
și Arad — prezintă, cu această ocț 
zie. rezultatele muncii de cercetai 
si de descoperire a noi rezerve. I 
raportează cu mîndrie secretarulu 
general al partidului că acest co
lectiv a reușit să obțină, fată de pre
vederile la zi ale cincinalului, un a- 
v.ms de 7 luni, ceea ce constituie o 
garanție că planul ce ii revine pen
tru perioada 1971—1975 va fi înfăp
tuit cu mult înainte de termen.

In discuția care are loc cu cadre- 
Ie de conducere ale celor două uni- $- 
tâti. secretarul general al pa-'idu’ui f;, 
recomandă ca. pentru satisiacerea 
necesităților economiei naționale in ■’ 
continuă dezvoltare, să fie inteni.ifi-Ă 
cată activitatea de cercetare, pros- > 
Pecțiuni si explorare geologică, asi- | 
gurindu-se astfel lărgirea bazei de 4 
materii prime destinate diverselor s 
ramuri industriale.

Părăsind sediul centralei miniere. I 
tovarășul Nicolae Ceaușescu este d-n U 
nou aclamat de miile de cetățeni abț 
orașului, caro au tinut ca și la cea- 
șurile înserării să-și exprime, din & 
nou, bucuria de a-I avea in mijlocul ® 
lor.

în această atmosferă entuziastă, de 
adevărată sărbătoare populară, colea- ( 
na de mașini se îndreaptă spre re- ' 
ședința rezervată la Deva secrt 1t- ? / 
rului general al partidului.
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SEMĂNĂTORII AU IEȘIT PE OGOARE
CONDIȚIILE ACESTEI TOAMNE CER CA MUNCA SĂ FIE BINE ORGANIZATĂ,

CU MULTĂ GRIJĂ
Tn«ĂmInțare> griului, scrarcl 

Important in campania agricolă . .. ______________ _____________
limitele timpului optim și la un nivel calitativ ridicat a acestei lucrări, 
au fost fAcute pregătiri temeinice. Astfel, a fost arat* rea mal mare 
parte din suprafața ce urmează a fi ins&mințat* in această toamnă. 
De asemenea, potrivit ultimelor date centralizate la minister, au fost 
pregătite 834 500 ha teren. Tot pină la accost* dat* au fost ln- 
s mintale cu diferite culturi 135 600 hectare. Este necesar ca. In aceste 
iile, să tic grăbite lucrările de pregătire a terenului pentru ca, In 
momentul cind specialiștii vor da semnalul, n* ac troacă cu toate for
țele la semănat. Desfășurarea lucrărilor de pregătire a terenului și a 
insimințărllor a constituit obiectul unui rald-anchet* organizat In 
Județele Vrancea și Satu-Marc.

șl plantelor furajere ocupi un loc 
de toamni. Tn vederea cxecut&rll In

Pe scurt,

PENTRU CALITATEA LUCRĂRILOR

SATU MARE

BACĂU

Aiud. Drum ie munte, 
epezi. Curbe periculoase, 
zul 31-AB-1 j94 suferă o 
ane la sist :mul de fri- 
n autobuz — ÎS pasageri. 
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i o prezență de 
rd .nară, a virat 

obstacole natu- 
utorul cărora a 
•oscă mașina. Pa- 
uflat ușurați. Nu- 
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Negrești-Oaș s-a 
6 dimineața, cu 
•n. lntrucit res- 

închise, s-au 
magazinul ah- 

din strada Vic- 
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care l-au băut a- 
in fața magazinu- 
-se tot „pe nerâ- 
r a blocat ușa ma- 
nceput să se certe 

.ea ți la un moment 
cuțitul. Numai inter- 
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Săcel (Maramureș), 

Mib supravegherea 
ț luat o cutie de 

urcat in podul 
S intii a luat foc 
ăstuia, apoi casa, 
ervenția sătenilor 
»r, cei doi gemeni 
iii fi salvați.

Mocanu din comuna 
/Li-Vaslui s-a lăsat tras 

j.*ă cu o naivitate greu 
,ut. Un anume Budescu, 

-a dat drept merceolog 
ablate un escroc notoriu) 

.•omis că-i face rost de ta- 
incată la un preț convena- 

numai daca Mocanu e dis- 
sâ cumpere o cantitate mai 

re. Ce liocoteală și-o fi făcut 
x:anu cind s-a angajat «ă 

impure un munte de tablă, 
ramai d știe. Sigur este faptul 
iâ escrocul de Budescu nu s-a 
lăsat pină nu l-a convins sâ-i 
dea toți banii pe care-i avea 
la el ; 8 800 lei. Afacerea fiind 

•pâ ce au băut și al- 
dămașu! ia un bufet din biriad, 
au mers la un oarecare depo
zit din afara orașului. Bude-cu 
a intrat pe o poartă și a dispă
rut pe aita, iar Mocanu a tot 
așteptat pe marginea șanțului, 
pini i •-* unt» duPă care a pornit-o necăjit spre casă cu 
punga goală și cu o experiență 
tristă : „cine-o mai crede ca mi- 

mine să nâtească".ca mine să pățească".
Rutxicâ redoctoiO de
Petre POPA 
ți corespondenții „Scinteil*

La sfirșitul lunii august. lucră
torii si specialiștii din agricultura ju
dețului Vrancea au analizat cauzele 
care, concomitent cu seceta din pri
măvara. au determinat ca in acest an 
producția de griu să nu fie pe mă
sură posibilităților. Pornind de la 
concluziile la care s-a ajuns, au fost 
stabilite măsuri complexe, amănun
ții. care să asigure o producție su
perioară in anul viitor.

„Principala n ’astrâ preocupare o 
constituie executarea unor lucrări de 
cea mai bur < calitate la pregătirea 
terenului pentru griu — ne-a infor
mat ing. Nicolae Balosin, directorul 
direcției agricole județene. Zi șl 
noapte, peste 600 mecanizatori exe
cută Arături, alți 450 pregătesc solul 
cu Rjlidiscuri in agregat cu grape re
glabile, depășind cu 15—20 la sută 
vJieza zilnică de lucru stabilită prin 
planul operativ. La rindul lor, zeci 
și zeci dc cooperatori recoltează cul
turile tirzii, eliberind zilnic * 
1 800 hectare. Specialiștii, 
nent pe ogoare, asigură 
corectă a îngrășămintelor 
efectuarea arăturilor, pregătirea te
renului și semănatul în cele mal 
bune condiții agrotehnice. La 16
septembrie, din cele 38 400 ha ce ur
mează a fi semănate in această 
toamnă, 51 la sută erau arate și 42 
la sută pregătite. A început și se
mănatul. realizindu-se pină in pre
zent 4 750 ha cu griu, orz și secară".

In unitățile unde am fost, am 
constatat preocuparea pentru însă- 
mintarea griului in condiții agroteh
nice superioare. La Rimniceni. Dumi
tru Dobrilă. președintele cooperativei

1 500— 
perma- 

aplicarea 
chimice,

agricole, mă invită la cimp. In tarlaua 
„scurtă" citeva sute de cooperatori 
recoltau porumbul pentru siloz. Unele 
după altele, zeci de remorci și căruțe 
porneau încărcate spre parcul de fu
raje, lăsind terenul liber in fața a 41 
de mecanizatori care ară, grupați in 
3 formații. Undeva, in dreapta, pe o 
tarla de aproape 200 de hectare, alți 
12 mecanizatori pregăteau terenul 
pentru semănat. Terenul răminea 
neted, ca intr-o grădină. Președin
tele, privind intr-un carnețel, sinte
tizează lapidar această masivă des
fășurare de forțe : teren de semănat 
1 020 ha ; fertilizat, arat și pregătit 
630 ha ; semănate 185 ha ; elibera
rea terenului se va încheia la 25 sep
tembrie : arăturile la 3 octombrie ; 
semănatul la 11 octombrie. Nu-i un 
caz izolat. Aceeași mobilizare de forțe 
am intilnit și la Măicănești. Peste 
900 de cooperatori, organizați pe 
echipe, recoltau floarea-soarelui, car
tofi și porumb siloz de pe tarlalele 
pe care se va semăna griu. Mai sint 
de eliberat 450 ha din cele 1 020 ha 
destinate a fi insămințate in această 
toamnă.

Dovezi de bună organizare, de mo
bilizare largă a tuturor forțelor, am 
intilnit și in cooperativele agricole 
din Panciu, Străoane, Ciorăști, Nă- 
nești. Se poate afirma că, in aceste 
zile, pe ogoarele județului Vrancea 
munca se desfășoară din plin, pre- 
gătindu-se cele mai bune condiții 
pentru recolta anului viitor.

această toamnă, unitățile agrl- 
din județul Satu-Mare vor jn- 

sftmința o suprafață de 71 400 ha cu 
cereale, din care 57 000 ha cu griu și 
secară. Lucrările do pregătire a 
terenului se vor desfășura in con
diții dificile — exces de umiditate, 
txsarca pămintului provocată de ploi
le abundente din vară — ceea ce im
pune maximă grilă si răspundere 
pentru respectarea calității lucrări
lor. In consens cu această cerință, 
din inițiativa sl sub conducerea 
biroului comitetului județean de 
partid a fost elaborat un program 
de măsuri pentru desfășurarea exem
plară, la înalt nivel calitativ, a lucră
rilor de lnsămințare, de a căror 
îndeplinire răspund nemijlocit orga
nele comunale de partid și de stat, 
specialiștii din unități.

„Startul însămințărilor a șl fost 
dat — ne-a declarat tov. ing. Nicolae 
Babici, directorul direcției 
S-au insămințat circa 3 000 
cară masă verde, deci mai

agricole, 
ha cu se- 
bine de

jumătate din suprafața planificată 
de 4 000 ha. La Începutul acestei săp- 
tăminl a început si semănatul orzului 
pe cele 9 350 ha. iar de la 20 septem
brie vom trece si la semănatul griu
lui și secarei. Semințele sint pregă
tite in proporție de 50 la sută, dar 
mai sini circa 6 400 tone de semințe 
care urmează să ni se asigure prin 
schimb. Solicităm județelor cu care 
efectuăm schimbul, in special județu
lui Timiș, să le trimită la timp".

O confruntare cu situația din ci
teva unităti confirmă intru totul 
aprecierile de mai sus. Așa, bună
oară, în raza consiliului intercoope- 
ratist Negrești-Oaș. după cum ne-a 
informat ing. Vanyi Adalbert, a fost 
arată ?i discuită o suprafață de peste 
500 ha. In unitățile din consiliul 
lntercooperatist Apa se află in plină 
desfășurare amendarea solului cu 
spumă de var și calcar. Mașinile 
de împrăștiat amendamente, alimen
tate de greifere, acționează grunat 
pentru a da un randament sporit.

Se constată insă, din păcate, și 
aspecte care contrastează cu spiritul 
de hărnicie șl răspundere care carac
terizează lucrătorii din majoritatea 
unităților agricole. In timp ce in 
multe unități agricole se lucrează la 
arat și pregătirea terenului pină 
seara tirzlu, iar în unele locuri 
chiar la lumina farurilor, In altele, 
cum «Int unele cooperative agricole 
din raza consiliilor Halmeu, Moftin, 
Beltiug, Hodod, Satu-Mare. se Înre
gistrează adesea acte de indisciplină, 
absența unor mecanizatori de ia lu
cru, in timp ce tractoarele stau ne
utilizate in curțile secțiilor de me
canizare. Există și alte neajunsuri, a 
căror soluționare depinde de factori 
din afara județului. Se simte acut 
lipsa de anvelope mari, ceea ce face 
ca circa 250 de tractoare 6ă nu poată 
fi utilizate in campanie. De ase
menea, se impune urgentarea livră
rilor de Îngrășăminte chimice.

Un modern complex de trata
ment a fost dat In folosință In 
stațiunea Slănlo Moldova. Com
plexul are o capacitate de 5 000 
de proceduri pe zi. El dispune 
de secții de termohidroterapie cu 
băi de ape minerale, băi kinetice 
și băi de plante medicinale, sec
ții pentru tratamentul tulburări
lor circulatorii șl nevrozelor, de 
electroterapie, aerosoli, inhalați!.

PRAHOVA
La Sinaia a începui construcția 

unul nou complex hotelier. El 
va avea o capacitate de cazare 
de 480 de locuri, două restau
rante, braserie, cofetărie, maga
zine pentru desfacerea articole
lor sportive, de artizanat, cos
metice. La subsolul construcției 
va fi amenajat un garaj. Noul 
complex hotelier face parte din- 
tr-o suită de edificii care vizea
ză dezvoltarea bazei turistice a 
Văii Prahovei.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteli'

Amendamentele calcaroase - încorporate
în sol, nu

județul Sibiu sint numeroase

Ion N1STOR
corespondentul „Scînteii'

fft ________ _
terenuri acide care, pentru a da re
colte mari, trebuie „tratate14 cu a- 
mendamente calcaroase. Această ac
țiune de ameliorare a terenurilor 
este puternic sprijinită de stat. Din 
datele ce ne-au fost furnizate de 
Baza de aprovizionare tehnico-ma- 
terială pentru agricultură-Sibiu re
iese că aproape' 5 000 tone amenda
mente. adică atit cit este prevăzut 
în graficele de livrare la zi, au și 
sosit in județ. In numeroase coope
rative agricole, cum sint Arpașu de 
Jos, Axente Sever și altele, ele au 
și fost incorporate in sol. Zilele a- 
cestea, la Avrig este în toi admi
nistrarea calcarului. „Timpul este 
frumos și am hotârît ca, paralel cu 
alte lucrări de sezon, să împrâștiem

lăsate pe rampele gărilor!
de îndată și cele aproape 200 tone 
de amendamente abia sosite — ne 
spune ing. Ilie T&rășan, președintele 
cooperativei. în cel mult o = 
mină vom încheia întreaga 
prevăzută pe cele 100 ha".

Altfel stau însă lucrurile ... 
operativele agricole Scorei, Cirțișoa- 
ra. Racovița. Cristian și altele, în- 
vocîndu-se invariabila scuză a lip
sei de timp și de oameni, aceste u- 
nităti nu au folosit pină acum 
nici jumătate din cantitatea de a- 
mendamente prevăzute. Cum se ex
plică această situație ? „Pentru că 
nici noi, cei de la direcția agricolă 
și nici organele comunale nu au fă
cut totul pentru a schimba optica 
greșită a unor consilii de conducere

sâptă- 
lucrare

în co-

utilizarea amenda- 
motivează ing. Ale- 

director adjunct 
județene. In 

problema 
amendamentelor se va 
organizarea de echipe 
chimizare pe lingă

in ce privește 
montelor 
xandru Pctruța, 
al direcției agricole 
primăvara anului viitor, 
administrării 
rezolva prin 
speciale de 
S.M.A."

Desigur, e 
aplicarea de 
S.M.A. Dar in această toamnă tre
buie folosite toate cantitățile repar
tizate, astfel incit in anul viitor pe 
terenurile respective să fie obținute 
recolte cit mai bune.

MARAMUREȘ
In cartierul Sâsar din Baia- 

Mare s-au încheiat lucrările de 
construcție la un nou cămin pen
tru tineret. Beneficiari : tinerii 
nefamiliști de la întreprinderea 
de rețele electrice. Alte 4 cămi
ne, fiecare cu o capacitate de 
cite-140 de locuri, aflate in con
strucție, ii vor găzdui, in curind, 
pe tinerii de la Combinatul de 
prelucrare a lemnului, fabrica 
de tricotaje „Unitatea**, Șantie
rul de construcții din Sighetul 
Marmației, precum și de la Fi
latura de bumbac din Baia-Mare. 
Cu acestea, numărul de locuri 
construite în acest an în cămi
nele pentru tineret din Maramu
reș va atinge cifra 1 000.

bine că se va organiza 
amendamente prin

NEAMȚ
în cartierul Dărmănești din 

municipiul Piatra Neamț, unde 
s-au ridicat pină acum peste 
4 000 de apartamente, au început 
lucrările pentru construirea unul 
nou ansamblu de locuințe. Este 
vorba de ansamblul Dărmănești- 
Nord, care va dispune, in final, 
de peste 2 000 de apartamente, 
o școală, o grădiniță, spații co
merciale și alte dotări social- 
cul turale.

NOUTĂTI
9

Capitală). In urma acestei 
înzestrări, capacitatea de 
transport a parcului va 
crește cu 20 la sută, ceea 
ce va duce H crearea 
unor condiții de confort 
mai bune, la satisfacerea 
in mod corespunzător a ce
rințelor călătorilor pe tot 
parcursul zilei.

De asemenea, în această 
toamnă se vor da in func
țiune o modernă autobază 
de întreținere de mare ca-

— înainte de a intra di
rect in subiect, aș vrea să • a 

la
spun citeva lucruri - 
ținut să precizeze de 
început interlocutorul 
despre eforturile care s-au 
făcut 
dacă __ ______
in toate cazurile dorințele 
tuturor călătorilor), pentru 
îmbunătățirea structurii 
mijloacelor de transport și 
a traseelor, pentru apro
pierea lor de cerințele ce
tățenilor. de locurile de 
muncă. In această ordine 
de idei sint de reținut ur
mătoarele : 1) potențialul
parcuiui a crescut de la 
începutul anului și pină 
acum cu 9 tramvaie silen
țioase de mare capacitate 
(300 de locuri fiecare), 85 
de troleibuze și 250 de au
tobuze (100 articulate, de 
mare capacitate) ; 2) s-au 
înființat 3 linii noi pentru 
autobuze, care fac legătu
ră și apropie de locurile 
de muncă alte citeva zone 
aglomerate : 111-R (Bule
vardul Macaralei — Piața 
Rosetti). 117 (Șoseaua Galati 
— Bulevardul George Coș- 
buc — Operetă) și, experi
mental. 31-R (Piața Sudu
lui — Piața Scînteii) : 3)
s-a suplimentat simțitor 
numărul dc autovehicule 
pe principalele trasee aglo
merate, cum ar fi 35, 
36, 36 barat. 73, 79, 80 ba
rat, 109, 116. 118 ș. a. In 
acest fel s-au creat condi
ții ca, la orele de virf, pe 
majoritatea traseelor să 
circule, in medie, din cinci 
in cinci minute cite un 
mijloc de transport. Dacă 
a;5ar dereglări de la o ast
fel de ritmicitate, ele sint 
de natură subiectivă.

Pină la finele trimestru
lui IV. urmează să mai pri
mim in dotare 15 troleibu
ze, peste 60 tramvaie silen
țioase de mare capacitate 
și peste 300 de autobuze 
(100 din ele — fabricate 
de uzina „Autobuzul

in acest an (chiar 
ele nu satisfac

LA L
popular municipal 
rești, un studiu 
perfecționarea 
sistem de taxare. Intențio
năm — dacă studiul va fi 
aprobat — să extindem ta
xarea pe bază de abona
ment pină la circa 80 la 
sută din totalul călătoriilor. 
Deși am introdus mai de 
mult sistemul de călătorie 
pe bază de abonament, el 
nu a fost nici suficient 
popularizat (in prezent re-

Bucu- 
privind 

actualului

Convorbire cu ing. Dumitru STOIAN,
director general al întreprinderii de transport București

paritate la Pipera (200 de 
autobuze) și noul depou 
din Militari ; la o serie de 
autobaze, ca Ferentari, Ti
tan, Alexandria, s-au creat 
noi standuri de întreținere 
și încălzire ; in cadrul pre
gătirilor pentru iarnă am 
luat măsuri de revizie și 
punere in funcțiune a tu
turor instalațiilor de încăl
zire la tramvaie, troleibu
ze sau autobuze, astfel in
cit toate să funcționeze în
călzite pe timpul iernii. 
Numărul mijloacelor de in
tervenție pentru depanare 
va crește de la 25, cite a- 
veam la începutul anului, 
la 80 — ceea ce va face ca 
durata medie de interven
ție, in cazul fiecărui auto
vehicul aflat in pană, să 
coboare sub 15 minute (fa
ță de 30—10 minute cite e- 
rau necesare anul trecut). 
Am înființat, dc asemenea, 
20 de echipaje proprii pen
tru controlul circulației, ca
re au misiunea de a veri
fica desfășurarea normală 
a traficului.

Se află in curs de defini
tivare și urmează a fi a- 
probat de către Comitetul 

Consiliului

prezintâ doar 5 la sută din 
totalul călătoriilor) și nici 
nu am creat condiții favo
rabile de eliberare a abo
namentelor pentru ca cetă
țenii să apeleze mai mult 
la el. In acest scop, ne pro
punem si mărim numărul 
centrelor de vinzare a abo
namentelor (in prezent a- 
vem 3, situate pe Ștefan 
cel Mare nr. 30, Viting nr. 
1 și Cihovschi nr. 9 — Pia
ța Romană), să creăm noi 
puncte dc vinzare — in 
cartiere, inclusiv in fabrici 
și uzine. Acest sistem de 
taxare avantajează atit pe 
călători, (un abonament 
lunar pe toate liniile costă 
92,50 Ici, iar pe o singură 
linie — 60 lei la autobuze, 
48 Ici la troleibuze și 20 
Ici la tramvaie), cit și pe 
I.T.B. Măsurile de care 
v-am vorbit contribuie la 
evitarea aglomerației la 
taxarea biletelor, asigură 
o urcare mai rapidă și o 
fluiditate mai bună a cir
culației. In același timp, pe 
măsura extinderii abona
mentelor vom putea trece 
treptat la 
meseriile 
conducători autoexecutiv

IN JUDEȚUL OLT

numeroase ateliere 
reparat articole de uz 

și gospodăresc. De ase- 
in comuna Ștefan cel 

s-a înființat un rnare

In primele 8 luni ale anului, 
întreprinderea economică a 
cooperației de consum din ju
dețul Olt și-a realizat și depă
șit planul la toți indicatorii : 
producția marfă — 104 la sută, 
prestări servicii — 105 la sută, 
comerț — 101 la sută, achiziții 
— 103 la sută, export — 104 la 
sută. De menționat că, la anu
mit, i indicatori, IJECOOP Olt a 
realizat planul pe întregul cin
cinal. Este vorba, in primul 
rind. de producția marfă și 
prestări servicii către populație, 
la care planul cincinal a fost in- 
deplinit cu 870 de zile mai de
vreme. Pină la sflrșilul anului 
1975. in acest sector de activi
tate se va realiza o producție 
suplimentară in valoare de 215 
milioane lei. Cele mai bune re
zultate le-au obținut, pină acum, 
cooperativele zonale' Scornicești, 
Corabia, Drăgănești-Olt, Dobro- 
teasa.

— Crearea unor noi unități 
prestatoare pentru mai buna 
servire a populației este una 
dintre preocupările noastre de 
bază — ne spune tovarășul Ton 
Sandru, președintele U.J.C.C. 
Olt. De la începutul anului și 
pînă acum s-au înființat peste 
90 de noi secții prestatoare de

calificarea in 
deficitare (de 

și vat-

mani) a unei părți a 
sonalului auxiliar (in pre
zent ’avem deja in școlari
zare — pentru astfel de 
meserii — 2 200 de taxa
tori).

M-ați întrebat ce ajutor 
așteptăm de la public ? Nu 
avem ce reproșa marii ma
jorități a călătorilor (trans
portăm zilnic 4 milioane 
de pasageri), care dovedesc 
in general corectitudine și 
disciplină. Facem insă a- 
pel ca aceștia să ne dea o 
mai mare mină de ajuior, 
să intervină prompt, cu o- 
pinia lor, spre a-i aduce la 
ordine pe aceia, puțini Ia 
număr, care au atitudini 
necuviincioase față dc per
sonalul de bord, care 
— prin comentariile lor ne
avenite — sustrag atenția 
conducătorilor auto etc. Or
ganele de control ne sem
nalează zilnic, in medie, 
20—30 de tentative de brus
care a personalului de bord, 
de sustragere a atenției sa
le de la munca pe care o 
indcplinește. Și, trebuie 
știut, că un conducător au
to — care realizează in 
medie 1 000 de porniri și 
opriri pe zi, cu mașini în
cărcate de oameni — are 
nevoie de maximă atenție. 
Iată de ce apelăm la că
lători ca in acele cazuri de 
indisciplină pe care le con
stată din partea persona
lului nostru — și nu ne
găm că avem asemenea 
oameni — să ni Ie sesizeze 
nouă și-i asigurăm că nu 
vom fi îngăduitori nici cu 
cea mai mică abatere de ia 
conduita și solicitudinea pc 
care trebuie să ic aibă in 
timpul serviciului. In con
cluzie, consider că, împre
ună — I.T.B. și pasageri — 
putem crea condiții pentru 
ca in iarna 1974—1975 să 
călătorim mai repede, mai 
confortabil, mai civilizat.

(Urmare din pag. I)

servicii, care se adaugă celor 
1 000 existente. La crearea noi
lor secții am ținut seama de 
cerințele și nevoile populației. 
Astfei, am înființat 11 croitorii. 
7 secții pentru construcția de 
locuințe, 7 pentru confecționat 
garduri din beton și metalice, 
4 pentru reparat radio și televi
zoare. 7 unități de cojocărie și 
timplărie, 
pentru 
casnic 
menea, 
Mare 
complex pentru mai buna servi
re a populației din această zonă 
cu secții de prefabricate din be
ton. construcții de locuințe, 
confecții și altele.

Ca urmare a dezvoltării și di
versificării serviciilor către 
populație, s-a reușit atit înde
plinirea Înainte de termen a 
planului cincinal la aceste acti
vități. cit și realizarea unor În
semnate beneficii. O noutate 
..de ultimă oră" este îndeplinirea 
planului de beneficii jv în
treaga perioadă 1971/75. Pină la 
finele anului viitor se vor obți
ne beneficii peste plan in sumă 
de 30 milioane lei.

EmiHan ROUĂ 
corespondentul ..Scînteli"

T. B prezintă

BUZĂU

Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scînteli

Convorbire consemnată de 
Constantin PRIESCU

de
maselor plastice 

Buzău, 
căminului 

dat

ROMÂNIA - FILM"

GALAȚI

PROGRAMUL I

PROGRAMUL II

20,10 Film artistic „Intrusa" — o 
producție a studiourilor po
loneze.

21,20 Viața economică a Capitalei. 
21,40 Telex.
21,45 Trepte ale afirmării.

TATĂL RISIPITOR

Producție a Casei de filme numărul patru. Scenariul : Eugen Barbu. 
Regia : Adrian Petringenaru, Imaginea : Gheorghe Viorel Todan. Mu
zica : Paul Urmuzescu. Decoruri : Guțâ Șlirbu. Costume : Oltea Ioncscu. 
Cu : Toma Caragiu, Marga Barbu, Gheorghe Dlnică, Leopoldina Bălă
nuță, Vasile Nițulescu, Ion Marinescu, Carmen-Maria Strujac, Florin 
Zamfirescu, Mircea Albulescu, Octavian Cotescu, Ștefan Mihăilescu- 
Brăila, Colea Răutu, Constantin Guriță. Film realizat in studiourile 

centrului de producție cinematografică „București".

în comuna Cuca, județul Ga
lați, a fost dat in folosință noul 
cămin cultural, prevăzut cu o 
mare sală de spectacole, biblio
tecă, săli pentru activități ar
tistice. In aceeași zi s-a inau
gurat și noua grădiniță pentru 
copil cu 120 locuri. Ambele edi
ficii au fost realizate prin con
tribuția colectivă a locuitorilor 
comunei.

In incinta întreprinderii 
prelucrare a 

orașul 
clădirea 
nefamiliști.

alături 
pen- 

—.........— recent
in folosință, constructorii au 
predat beneficiarilor — copiii 
muncitorilor întreprinderii — 
o crcșă-grădiniță cu 310 de 
locuri. Alte două localuri ase
mănătoare se află in faza de fi
nisare în noile cartiere ale mu
nicipiului Buzău.

16,00-17,00 Teleșcoală.
17.30 Telex.
17.35 Agroenciclopedia.
18.05 Virstele peliculei.
18.30 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto.
18.45 Chip comunist incandescent 

și pur.
19,00 Ne-ani gătit de sărbătoare. 

Cintece șl jocuri gorjeneștl.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,10 Seară pentru tineret.
20.20 Turneul emblemelor.
21.15 De joi pină joi.
21.20 Un cintec pentru flecare.
21.35 Film documentar : „Un au

tomobil străbate lumea".
21.45 Recital la două voci. Corlna 

Chirlac și Cornel Constanti- 
niu.

22,00 24 de ore.

zația de partid a combina
tului numără peste 7 000 
de comuniști. Anual sint 
primiți in partid aproxi
mativ 500 de noi membri.

Hunedoara a dăruit și 
dăruiește țării oameni — 
cadre muncitorești călite, 
cu o înaltă conștiință și 
pregătire. Unde nu iniii- 
nești, in locurile cele mai 
fierbinți ale industriei so
cialiste, oameni crescuți la 
„școala Hunedoarei"? Com
binatul siderurgic de la 
Galați și-a adus de la Hu
nedoara primii meșteri, o- 
țelari, furnalișli, cocsari, 
laminatori, primii ingineri 
de înaltă calificare care eă 
preia cele mai noi și mai 
moderne agregate siderur
gice construite la noi. Hu- 
nedorenii „gălățeni" adul
mecă din depărtări acrul 
de pe dealul Cnizidului, 
păstrează in memorie pul
berea romantică a Hune
doarei de început, ajutind 
la formarea noilor genera
ții de muncitori pe malul 
Dunării. Numeroși hune
doreni vei întilni șl pe cea 
mai nouă platformă side
rurgică a țării, la Tirgo- 
viște. Ei au elaborat acolo 
prima șarjă de oțel, legind 
printr-un fir de foc tradi
ția muncitorească din două

străvechi așezări istorice. 
Hunedoreni vei întilni in 
nenumărate alte locuri un
de este nevoie de experi
ența, de priceperea, de spi
ritul lor dinamic.

Pentru că, înainte 
toate. Hunedoara a fost și 
rămine o școală a educa-

de

ingineri desăvîrșcște și el 
calificarea altor sute. Nu
mai numărul 
școlare de azi 
numărul 
1948.

Cine a cunoscut Hune
doara anilor ’50 va regăsi 
acum un cu lotul alt oraș.

populației 
depășește 

populației din

un stadion șl multe altele 
— configurează cadrul ma
terial al unei vieți civili
zate și demne, pe măsura 
eforturilor depuse de hu- 
nedoreni, pe măsura grijii 
statului socialist fată de 
oamenii „cetății de foc4*.

Prefaceri adinei, specta-

File din istoria marii uzine
tici comuniste, unde au 
crescut mii și mii de co
muniști. Tinerii brigadieri 
ele odinioară, cățărați pe 
schelele primelor construc
ții, au ajuns specialiști re
putat i. oameni do bază ; la 
rindul lor. transmit tineri
lor învățăcel spiritul revo
luționar al cetății de foc, 
cultul muncii, rigoarea dis
ciplinei muncitorești.

De la 14 000 de 
în 1948. populația 
piui ui de astăzi a 
80 000. Hunedoara 
tește Vnual peste__
cadre calificate pentru si
derurgie. Institutul de sub-

locuitori 
munici- 

ajuns la 
preg^i- 

1 000 de

Oamenii care l-au înălțat 
și i-au frămlntat noroaiele 
de șantier, sperînd și vi- 
sind, gustă azi binefacerile 
efortului depus cu pasiune. 
Cele 7 noi cartiere (vechiul 
oraș a rămas ca al 8-lea 
cartier) alcătuiesc un an
samblu edilitar armonios. 
17 000 apartamente moder
ne au luat 
mentelor și 
de altădată ; 
le cu flori 
vechilor șleauri 
din perioada 
țlei. ~ _.._I_ _______ ,
clubul „Siderurgistul", spi
tale, școli și magazine noi,

locul baraca- 
maghernițelor 
asfaltul, alei- 
au luat locul 

noroioase 
------- reconstruc
ts» casă de cultură,

culoase se înregistrează în 
condițiile de muncă — ra
dical îmbunătățite prin 
creșterea, an de an. a gra
dului de mecanizare și au
tomatizare a proceselor de 
producție. Furnale auto
matizate, cuptoare Mar
tin mecanizate și cu di
rijări automate ale regi
mului de funcționare, la
minoare automatizate și 
cibernetlzate. Un centru de 
calcul se construiește a- 
cum și va fi gata nu peste 
mult timp, adăugind creie- 
relor electronice care func
ționează mai demult altele 
mal noi, mai mari, mai ra

pide. Tradiționalele meserii 
siderurgice au 
transformări de 
prin diminuarea 
fizic și creșterea ___  ...
telectual. Unele, vechi și 
trudnice, meserii j:.. ” 
nedoara de altădată, 
rora li s-a uitat pină și 
numele („bocșer", „ghif- 
tar" ș.a.) au fost înlocuite 
de altele (operator, progra
mator, dispecer) din no
menclatorul celei mal mo
derne tehnici.

In spiritul responsabili
tății lor muncitorești, hu- 
nedorenii iși propun in 
acest an să depășeas
că cu 70 milioane lei 
valoarea producției globale 
și cu 70 milioane lei cea 
a producțiel-marfă, să pro
ducă suplimentar 13 700 
tone cocs metalurgic, 12 700 
tone fontă, 42 000 tone oțel, 
26 600 tone laminate finite.

Nici o vorbă nu va în
cununa mai deplin sărbă
torile Hunedoarei din anul 
Congresului al XI-lea de- 
cit __Â -L ..."
de tone de produse pes
te - - -
tea __ .. .........
țării — pentru alte noi și 
noi temelii de oțel, desti
nate progresului și prospe
rității întregului popor.

cunoscut 
esență, 

efortului 
celui in-

din Hu- 
că-

aceste zeci de mii

plan pe care „ceta- 
de foc44 le va trimite

Mihai CARANFIL
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Tolbert jr.
Președintele William R.

Tolbert ir., a vizitat miercuri la a- 
miază întreprinde ri a agricolă de stat 
Mur fa Ilar.

In această vizită, președintele Li- 
b. r:« i a fost insolit de Vasile Vilcu. 
vict președinte al Consiliului de Stat, 
preș vlintcli' Consiliului popular al 
județului Constanta. Pctrachc Trofin. 
ambasadorul României in Liberia, dc 
alte persoane oficiale.

L-> punctul turistic al stațiunii, 
înaltului oaspete i-au fost prezentate 
date in legătură cu dezvoltarea com-

binatului 
Urmărind 
TK’lOgiC.

Oaspe'elui 1 s-au prezentat apoi. 
!n f ila unei vitrine, premiile si me
daliile cucerite de vinurile de aici la 
reputate concursuri nationale si In
ternationale..

lntreținîndu-se cu gazdele, pre- 
«•’d'.ntcle a apreciat modul de orw- 
mrare si desfășurare a întregului pro
ces de vinificatie.

si a viticulturii dobrogene, 
in continuare fluxul tch-

(Agcrpres)

Deplină aprobare și adeziune față de proiectele 
documentelor Congresului al Xl-lea al partidului

Miercuri. 18 septembrie 1974. a avut 
c nle.i.ira Consiliului oamenilor 

_ -ifitionalitate maghiară din 
K ‘publica Socialistă România, av -nd 

ordinea dc zi dezbaterea oroiec- 
tucr documentelor celui de-al Xl-lea 
Congres al partidului.

La plenară a participat tovarășul 
Eie Verdet. membru al Comitetului 
Ex. cutiv. secretar al C C. al P.C.R.

Participants la dezbateri, expri- 
mindu-și adeziunea deplină față de 
aceste documente istorice-, au subli
niat deosebita importanță teoretică și 
practică a orientărilor politicii inter
ne și externe a partidului pentru 
următorii 20—25 de ani.

Plenara a exprimat hotărirea fer
mă a oamenilor muncii dc naționali
tate maghiară de a participa cu 
toile forțele, in strinsâ unitate și 
frăție cu întregul popor român, la 
traducerea in viață a marilor obiec
tive ce vor fi adoptate de Congresul 
al Xl-lea al P.C.R.

într-o atmosferă de puternică in- 
sufio-.ire. plenora a adresat CON- 
DUCERII PARTIDULUI. TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU o 
tc'.c cramă in care se spune, printre

"nun

Participant ii la plenara Consiliu
lui oamenilor muncii do naționalitate 
maghiară din Republica Socialistă 
România. dezbătind intr-un climat 
de puternică însuflețire politică, in 
spiritul Tezelor Comitetului Central 
pentru Congresul al Xl-lea al parti
dului. proiectele Programului parti
dului și Directivelor privind dezvol
tarea oconomico-socială a României 
în anii 1973—1980 și liniile directoare 
ale dezvoltării in perioada 1931—1990, 
iși exprimă deplina lor satisfacție 
pentru rezultatele minunate obținute 
de întregul popor și totala lor ade
ziune față de aceste documente de o 
deosebită importanță istorică, care

prefigurează viitorul comunist al pa
triei noastre.

împărtășind sentimentele de pro
fundă stimă și prețuire ce animă în
tregul nostru popor, oamenii muncii 
de naționalitate maghiară din țara 
n.vistră. participant ii la plenară dau 
o înaltă apreciere aportului dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ccaușescu, la fundamentarea teoreti
ca și elaborarea proiectului de Pro
gram.

Apreciind importanța rezolvării 
marxist-lcniniste a problemei națio
nale, ca una din marile realizări is
torice ale partidului nostru, oamenii 
muncii maghiari din România sint 
profund satisfâcuți de faptul că in 
proiectul de Program se reafirmă că, 
in perioada făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate și tre
cerii treptate la comunism, isi păs
trează întreaga importanță preocu
parea pentru asigurarea deplinei e- 
galitâți in drepturi a oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționalitate, 
pentru soluționarea problemelor spe
cifice ale naționalităților conlocui
toare. Această orientare ne Indică 
cu deosebită claritate calea cultivă
rii și consolidării permanente a u- 
nitâții și frăției intre poporul român 
și naționalitățile conlocuitoare.

înarmați cu un minunat program 
al activității viitoare, in care fiecare 
cuvint. fiecare cifră rint străbă
tute de un fierbinte patriotism, 
oamenii muncii de naționalitate 
maghiară. împreună cu întregul 
popor român, sint hotăriți să-și 
depună întreaga lor energie și 
capacitate creatoare pentru înfăp
tuirea neabătută a politicii interne 
și externe a partidului, pentru spo
rirea aportului lor la înălțarea edi
ficiului luminos al socialismului și 
comunismului in patria noastră co
mună, Republica Socialistă România.

Vizita primului ministru 
al Republicii Sri Lanka 

încheierea convorbirilor oficiale
La Palatul din Piața Victoriei 

«-au Încheiat, miercuri după- 
amiază, convorbirile oficiale dintre 
primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, Manea 
Mănescu. și primul ministru al Re
publicii Sri Lanka, doamna S>ri- 
mav-» Ratwate Dias Bandaranaike.

Desfășurate Intr-o atmosferă cor
dială. de înțelegere reciprocă, con
vorbirile s-au axat pe probleme pri-

•
Doamna Sirimavo Ratwate Dias 

Bandaranaike, primul ministru al 
Republicii Sri Lanka, a oferit 
miercuri un dineu in onoarea primu
lui ministru al Guvernului Republi
cii Socialiste România, Manea Mâ- 
nescu, și a soției sale.

Au luat parte Ion Pățan, viceprim- 
mlnistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării econo
mice internaționale, Ion Ioniță, mi
nistrul apărării naționale, Florea Du
mitrescu, ministrul finanțelor. Ion 
Cosma, ministrul turismului, Ion St. 
Ion. secretar general al Consiliului 
de Miniștri, Cornel Pacoste, adjunct

în cursul zilei de miercuri, pri
mul ministru al Republicii Sri Lan
ka. doamna Sirimavo Ratwate Dias 
Bandaranaike, și persoanele oficiale 
care o însoțesc au vizitat litoralul 
românesc al Mării Negre.

Vizita a Început cu zona de sud 
a litoralului. De pe terasa hotelului 
„Hora" din stațiunea Saturn, dis
tinsul oaspete a avut posibilitatea să 
admire panorama litoralului, va
rietatea si originalitatea arhitectura
lă a edificiilor. în fata unei hărți, 
au fost prezentate date cu privire 
la dezvoltarea pe care a cunoscut-o 
turismul în această parte a țării, 
perspectivele sale in viitorii ani.

Au fost vizitate, in continuare, mal 
multe hoteluri, magazine, precum si 
sanatoriul balnear din Eforie Sud. u- 
nitate modernă, care asigură zilnic. 
In secțiile sale, tratamente pentru
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ÎN JUDEȚUL ALBA

Cronica zilei Plecarea delegației României la sesiunea

vind identificarea unor noi posibili
tăți, convenirea de acțiuni și mijloace 
concrete de dezvoltare, in conti
nuare. a relațiilor bilaterale. a coo
perării șl colaborării in domeniile 
economic. tchnlco-știlnțific și cul
tural.

Cu acest prilej, cei doi prim-mi- 
nișlrl au semnat un comunicat co
mun șl un aoord de promovare a 
cooperării cultur.il-științllice.

♦
al ministrului afacerilor externe. Pe
tre Tânftsie, ambasadorul țârii noas
tre la Colombo, alte persoane ofi
ciale.

De asemenea, au luat parte Tissa 
Wijeralno. secretar general in Minis
terul Afacerilor Externe, C. E. S. 
Weeratunge, ambasadorul Republicii 
Sri Lanka la București, N. Balasu- 
bramaniam, director în Ministerul 
Afacerilor Externe.

în cursul dineului, care s-a desfă
șurat intr-o atmosferă caldă, priete
nească, 
rostit

cei doi prlm-miniștri au 
toasturi.

★
2 500 de persoane. Doamna 
D. Bandaranaike s-a interesat

circa
S. R. ___
de condițiile si procedeele de tra
tament.

Vizitind apoi cooperativa agricolă 
de producție din Palazu-Marc. oaspe
ții au fost informați desore rezulta
tele obținute in producție, activita
tea care se desfășoară in fermele 
cooperativei, despre munca și viața 
oamenilor.

Incheindu-si vizita în județul Con
stanta. primul ministru al Republicii 
Sri Lanka, doamna Sirimavo Ratwate 
Dias Bandaranaike. a fost condusă, 
la plecare, pe aeroportul ..Mihail Ko- 
gălniceanu". de Vasile Vilcu. pre- 
ședintele Consiliului popular al ju
dețului Constanta. Petre Nicolae. pre
ședintele Consiliului popular munici
pal Constanta, de alte oficialități lo
cale. (Agerpres)

Noi unități ale cooperației in mediul rural
ALBA 1UL1A 

tul „Scinteii". Ștefan 
Uniunea județeană a 
velor meșteșugărești 
cordă o atenție 
asigurării unei cuprinzătoare 
rețele de unităti prestatoare de 
servicii in localitățile rurale. în 
comuna Teius există o’ coopera
tivă meșteșugărească cu un nu
măr mare de unităti. care si-au 
extins activitatea si in comuna

(Coresponden- 
Dinică). — 
cooperati- 
Alba a- 
deosebită

Stremț, unde s-au înființat un 
atelier de confecționat 
turl din sirmă și unul 
fabricate din beton, 
prestatoare de servicii 
diul rural au înființat și coope
rativele „Mureșul" Aibă Iulia 
in Oarda de Jos. ,,înfrățirea" 
Blaj in satul Tiur, „Prestarea" 
Ocna Mureș in Uioara do Sus 
și Unirea.

impleti- 
de p re-
Uni tați 

in me-
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fotbal Dsbutul echipelor noestre
în cu^dIq europene

tcurcș-i Istanbul—Steagul re)n Bra,ov 2—0
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tul 6 (autor : Augustsson). le-a tăiat 
x-r.iru un timp elanul. încrederea a 
l-venit și echipa a mers apoi din ce 
î ce mai bine, după golul egalizator, 
urcat de Oblemenco in minutul 15 
—o splendidă reluare a mingiei, din 

după un stop pe piept. Univer- 
si’.ea putea marca incă două dacă 
nțrei soiuri, pînă la pauză. La un 
s > imparabil al lui Oblemenco 
6_i.opus" bara. întocmai, cum tot 
h^'l-a salvat De portarul Lung de 
'u:^l sigur, la șutul lui Almquist.

L’l victoriei craiovene il reușește 
Obti-nco in minutul 56. transfor
min' lovitură de la 11 m acordată 
pent-un fault in careu comis de 
aparii suet}ezi asupra lui Crișan. 
țP lvil declanșat de luarea con- 
ducei?chip3 șj_a menținut supe- 
rioru. terițoriaiă și putea să in- 
scrie nou. Calmul insă i-a lipsit tocma rnenteie_c^eje 

echipă ce joacă in depla- 
;daberg a preferat să se 

ma«erat- Talia 6' detenta ce- 
dintre jucători au a- 

*” ‘_Lyidcn*., atit la intercep- 
ța t înalte, cit și in „lupta 

™ Obler (Pentru balon. firește) 
C ilalți c Bălan, Deselnicu și 
- —nL 13

dintre echipa Dinamo București și 
formația turcă Boluspor. Partida s-a 
încheiat cu scorul de 1—0 (1—0) în 
favoarea fotbaliștilor români, unicul 
gol fiind înscris de Radu Nunweiller.

Tot in cadrul „Cupei U.E.F.A.". 
echipa brașoveană Steagul roșu a 
jucat aseară la Istanbul cu binecu
noscuta formație turcă Beșiktas. A 
fost un meci strîns, pe care gazdele 
l-au ciștigat cu 2—0 (0—0). Returul 
— 2 octombrie la Brașov.

Prin comparație. Jiul Petroșani a 
avut insă misiunea cea mai dificilă 
dintre toate echipele noastre ce au 
debutat ieri în cupele europene. 
Fotbaliștii din Valea Jiului au intil- 
nit redutabila formație scoțiană 
Dundee United, in cadrul „Cupei cu
pelor". Scor 3—0 (2—0) pentru sco
țieni.

★
Alte rezultate : „Cupa U.E.F.A." : 

Olimpique Lyon — Differdange (Lu
xemburg) 7—0, Reykjavik (Islanda) — 
Portadown (Irlanda de Nord) 0—0.

„Cupa campionilor europeni" : 
Levski Spartak Solia — Ujpest Dozsa 0—3 (!)

t-

în cîteva rînduri
RUGBI. — în ziua a doua a tur

neului internațional de rugbi de la 
Varna, echipa României a întrecut 
cu 49—0 (17—0) selecționata R.D. 
Germane, in timp ce formația Fiii 
din Moscova a învins cu 17—12 
(10—9) reprezentativa Poloniei.

AUTOMOBILISM — Federația ro
mână de automobilism și carting 
anunță a minarea cu o săptămină a 
cursei de coastă de Ia Păltiniș — 
etapă in campionatul național. Cursa 
va avea loc duminică, 29 septembrie. 
Antrenamentul oficial — in ziua de 
28 septembrie.

HANDBAL. — La Zaporoje a în
ceput un turneu internațional femi
nin de handbal, la care participă 
selecționatele Iugoslaviei. Bulgariei. 
R.D. Germane. R.F. Germania și 
U.R.S.S. (două formații). Iată rezul
tatele din prima zi : Iugoslavia — 
U.R.S.S. (tineret) 12—10 ; R.D. Ger
mană — Bulgaria 21—5.

handbal Ar trebui să intervihtația
bune, interesate 
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trecută, că numărul lanarc 
el minărilor de ce '=■! al 
mare. Dm păcat?- 
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, lucrurile să continue.
Ion DUM1

Tovarășul George Macovescu mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste Romania, a primit 
o telegramă de mulțumire din par
tea lut Dom Mintoff, prim-ministru 
și ministru al afacerilor externe al 
Maltei, pentru felicitările ce i-au fost 
adresate cu ocazia Zilei naționale a 
țâri! sale.

★
Miercuri dup.Vamiază a părăsit 

Capitala delegația comunei populare 
„Prietenia chino-românâ", condusă 
de. lang Giung-sing, vicepreședinte 
al comunei populare, care, la invi
tația Uniunii naționale a cooperati
velor agricole de producție, a făcut 
o vizită in țara noastră.

Membrii delegației au vizitat co
operativa agricolă de producție 
„Prietenia romftno-chineză", alte u- 
nități agricole, precum șl obiective 
Industriale din Județele Ialomița, 
Constanța, Brașov, Sibiu, Arad, Ti
miș, Mehedinți și Olt. Oaspeții au 
fost primiți de membri ai conduce
rii Uniunii naționale a cooperative
lor agricole de producție, Asociație’ 
de prietenie româno-chineză și In
stitutului român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea.

I^a plecare, pe aeroportul Otopcnl, 
delegația a fost salutată de Titus 
Popescu, vicepreședinte al U.N.C.A.P. 
Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei R. P. Chineze la Bucu
rești.

★
Delegația Comisiei Italiene pentru 

apărarea păcii, formată din Michele 
Pistillo, deputat al Parlamentului, 
membru al Comisiei pentru proble
mele de politică externă, și Piero dl 
Giorgi, profesor la Facultatea de 
psihologie din Roma, reprezentant al 
forțelor catolice aderente la Comi
sia italiană pentru apărarea păcii, 
care ne-a vizitat țara, la invitația 
Comitetului Național pentru Apăra
rea Păcii, a părăsit miercuri Capi
tala.

Oaspeții au fost primiți la Marea 
Adunare Națională, au avut convor
biri la Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii, Uniunea ziariștilor 
și Asociația de prietenie româno- 
itallană, au vizitat obiective 
mice 
rcșli

.... . __  _____ . econo-
și social-culturale din Bucu- 
și din județul Constanta.

•k
cea de-a 15-a ediție a Festiva- 

folcioric internațional de la 
(Italia), desfășurat sub semnul

La 
lului 
Susa _____ _____ ____ ___________
frăției și amiciției intre popoare, an
samblul „Doina Mureșului" al Casei 
de cultură a studenților din Timi
șoara a fost distins cu premiul su
prem al festivalului — „Castana de 
aur". Mesagerilor artei populare ro
mânești le-au fost, de asemenea, a- 
tribuite alte două distincții — Cupa 
provinciei Torino si Cupa municipiu
lui Susa.

(Agerpres)

Ieri In țară : Vremea s-a menținut 
frumoasă, dar răcoroasă dimineața. 
Cerul a fost variabil, mal mult senin. 
Vintul a suflat slab, pînă la potrivit. 
Temperatura aerului a crescut ușor, 
oscilind la ora 14 între 13 grade la 
Ocna Șugatag, Berzasca, Dcduleștl, 
Cimpulung și în mai multe localități 
din Moldova și 25 de grade la Ora
dea. Pe alocuri, in cursul dimineții, 
tu ..Transilvania. <1. în zona do munte 

. s-a produs ceața. în București : Vre
mea a fost frumoasă, cu cerul se
nin. Vintul a suflat slab. Temperatu
ra maximă a fost de 24 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 20, 
21 și 22 septembrie. In țară : Vreme 
în general frumoasă și în încălzire. 
Cerul va fi variabil. Innorflri trecă
toare se vor semnala în vestul țării șl 
în zona de munte, unde izolat vor 
cădea ploi de scurtă durată. VInt in 
general slab. Temperatura în creștere 
la început, «apoi în scădere ușoară. 
Minimele vor fi cuprinse între i și 14 
grade, izolat mai coborîte în depre
siuni, Iar maximele între 15 șl 25 de 
grade, pe alocuri mai ridicate. Izolat 
se. va semnala ceață. In București : 
Vreme in general frumoasă și in în
călzire. Cerul va fi variabil. Vint slab. 
Temperatura în creștere.

PRONOEXPRES

Numerele extrase la tragerea din 
13 septembrie 1974.

Fond general de ciștiguri : 1 256 024 
lei din care 630 876 lei report.

Extragerea I : 3 4 2 21 6 26
Extragerea a Il-a : 45 22 39 42 T

Adunării Generale a 0. N.U
Miercuri dimineața a plecat la 

New York delegația Republicii So
cialisto România, condusă de Geor
ge Macovescu, ministrul afacerilor 
exteriie, care va participa la lucră
rile celei de-a 29-a sesiuni a Adu
nării Generale a Organizației Na
țiunilor Unite.

Din delegație fac parte Ion Datcu, 
reprezentant permanent al țării 
noastre la O.N.U., Constantin Ene, 
reprezentant permanent al României 
la Oficiul Națiunilor Unite din Ge
neva, George Elian, director in Mi
nisterul Afacerilor Externe, și Ion

Drinceanu, ambasadorul Românie! în 
Tanzania.

La plecare, dclegatlă a fost con
dusă de VaailG Gllga și Cornel Pa
coste. adjunct! ai ministrului aface
rilor externe, de funcționari »up«- 
riori din M.A.E.

Erau prezent! Armando CanUi Me
dina, ambasadorul Mexicului, Paolo 
Pucci Benlslchl, Însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Italiei, precum și Sa
yed Abbas Chedid, directorul Cen
trului de informare al O.N.U. ia 
București.

(Agerprei)

Cele trei timpuri
de la Magnitka

Cind seînteile porto
calii au Început să 
sară din lingura de 
probă a șarjei, unul 
din ziariștii prezenți 
llngft furnalul nr. 7. de 
la combinatul siderur
gic „V. I. Lenin" din 
Magnitogorsk, s-a a- 
propiat de maistrul 
principal Iuri Neved
rov și l-a întrebat : 
„La ce vă gindiți a- 
cum ?“. La care mais
trul, ușor șocat de pre
zenta „intrusului" (ca
re nu purta nici oche
lari de protecție), l-a 
împins puțin îndărăt 
cu mina stingă, spre 
a-i feri privirea de 
lucirea orbitoare a flă
cării și i-a răspuns 
peste umăr : „La ce să 
mă gindesc ? La ce mă 
gindesc zi de zi in 
timpul lucrului — la 
șarjă".

Simplitatea răspun
sului era cu atit mat 
remarcabilă cu cit res
pectiva șarjă marca o 
etapă în istoria de 
peste 40 de ani a ma
relui combinat side
rurgic din s-udul Ura
lului. Ea completa, în 
iulie 1974, cifra de 
200 000 000 tone de fon
tă. Și tot în 
cecași zi toridă, 
combinatul de 
„Magnitka" a fost pro
dusă a 200 000 000-a 
tonă de laminate.

...De 
nile (

a- 
la 
la

pentru a consemna o 
pagină deosebită in 
analele combinatului ?

Popasul făcut in bi
roul tovarășului V. 
Kolosok, primul secre
tar al Comitetului o- 
rășenesc Magnitogorsk 
al P.C.U.S., are darul 
să ne lămurească mul
te din viața uriașului 
colectiv 
din. localitate 
zi nd 
de 
rui

muncitoresc 
(inclu- 

peste 200 000 
oameni), a câ- 

. inimă o con
stituie tocmai „Mag
nitka". Acest combi
nat — arată el — con
struit in anii prime
lor cincinale și mereu 
lărgit pe parcurs, are, 
desigur, ca 6arci-

CORESPONDENTA 
DIN MOSCOVA

angaja- 
de a 
acesta

Sovietică, la 
mentul lor 
produce anul __
100 000 000 tone de fon
tă — cu 600 000 mai 
mult decit prevederile 
de plan. „Bineînțeles 
— arată interlocutorii 
noștri — pornind la a- 
semenea acțiuni nu 
ne bizuim pe nu știu 
ce inspirație sau mi
nune, ci pe o evalua
re realistă a rezerve
lor interne și a per
spectivelor de promo
vare a tehnicii noi. 
în această ordine de 
idei, „Magnitka" a de
venit pionierul cup
toarelor Martin cu 
două cuve, sporind 
scurgerea oțelului cu 
sută la sută. Asta s-a 
întimplat cu un an-doi 
in urmă. Introducerea 
unor asemenea agre
gate sporește pro
ducția cuptorului cu 
500 000 tone pe an, iar 
prețul de cost la tona 
de metal scade cu 1,77 
ruble.

Creșterea și diversi
ficarea producției ge
nerează. la rindul lor. 
noi preocupări și in 
alte domenii ale vieții 
sociale. De pildă, s« 
iau măsuri suplimen
tare pentru ca spori
rea producției de oțel, 
legată de introducerea 
cuptoarelor cu două 
cuve, să nu se răs- 
fringă negativ asupra, 
gradului de puritate a 
atmosferei și apelor, 
ca „fuioarele de fum" 
de la termocentrala e- 
lectrică, ce funcționea
ză pe bază de cărbu
ne inferior, să 
eliminate. S-a 
constatat că 

cîndva 
devenit

nă practică producția 
de metal. Dezvoltarea 
continuă a întreprin
derii, corespunzind a- 
cestei sarcini, se în
scrie, la rindul ei, in 
grandioasa misiune de 
construire a comunis
mului, cu toate proble
mele ei complexe, cu 
cerințele ei.

Kolosok ne vorbește 
despre ceea ce a fost 
denumit aci ..contagiu
nea color 300 000". A- 
nul trecut. otelarii 
Iuri Kartasov. Mihail 
Manjula. Ivan Berezo- 
voi și Ivan Sorokin 
s-au angajat să stabi
lească un record de 
producție la ..bătrînul" 
cuptor Martin nr. 13 : 
300 000 tone de oțel a- 
nual. Ce e drept, ei 
și-au depășit angaja
mentul, dar cind s-a 
făcut bilanțul întrece
rii socialiste pe com
binat s-a constatat că. 
la nu mai puțin de 11 
din cele 13 cuptoa
re Martin, colectivele 
realizaseră o produc
ție similară. In pre
zent, hotăriți să-și a- 
ducă o contribuție 
demnă de faima „Mag- 
nitkăi" la îndeplinirea 
cu succes a sarci
nilor trasate de Con
gresul al XXIV-lca al 
P.C.U.S., siderurgiștii 
de la combinat părti
cică la marea între
cere a siderurgiștilor 
pe întreaga Uniune

fapt. j 
trecut, 
viitor 
string

noțiu-
. pre- 

sint 
; im

de 
si 

de _____ ....
plctite in istoria Mag
ni togorskului (oraș ca
re produce anual 
10 000 000 tone fontă 
și aproape 
tone de oțel), 
semnificația 
apare cu și 
tă claritate 
acelui „zi 
maistrului 
Nu de mult, 
colectiv al combinatu
lui 
din 
mai , 
sale : a atins volumul 
de producție prevăzut 
pentru anul 1975, fapt 
pentru care Comitetul 
Central al P.C.U.S. și 
Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S. au adresat 
siderurgiștilor o tele
gramă de călduroase 
felicitări. Nu se îm
bină oare elocvent, in 
acest singur fant, toa
te cele trei timpuri,

produce
tone _ ....

15 000 000 
, incit 

fiecăreia 
mai mul- 
in lumina 
de zi“ al 
Nevedrov. 

uriașul

a sărbătorit 
realizările 
importante

una 
cele 
ale

mcsladi® acută a cconosniei occidentale
De un șir de ani, inflația este însoțitor nedespărțit al economiei 

țarilor occidentale. Prețurile au fost in continuă creștere. Un timp, 
factorii de răspundere din aceste țâri au încurajat ei înșiși, prin po
litica de stat, tendințele inflaționiste, considerind că un anumit pro
cent de creștere a prețurilor este nu numai de dorit, ci și util pen
tru stimularea activității economice. Dar, :,n ultima vreme, creșterea 
se desfășoară intr-un ritm atit de alert — se vorbește chiar de o 
explozie a prețurilor — incit a trezit o vie îngrijorare nu numai in 
nndurițe consumatorilor, dar și in cercurile guvernante. In presă, 
ca și in rapoarte oficiale, se înmulțesc semnalele de alarmă, aver
tizând că inflația a devenit problema nr. 1 a economiei occidentale. 
Sporirea prețurilor reduce substanțial puterea de cumpărare a ma
selor populare. Programele de austeritate adoptate in diferite țâri a- 
pusene trezesc temeri cu privire la stagnarea producției și creșterea 
șomajului, cu alte cuvinte temeri de recesiune. Specialiștii averti
zează că in absența unor măsuri eficiente flagelul inflației poate pro
duce puternice seisme pe plan economic și social.

„France Presse"

Un ritm galopant
Experții din diferite țări apreciază 

că perspectivele economice sint sum
bre pentru majoritatea țărilor indus
trializate. Dezordinea monetară in- 
teroccidentală, marcată dg flotarea 
tuturor monedelor și de majorarea 
substanțială a prețurilor produselor 
petroliere, pune probleme serioase

aproape tuturor balanțelor de plăți. 
Rezultatul este o inflație 
galopant, al cărei RITM
ANUAL ESTE DE APROXIMATIV 
15 LA SUTA IN ȚAPULE INDUS
TRIALIZATE (se are in vedere 
S.U.A., Japonia, Canada, Franța, Ma
rea Britanic, R.F.G., Italia) ȘI O 
STAGNARE A PRODUCȚIEI, de 
unde însemnate deficite ale balanțe
lor comerciale. Ritmuri înalte ale 
inflației s-au înregistrat și in Aus- 
tra'ia — 14.4 Iî sută, Danemarca — 
14,3 la sută, Italia — 16,2 la sută.

in ritm
MEDIO

Indicele prețurilor cu om-nuntu! o cunoscut in Franța o cohtinuâ creștere — 
cu 17 puncte mal mult decit in aceeași luna a anului trecut

Spania — 16,3 la sută, Marea Bri- 
tanie — 16.5 Ia sută. Cele mai Înalte 
ritmuri au fost înregistrate in Islan
da — 43,8 la sută, Grecia — 30,2 la 
sută și Turcia — 26,1 la sută.

Factorii negativi menționați ac
ționează simultan. în economia Sta
telor Unite ale Americii, de pildă, 
inflația, al cărei ritm de creș
tere a fost de 12,3 la sută in primul 
trimestru, este însoțită de un deficit 
comercial care a depășit 700 milioane 
dolari in luna iulie și care ar putea 
să atingă 4—5 miliarde dolari la sfir- 
șitul anului. Șomajul afectează 5.3 
la sută din populația activă a țării.

în economia Republicii Federale 
Germania, deși balanța comercială 
continuă să înregistreze excedente, 
se semnalează o anumită stagnare. 
Numărul șomerilor vest-germani a 
atins o jumătate de milion. Iar rata 
inflaționistă este aproximativ 7 la 
sută pe an.

în ce privește Franța, deși ex
pansiunea sa economică înregistrează 
ritmul de 5 la suta pe an, rata in- 
fiajlonistă. a fost, in ultimele 12 luni, 
de 13,9 la sulă.

Potrivit raportului Organizației 
pentru Cooperare și Dezvoltare Eco
nomică (O.C.D.E.), in a doua jumă
tate a anului in curs, prețurile bu
nurilor de larg consum in aceleași 
țări industrializate vor crește cu 13 la 
sută, iar in prima jumătate a anului 
viitor vor spori cu circa 10 la sută.

nomici mondiale navighează în ape 
furtunoase.

Citind datele aceluiași raport al 
O.C.D.E., cele șapte țări industriali
zate vor înregistra in 1974 un deficit 
de 40 miliarde de dolari in balan
țele lor de plăți. Deosebit de grav 
va fi deficitul (echivalent cu 6 la 
sută din produsul național brut) in 
Italia și in Anglia. Ținînd seama de 
servicii și de transferurile particu
lare. deficitul balanței italiene de 
plăți va fi anul acesta între 8,5 mi
liarde și 9 miliarde de dolari.

Ceea ce îngrijorează in mod deo
sebit este inflația, care din exogenă 
se va transforma in endogenă din 
cauza inevitabilelor cereri de majo
rări de salarii. Pentru Italia, creș
terea prețurilor in cel dc-al doilea 
semestru al anului 1974 va fi, in 
comparație cu același semestru din 
anul 1973, de 25 la sută. Și în pri
mul semestru al anului 1975 va fi de 
13 la sută in comparație cu primul 
semestru al acestui an. Restrîngerea 
creditelor va provoca un șomaj con
siderabil.

„Nouvel Observateur"

fie 
mai 

străzi- 
„ largi", 

acum
le,
au ........ ____
strimte pentru mulți
mea din oraș , iar un 
șir de locuințe cîndva 
„confortabile" au de
venit inadecvate față 
de necesitățile actuale 
ale oțelarilor și fami
liilor lor. De aci — 
proiecte și planuri, 
discuții și propuneri — 
un complex de preo
cupări cotidiene ale 
locuitorilor orașului, 
care se împletesc cu 
preocupările și planu
rile generale ale dez
voltării întregii socie
tăți sovietice.

Laurențiu DUȚA

catastrofă financiară ar amenința în
treaga Europă occidentală potrivit 
raționamentului : dacă cancelarul 
vest-german a făcut un astfel de 
pas înseamnă că momentul e „foarte 
grav". Alte guverne se vor vedea 
obligate să recurgă șl ele la strata
geme similare.

Un adevărat semnal de alarmă: Eu
ropa occidentală nu mai inspiră În
credere. Nici măcar R.F. Germania, 
lanțul de crahuri bancare, produse 
in această țară in ultimele trei luni, 
determinind fuga capitalurilor. In ■ 
plus, S.U.A. nu se arată dispuse să 
ajute financiar o Europă suferindă.

Decepției vest-germane i se adaugă 
acum și o oarecare teamă — și a- 
nume de a nu pierde piața italiană ; 
mai mult, de a nu vedea Franța ne
voită să inițieze, la rindul el, măsuri 
restrictive in- domeniul comerțului 
exterior.

„Time":

[’Java economiei 
navighează 

in ape furtunoase"
Niciodată țările industrializate din 

Occident nu s-au aflat intr-o situa
ție atit de dificilă. Mișcarea inflațio
nistă s-a accelerat și a atins propor
ții alarmante datorită și spiralei pre- 
țuri-salarii. In consecință, nava eco-

Lanț de crahuri bancare
E cunoscută Înțelegerea intervenită 

intre Bonn șl Roma, in urma recen
telor convorbiri dintre cancelarul 
vest-german Helmut Schmidt și pre
mierul italian. Mariano Rumor — 
conform căreia Bundesbank (Banca 
centrală a R.F. Germania) urmează 
să împrumute Băncii centrale italiene 
două miliarde de dolari, aceasta din 
urmă garantind împrumutul cu aur. 
Dar nu la prețul oficial al aurului, 
recunoscut intre băncile centrale ; 
prețul e acela al pieței libere, de trei 
ori mai mare — 120 de dolari uncia, 
in loc de 42. Așadar, mai mult de 500 
tone de aur — echivalentul unei 
jumătăți din producția anuală de 
aur a Republicii Sud-Africane — sint 
evaluate la un preț maxim. Și iată 
că se emit tot felul de speculații. O

Dezlănțuirea taifunului ?
în Japonia, -primele 3 luni ale a- 

nului — afirmă un expert financiar — 
au fost asemeni unui taifun dezlăn
țuit». Prețurile de consum au crescut 
cu 25 la sută peste nivelul anului 1973. 
Produsul național brut al Japoniei a 
coborit brusc cu 5 la sută in pri
mul trimestru al acestui an, inregis-, 
trind cea mai mare scădere din 
ultimele două decenii. Iar cind gi
gantica societate a sistemelor de 
ventilație — Nihon Netsugaku — 
s-a prăbușit, previziunile cele mai 
sumbre păreau să se adeverească. în 
condițiile unui climat inflaționist 
atit de furtunos, guvernul nipon a 
introdus un program antiinflaționist 
extrem de strict. Creditul a fost 
reslrins, investițiile de capital pri
vat pentru noi utilaje au fost redu
se, cheltuielile in domeniul public 
au fost ajustate substanțial.

Unii experți apreciază că politica 
financiară severă a guvernului Ta
naka reprezintă un fel de atentat a- 
supra economiei, făcind referiri la 
faptul că limitările impuse credite
lor au determinat, numai in luna iu
lie, 777 de falimente — cu 38 la sută 
mal mult decit în aceeași lună a fi
nului 1973. -Orice s-ar intîmpla de 
acum înainte — arată un reprezen
tant al cercurilor de afaceri — s-au 
dus zilele expansiunii nestingherila 
fi rapide a economiei^.
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Sesiunea Adunării Generale ORIENTUL TUNIS Intîlniri ale reprezentantului P.C.R PROTOCOL

a O.N.U APROPIAT
• Necesitatea renunțării la folosirea forței in relațiile inter

naționale subliniata in primele intervenții
• Un proiect de rezoluție preconizind retragerea trupelor 

străine din Coreea de sud

• Yasser Aralat despre pro
blema palestlneanA • între
vederi diplomatice la Cairo

a

NAȚIUNILE UNITE 18 (Corespon
dentă do la C. Akxandroa c). 
Președintele sesiunii precedente 
Adunării Generale a O.N.U.. 1
pnldo Benites (Ecuador). in d:
cur«ul rostit, marii după-amtază. 1» 
deschiderea coin cir-a XXlX-a se
siuni a Adunării General*' n O.N.U.. 
.-i ••bîirua! necesitatea imperioasă de 
a se renunța la rolosirea forței in re
lațiile Internationale, exprimindu-și 
speranța că actuala sesiune va pu- 
’ a adopta măsuri care, in cele din 
urmă, să dură la eliminarea forței 
ca mijloc de creare, stingere sau 
modificare a drepturilor statelor 
membre.

In cuvintul său. președintele actua
lei sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., \
nistrul afacerilor externe al Algeriei,
- , Națiunile Unite consti
tuie cel mai hun Tor pentru un ade
vărat dialog international $1 pentru 
găsirea dc soluții pozitive probleme
lor care confruntă omenirea.

In continuare, președintele i 
nli s-a pronunțat in favoarea 
mocratizârii structurilor O.N.U. 
adaptării riguroase la realitățile 
care trăim, fapt CJ 

■numai unei neces 
ar deschide, totodată, 
noi si. fără îndoială, 
activității organizației.

Bouteflika s-a referit nc larg la 
punctele do încordare de ne harta 
politică a lumii co-temporane — A-
- a de sud-est. Orientul Apropiat, 
Cipru — pronuntindu-se in favoarea 
rezolvării lor pe calea tratativelor 
si retragerii tuturor trupelor străine 
do pe teritoriile altor s’a'e in inte
riorul granițelor lor naționale.

Roferindu-se la problemele 
voltârii. aflate pe agenda

sesiu- 
„de

și 
in 

r«* ar răspunde nu 
lăți imperative, ci 

perspective 
promițătoare"

de?- 
actualci

sesiuni, el a subliniat că. „la ora 
actuaia. ac< sic probleme depășesc 
limitele granițelor naționale și con- 
UnenVde. câpâîind o dimensiune 
mondiala". Vorbitorul a ccn.it sn se 
itx'acâ la o abordare serioasă a pro
blemelor dezvoltării. pentru a se 
alunge la soluții pozitive înainte ca 
a.-.-ie probleme să «c transforme in 
Di'-dici in ah a............Dace și coope
rare inter:..........

Salutind procesai accesiunii la In
dependență a teritoriilor aflate sub 
administrația Portugaliei. or-S'din- 
tel" sesiunii a subliniat imperativul 
grăbirii lichidării Ultimelor bss‘:oan« 
al” colonialismului, proces la care 
O.N.U. a adus cea mai importantă 
contribuție. El s-a referit, in înche
iere. pe larg, la consolidarea miș
cării statelor nealiniate, arâtind că 
această mișcare este profund devo
tată păcii, avind de jucat un rol ac
tiv și important oe arena mondială 
s icadrtri o.x.u.. for mondial în 
e.irc popoarele și-au investit speran
țele lor de pace, justiție și progres.

tionnli

In numele unui număr de 34 d” 
țări, intre care și România, repre
zentantul permanent al Algeriei la 
Națiunile Unite. Abdelatif Rahal, a 
propus spre dezbaterea actualei se
siuni a Adunării Generale a O.N.U, 
un proiect de rezoluție in proble
ma coreeană. Proiectul pornește de 
la considerentul că prezența in Co
rcea de sud a trupelor străine sub 
stindardul O.N.U. constituie o imix
tiune in treburile Interne ale Coreei 
Si reprezintă un obstacol in calea 
dialogului dintre Nord si Sud in ve
derea reunificării Cored. Proiectul 
de rezoluție se pronunță pentru re
tragerea trupelor străine din Coreea 
de t»ud.

DAMASC 18 (Agerpres). — Yasser 
Arafat. președintele Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, i-a pri
mii. marți, nc delegații participant! 
la Conferința parlamentară aiabo— 
vest-europeană dc la Damasc. Cu 
acest prilej. președintele O.E.P. a 
declarat ca problema Dalestineană 
este. fără îndoială, una dintre cele 
mai complica'.e din secolul nostru. 
„Ea nu va putea fi rezolvată decit 
prinți-o luDtă de lungă durată — a 
spus el — și. dc aceea, am hotărit. 
cu Drileiul ultimei reuniuni a Consi
liului Național Palcstinean. să stabi
lim autonomia noastră națională ne 
orice fracțiune de teritoriu din care 
se vor retrage lsraelienti".

In ceea ce privește înscrierea pro
blemei Dalestinene ne ordinea de zi 
a sesiunii Adunării Generale a 
O.N.i .. Yasser Arafat a afirmat că 
ar fi bine ca problema palestineană 
si fie prezentată separat, pentru că 

r< prezintă chiar baza crizei din 
Orientul Apropiat, si nu o problemă 
secundară. „Noi vom participa ca
observatori. Poate vom obține o re
zoluție bună. Aceasta va ajuta cau
zei noastre" — a adăugat cl.

Cit despre Conferința de la Gene
va. Yasser Arafat a relevat că el va 
aștepta să primească. mai intii. o 
invitație, și numai dună aceea O.E.P. 
va face cunoscut dacă acceptă sau nu 
sa participe. In cursul convorbirii 
sale cu parlamentarii vest-curopcni. 
el a repetat de mai multe ori că 

„j vor pacea, dar nu nu- 
i israelienilor. ci ei a noas- 
nace care nc va permite 

cu toții împreună".

TUNIS 18 (Agerpres). - Undi 
Nnuira. secretar general al Partidu
lui Socialist Desturian. prim-minis- 
tru al Tunisiei, l-a primit pe losif 
Uglar, membru supleant a! Comite
tului Executiv, ' . ««
P.C.R., care a 
nostru 
P.S.D.

Reprezentantul P.C.R. a avut, de 
asemenea, o Intilnire cu Hablb

secretar al 
repri z< nt d , 

la a| IX-lca Congres
C.C. al 
partidul 

al

Chattl, membru al CC. a| P.S.D., 
ministrul afacerilor externe al Tu
nisiei. Apreciind politica externă a 
țât ii noastre, el a adus un elo
giu activității tovarășului Nlcolae 
CeâUȘcscu. al cărui prestigiu — a 
spus ministrul tunisian — depășește 
granițele naționale. președintele 
României numărindu-se printre oa
menii de stat proeminenți ai vieții 
politice Internaționale.

ROMANO-CEHOSLOVAC
în domeniul

construcțiilor de mașini

CONFERINȚA GENERAL-EUROPEANĂ

Cooperarea economică 
între statele participante 

și statele din regiunea Mediteranei
în dezbaterea grupului de lucru special creat

Cuvîntarea președintelui S. U. A.
Luind cuvintul. miercuri, 

drul lucrărilor plenare ale ___
Generale, președintele S’atclor 
rute, Gerald Ford, a reafirmat nn- 
gajamentele administrației sale de a 
contribui la eforturile de edificare 
a păcii, de asigurare a stabilității si 
cooperării in lume, de a ajuta la 
instaurarea păcii in Cipru. Orientul 
Apropiat și Indochina. El a subli
niat că ..recentele evoluții din Afri
ca anunță binevenitul sfirșit al 
lonialismului".

Evidențiind faptul că ..nici o 
țiune. nici un grup dc națiuni 
nici o organizație nu pot înfrunta 
singure problemele care stau in fața 
întregii comunități internaționale", ei 
a subliniat câ ..se impune să ac
ționăm in mod concertat. Progresul 
spre o lume mai bună trebuie reali
zat prin eforturi de cooperare, (o’o- 
sind întreaga gamă de 
terale și multilateral?-.

Arâtind că „oamenii 
convingeri politice pot 
ren comun pentru a coopera", pre
ședintele S.U.A. a subliniat că „pre
venirea unui război mondial in e-

in ca- 
Adunării 

U-

co-

na
și

relații bila-
de diverse 

găsi un te-

„oalestinenii 
mai Dacca 
tră. acea 
să trăim <

CAIRO
sirian al .........  nuu«.-i
Halim Khaddam, a sosit intr-o vizită 
oficială la Cairo, unde va avea con
vorbiri
Ismail
M.E.N.

18 (Agerpres). — Ministrul 
afacerilor externe. Abdrl

GENEVA 18 (Agerpres). — Por
nind de la strinsa legătură dintre 
securitatea și cooperarea in Europa și 
securitatea si cooperarea In regiu
nea Mediteranei, la Conferința gene- 
ral-europeană s-a convenit ca aspec
tele respective să facă obiectul unei 
declarații. Delegația română s-a pro
nunțat pentru elaborarea acestei de
clarații, care să reflecte atit preocu
pării* statelor participante, cit și con
tribuțiile aduse la lucrări de statele 
mediteraneene neparticipante. Se are 
in vedere redactarea unui text care 
să cuprindă un preambul și o parte 
dispozitivfi : prevederi referitoare la 
securitate și la cooperarea economică. 
In acest scop, comitetul de coordo
nare a creat un grup de lucru in care 
negocierile se poartă pe baza a două 
documente de lucru depuse de Italia 
șl, respectiv, de Cipru, Malta și Iu
goslavia. In ședința din 17 septem
brie a acestui organism de lucru de-

legațiile și-au concentrat atenția asu
pra prevederilor referitoare la dez
voltarea cooperării economice dintre 
statele participante și statele din re
giunea Mării Medlterane. In luările 
de cuvint au fost evidențiate rolul și 
formele specifice ale schimburilor 
comerciale, cooperării industriale și 
cooperării tehnico-științificc, avin- 
du-se in vedere interdependența dez
voltării economice a tuturor țărilor, 
Inclusiv a celor din Europa și din 
nordul continentului african. De ase
menea, a fost subliniată importanța 
așezării acestei cooperări pe baze noi, 
care să țină seama de evoluția rela
țiilor economice internaționale și să 
contribuie la reducerea treptată a de
calajelor care există intre țările dez
voltate din punct de vedere economic 
și țările în curs de dezvoltare din 
Europa și din regiunea Mării Medi- 
terane.

PRAGA 18 (Corespondență de la 
C. PrisAcaru). — Ministrul indus
triei construcțiilor do mașini grele 
al Român!”!. loan Avram, a făcut o 
vizită In R.S. Cehoslovacă, la invi
tația ministrului metalurgici și con
strucțiilor do mașini grele. Josef Si
mon. El a fost primit d • vicepreșe
dintele guvernului R.S. Cehoslovace, 
Președintelo părții cehoslovace in 
Comisia mixtă guvernamentală de 
colaborare economică și tehnico-ștl- 
ințlfică cehoslovaco-romftnă. Jan 
Gregor. Tn (imnul întrevederii au 
fost discutate probleme privind sta
diul actual al cooperării și specia
lizării in producție intre industriile 
constructoare do mașini ale celor 
două țări și au fost convenite mă
suri concrete menite să asigure dez
voltarea in continuare a colaborării 
și cooperării în acest sector al in
dustriei. Miniștrii loan Avram și 
Josef Simon au semnat un protocol 
care fixează obiectivele principale 
ale colaborării și cooperării în pro
ducție Intre întreprinderile aparțl- 
nind celor două ministere.

• REZERVAȚIILE BIO
SFEREI. Peste 60 de țâri vor 
participa Ia programul elaborat 
sub auspiciile UNESCO privind 
menținerea echilibrului naturii. 
Țările respective vor stabili re
zervații naturale — denumite 
rezervații ale biosferei — pen
tru protejarea diferitelor forme 
de viață pe Pămint. Este vorba 
de veritabile laboratoare ale 
naturii, populate de un număr 
suficient de mare de reprezen
tant! ai fiecărei specii pentru a 
*e asigura supraviețuirea aces
tora pe Terra. Țărije partici
pante la program — informează 
ziarul „rHumanilă" — iși vor 
menține suveranitatea deplină 
asupra teritoriilor respective, 
caracterul internațional al ac
țiunii constînd in cercetările ce 
vor fi întreprinse aici si in o- 
biectlvele de urmărit.

La 10 octombrie

• ADINCURILE MA
RILOR - UN URIAȘ DE
POZIT FRIGORIFIC.
cetători americani au demons
trat că alimentele scufundate, 
luni de zile, la o adincime de 
1 800 metri in mare, rămin com
plet ncalterate. Adincurile mă
rilor și oceanelor ar putea de
veni imense depozite frigorifice. 
In plus, aceste experiențe ara
tă că deșeurile organice sau to
xice nu se descompun pe fun
dul mării.

în

cu omologul suu egiptean. 
Fahmy, informe îzâ agenția 
întrevederile dintre cei doi 

miniștri de externe vor fi consacrate, 
in special, problemelor legate de 
pregătirile celei de-a doua etape a 
conferinței de la Geneva pentru re
glementarea situației din Orientul 
Apropiat.

La Cairo a sosit, de asemenea, mi
nistrul d? externe al Arabici Saudite, 
Omar El Sakkaf. El a fost nrimit de 
președintele Anwar El-Sadat.

HANOI 18 (Agerpres). — La Ha
nd au avut loc convorbiri intre o 
delegație economică guvernamentală 
a R. D. Vietnam, condusă de minis
trul Dang Thi. și o delegație a Gu
vernului Provizoriu de Uniune Na
țională al Laosului. condusă de 
Soth Phetrasy. ministrul economiei 
si "1 planului.

In urma convorbirilor, miercuri au 
fost semnate, la Hanoi, documen-

tele cooperării economice și cultu
rale bilaterale, intre care figurează 
acorduri si protocoale privind con
struirea unei șosele ini re Laos și li
toralul vietnamez, tranzitul de măr
furi sore Laos prin R. D. Vietnam, 
asistenta acordată de R.D.V. părții 
laoțiene sub forma unor mărfuri și 
materiale. precum si in repararea 
șoselei laoțiene nr. 7.

LONDRA 18 (Agerpres). — Primul 
ministru britanic, Harold Wilson, a 
anunțat oficial, miercuri, că electora
tul britanic este chemat la urne pen
tru joi, 10 octombrie.

Este pentru a doua oară în decurs 
de numai opt luni cînd se organi
zează alegeri generale in Marea 
Britanie.

Parlamentul urmează să fie dizol
vat vineri, iar campania electorală 
oficială se va desfășura timp de trei 
săptămini. Următoarea sesiune par
lamentară este convocată pentru 
marți 22 octombrie, iar deschiderea 
oficială a parlamentului, de către 
regina Elisabeta a Il-a, va avea loc 
o săptămină mai tirziu.

• MUZEU CONSA
CRAT LUI BALZAC ÎN- 
TR-UN SAT UCRAI
NEAN. Tn satul Verhovno 
din Ucraina a fost reconstituită 
locuința soției lui Balzac. Han
ska. După doi ani de lucrări, 
restauratorii au reconstituit in 
întregime interiorul acestei lo
cuințe, in care a lucrat Balzac 
in 1847 și 1348. Intr-una din ca
mere sint expuse obiectele de 
care s-a servit scriitorul : masa 
de lucru, un ceas, un pian și 
cărți aie căror file poartă în
semnările lui Balzac. La Ver
hovno sint organizate serate li
terare consacrate celei de-a 
175-a aniversări a nașterii ma
relui romancier francez.

poea nucleară a devenit o responsa
bilitate generală. Sarcina care con
fruntă Națiunile Unite este clară : 
această organizație trebuie să pla
seze întreaga greutate a comunității 
internaționale de partea păcii".

Președintele Ford s-a referit,
continuare, la problemele economice 
mond;a!e. arâtind că economia lumii 
se află, in prezent, supusă unor i- 
mense presiuni și că „pentru a răs
punde eficient acestora, se simte ne
voia unei noi abordări a probleme
lor cooperării internaționale", la care 
să participe deopotrivă țările in 
curs de dezvoltare si cele industriali
zate, statele socialiste și nesocialiste, 
intrucit ..«intern toți parte a aceluiași 
si<tem economic interdependent".

Gerald Ford a subliniat că State
le Unite sint hotârîte să contribuie 
e'ectiv la eforturile d” împlinire a 
idealurilor Națiunilor Unite d” a 
salva generațiile prezente si viitoa
re de flagelul unui nou război și de 
a promova progresul social al po
poarelor și o mai bună înțelegere 
între ele.

bruxelles Poziții divergente privind
politica agrară a Pieței comune

agențiile de presă
La invitația președinte

lui R. S. F. iugoslavia, Ios;p 
Broz Tito. și a președintelui Consi
liului Executiv Federal al acestei 
Uri, Gțmal Biedici. in intervalul 
19—33 SGpiembr.Q -urmaaxi ed 4>- 
fectueze o vizită oficială de priete
ni? in Iugoslavia primul ministru al 
Republicii Sri Lanka. Sirimavo 
Bandaranaike — informează agenția 
Taniug.

urmv:

transmit
Vietnamului de Sud. aflată intr-o 
vizită oficială de prietenie la Tirana.

BRUXELLES 18 (Agerpres). Mi
niștrii agriculturii din țările Pieței 
comune, reuniți la Bruxelles. au 
dezbătut, marți, principala problemă 
de pe ordinea de zi — majorarea 
prețurilor la produsele agricole pe 
baza propunerilor prezentate de 
Comisia C.E.E. și a sugestiilor Par
lamentului european.

La capătul a peste cinci ore de 
discuții deosebit de aprinse — date 
fiind pozițiile diferite ale partici- 
panților — privind cuantumul ma
jorării și la luarea unor măsuri a- 
diacente referitoare la agricultură 
— s-a ajuns numai la un consens 
asupra necesității unei majorări a 
prețurilor.

Opt țări exportatoare de 
carne de vită ~ Argent-™, 
Brazilia. Columbia. Uruguay, Para- 
c av. Australia. Noua Zeeiandă si 
Iugoslavia — au ir.minat președinte
lui în exercițiu al Consiliului mi
nisterial al C.E.E., ministrul de ex
terne francez, Jean Sauvagnargues, 
precum și președintelui Comisiei 
Pieței comune, Franțois-Xavier Or- 
toli. o declarație prin care iși ex. 
primă protestul față de hotărlr.a 
C.E.E. luată la mijlocul lunii Iulie

de a Interzice importul de carne de 
vită din țări terțe. Documentul pre
cizează că această măsură a 
luată in mod unilateral, fără 
săltări prealabile cu partenerii inte
resați, că nu corespunde uzanțelor 
G.A.T.T.* și prevederilor acordurilor comerciale bilaterale dintre accs’e 
țări și cele membre ale C.E.E., și 
contravine politicii comerciale a co
munității, așa cum este ea prezenta
tă in diferitele forumuri internațio
nale. unde reprezentanții C.E.E. se 
pronunță pentru liberalizarea comer
țului mondial. Documentul cere abo
lirea acestei măsuri și reconsidera
rea de comun acord a viitoarelor re
lații comerciale.

fost 
con-

In Portugalia a ,os’ l’tern’
Partidul Naționalist Portughez, cu 
orientare d? dreapta. Sediul acestui 
partid ă (ost închis, iar liderul său, 
Alberto Silva, fostul comandant al 
legiunii portugheze (organizație 
paramilitară de dreapta desființată 
după 25 aprilie), a fost pus sub 
stare de arest la domiciliu.

Demisia premierului turc, 
Biilent Ecevit, a fost acceptată de 
pr< ședințele Fahri Koriiturk. Pre
ședintele Turciei a cerut premieru
lui demisionar să rămină in funcție 
pină la formarea unui nou cabinet, in acest t.. „ „v. -

Convorbirile sovieto-a- 
mCliCGHC *n ve^erea limitării ar
mamentelor strategice (S.A.L.T.) au 
fost reluate miercuri la Geneva. De
legația sovietică este condusă de 
Vladimir Semionov. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., iar cea americană de Ale
xis Johnson, ambasador cu însărci
nări speciale.

• ARME ÎNCHIRIATE 
GANGSTERILOR. po]itia 
din Milano a prins o bandă de 
foști deținuți, care se ocupau 
cu... închirierea de arme in lu
mea interlopă din oraș. Șapte 
traficanți au fost arestați. Ta
xele variau după mărimea ar
mei : un pistol mitralieră era 
închiriat pentru 30 000 lire ita
liene pe zi. un pistol — pentru 
20 000, un cuțit — pentru 500— 
1 500 de lire.

nunțate convorbiri intre președintele 
țării și lideri! principalelor forma
țiuni oolitice din Turcia, in vederea 
desemnării premierului.

Vizita delegației Republi
cii Vietnamului de Sud în 
AlbnnîCÎ. Enver Hodja, prim-sc- 
cretar al C.C. al Partidului Muncii 
din Albania, a primit delegația Re
publicii Vietnamului de Sud. 
dusă de Nguyen Huu Tho,

con- 
pre- 

ședlntele Prezidiului C.C. al Frontu
lui Național de Eliberare din Viet
namul de Sud, președintele Consi
liului Consultativ al Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii

„Apreciem realizările interne și rolul României în lume,
dorim intensificarea colaborării"

Șeful guvernului sirian, 
Mahmoud Al Ayoubi. a sosit, 
miercuri, la Viena. intr-o vizită ofi
cială de trei zile. El urmează să aibă 
convorbiri cu cancelarul federal aus
triac Bruno Kreisky, in special in 
probleme referitoare la relațiile si- 
riano-austriece. In cursul vizitei se 
așteaptă, do asemenea, să fie sem
nat un acord de cooperare economi* 
că și tehnică intre cele două târî.

Se preconizează anche
tarea rolului C.I.A. in eve
nimentele din Chile. Comiîi« 
pentru relații externe a Senatulu 
S.U.A. s-a pronunțat pentru deschi 
derea unei anchete pe marginea r< 
lului jucat in Chile de Agen4 
Centrală pentru Investigații (C.l.ț 
in perioada premergătoare lovit*1 
de stat militare soldate cu asasi” 
rea președintelui Salvador Allc^* 
Potrivit senatorului democrat F’,c 
Church, membru al comisiei, an?a 
are la origine o declarație faciin 
Senat, in cadrul unor audier 
ușile închise, de «actualul dire aI 
C.I.A.. William Colby, potri fa" 
ruia agenția ar fi cheltuit î"J,e» 
între 1970 șl 1973, S—11 millr *>- 
lari.

persona- 
n<ui« uic uepi -------------------------------------------------- . aprecieri
elogioase la adresa succeselor dobindite de România pe calea dez
voltării economico-sociale, a politicii sale externe, și-au exprimat do
rința ca relațiile dintre cele două țâri să se dezvolte pe o linie mereu 
ascendentă. Publicăm mai jos din aceste declarații :

în convorbiri purtate de corespondentul nostru la Tolcio. 
htuji ale vieții politice $i cronomtce din Japonia au făcut

deo-

IIISAO KODAIRA — președintele 
Grupului parlamentar japonez de 
prietenie cu România :

..Am vizitat România acum citiva 
ani si imi stăruie in amintire ritmul 
intens al construcției de locuințe. 
M-a impresionat foarte mult faptul 
de a pune in centrul preocupărilor 
omul cu nevoile sale.

De curind am obținut un volum 
cuprinzind selecțiuni din scrierile 
președintelui Ceaușescu, traduse in 
limba japoneză. Parcurgind această 
carte, am înțeles foarte bine dorința 
de pace și înțelegere, strădania țării 
dv. de a întreține relații in diverse 
domenii cu toate țările lumii, indife
rent de sistemul lor social-politic. 
Acesta este un lucru foarte bun și 
noi il respectăm si-1 apreciem".

deosebirile dintre sistemele lor so
ciale".

România se bucură de o atenție 
sebită și de o înaltă apreciere in 
lume.

Compania mea a stabilit relații 
str-nse de vcooerare cu întreprinderi 
din țara dv. și dorim să continuăm 
dezvoltarea acestor relații."

rile est-europene. Experții prevăd 
relațiile economice cu România 
vor dezvolta pas cu pas."

că 
se

viceprcșc-HISASHI MURATA 
dintele firmei ..Mitsui"

„Cred că există multe posibilități 
de promovare a cooperării intre cele 
două târî ale noastre* in domeniul 
industrializării. Ambele țări au ne
voie de o cooperare care să contri
buie la dezvoltarea economiilor lor 
naționale. Cred, de asemenea, că sint 
multe posibilități de conlucrare cu 
România in ce privește cooperarea 
cu ter’e țâri. Aștept foarte mult ca 
relațiile comerciale dintre țările noas
tre să crească din ce in ce mai mult".

TAKESHI SHIMURA — profesor 
universitar, președintele Asociației 
de prietenie Japonia-România :

„Dăm o înaltă prețuire activității 
președintelui Ceaus?«cu. spiritului 
său deosebit de înțelegere si priete
nie. faptului că România are relații 
aDroDiat? cu a*it de multe țări. A- 
cesta este un exemplu bun si o ati
tudine exemplară in lume.

Cind am fost invitat să prezidez 
Asociația de prietenie Japonia- 
România. m-am simtit încurajat in 
primul rind de convingerea că Româ
nia desfășoară această politică exter
nă proprie de a dezvolta relații 
strlnse cu toate țările, indiferent de

MASASHI IS ANO — președintele 
Comitetului economic Japonia-Româ- 
nia :

„Am vizitat România, pentru pri
ma dată, in mai 1972, ca șef al mi
siunii economice japoneze, sprijinită

YUKIO SHIBAYAMA — președin
tele companiei ..Sumitomo Shojl 
Kaisha Ltd" :

„îmi este deosebit de plăcut oă 
constat că relațiile dintre România si 
Japonia s-au dezvoltat mult, in spe
cial in ultimii ani. Cele două țări au

MOTONOBU INAGACHI — direc
tor executiv în cadrul Organizației 
japoneze pentru promovarea comer
țului exterior :

Relevind că comerțul si cooperarea 
industrială intre România si Japonia 
au crescut constant, an de an. inter
locutorul și-a exprimat speranța că 
această tendință se va accentua, ca 
urmare a noului aranjament de cre
dit. semnat in aprilie a.c. „Poporul 
român — a spus d-sa — este harnic.

atunci schimburile noastre comercia
le au ajuns la un nivel ridicat. Avind 
in vedere potențialul țărilor noastre, 
sper că relațiile economice dintre Ja
ponia și România vor fi din ce in ce 
mai ample, iar prietenia dintre ele 
va continua să se dezvolte".

Declarații ale unor marcante personalități japoneze

TSUNF.O IKEDA — președintele 
editurii „Kobunsha" :

„Am avut plăcerea să publicăm in 
editura noastră o carte în limba ja
poneză cu selecțiuni din cuvintările 
președintelui Nicnlae Ceaușescu. Pu
blicat in trei ediții, volumul oferă 
o imagine de ansamblu asuora vie
ții politice, economice șj culturale a 
României, constituind o contribuție 
la o mai bună cunoaștere a României 
in Japonia".

de Federația organizațiilor economice 
din Japonia, si am avut prilejul să-l 
intilnesc pe președintele Ceaușescu.

Deși structurile politice ale Româ
niei și Japoniei sint diferite, schim
burile economice intre cele două țâri 
au crescut rapid in ultimii cițiva ani. 
Soer că această tendință va continua, 
că schimburile mai extinse intre 
ambele țâri in domeniile economiei, 
tehnologiei și culturii vor contribui 
la dezvoltarea relațiilor in ansamblu, 
intre România și Japonia".

KENJI FUKUNAGA - membru a) 
Camerei Reprezentanților a Dietei 
Japoniei, președintele grupului inter
parlamentar :

„Consider că politica externă a 
României este foarte importantă, in 
special in ce privește menținerea 
păcii. Dau o înaltă apreciere rolului 
important pe care România il are in 
problemele internaționale.

Am vizitat România de citeva ori. 
așa că pot compara situația de 
a.-um cu cea din anii anteriori. Am 
putut constata cu ușurință că țara 
dv. s-a dezvoltat remarcabil in acești 
ani. faDt pentru care am un respect 
deosebit".

IWAO IKEDA — președinte al fir
mei „Koyo Seiko co. Ltd" :

„Progresul remarcabil realizat de

devenit parteneri comerciali foarte 
importanți, se extinde, in același 
timp, și cooperarea industrială".

SIIUNJI UYEDA — vicepreședinte 
al firmei „Nichimen co. Ltd" :

„Compania mea, unul dintre pionie
rii comerțului cu România, s-a bucu
rat de o colaborare foarte valoroasă 
din partea tuturor întreprinderilor 
românești de comerț exterior, pre
cum și din partea guvernului român. 
Convingerea mea este că trebuie să 
consolidăm cooperarea, in interesul 
adincirii relațiilor de prietenie intre 
țările noastre".

MIZtJO KURODA - director ge
nera) ai biroului pentru relații pu
blice a) Ministerului Afacerilor Ex
terne :

„România desfășoară, sub condu
cerea președintelui Ceausescu, o po
litică externă pozitivă si activă in 
scopul reducerii tensiunii internațio
nale si al promovării dialogului și 
inteleeerii intre țări. Nu există nici 
un fel de probleme politice intre Ja
ponia și România. Creșterea econo
mică remarcabilă a României consti
tuie. credem, baza extinderii relațiilor 
comerciale bilaterale. România este 
acum pentru Japonia al doilea par
tener comercial, ca volum, intre ță-

priceput, energic, trăsături care con
stituie factori importanți pentru dez
voltarea economiei naționale a tă
rii dv.“

HIDEJI KAWASAKI — președin
tele Asociației japoneze pentru 
schimbul de vizite cu tinerelul lu
mii, fost ministru :

„Rațiunile pentru care politica ex
ternă a României este urmărită cu 
interes in Japonia si retine atenția 
De plan international sint evidente, 
căci ea urmărește promovarea unor 
relații Drietenesti. cu toate națiunile, 
coexistenta pașnică și schimburi eco
nomice si culturale cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orinduire 
socială.

Am avut onoarea sl plăcerea să-1 
intilnesc pe președintele Ceaușescu 
la București, in mai 1972. Excelența 
sa mi-a vorbit despre perspectivele 
bune ale relațiilor româno-jaDoneze. 
despre largile posibilități de coodc- 
rare economică si tehnico-stiintlfică".

SIJIRO SUZUKI — secretar gene
ral al Asociației de prietenie Japo- 
nia-România :

„Președintele Ceaușescu este pri
mul conducător roman bine cunoscut 
de poporul japonez, datorită activită
ții și politicii sale externe. In spe
cial, in ultimii cinci ani, datorită ac
tivității sale intense, președintele 
Ceaușescu a devenit cunoscut in cele 
mai largi cercuri ale opiniei publice 
din Japonia. Atit forța politică, cit 
și prestigiul României sint re
prezentate pentru opinia publică 
niponă de personalitatea președinte
lui Ceaușescu".

Cores pon- RABAT 18 (AgerprDupă cum 
dentă de la Ion Cârrea ga re- 
,s-a mai anunțat. Mvut marți, 
gele Hassan al II--' regal din 
17 septembrie, la ’riști maro- 
Rabat o intilnire -zentanți ai 
câni și numeroși 
presei internațion șefului sta- 

Conferința de fconsacrată in 
tului marocan acezentării po
cea mai mare Foblema deco- 
ziției Maroculufenumit Sahara 
lonizării teritorcului a început 
spaniolă. Regele pe care le-a 
prin a evoca ’ și Agadir cu 
avut la Nou; Houari Boume- 
președintele &le Mauritaniei, 
diene, și P'h, in legătură cu 
Moktar OulfSaharei spaniole, 
viitorul stăm spiritul acestor 
El a sublin orientării politice 
intîlniri, c.lui, guvernul de la 
generale ai această problemă, 
Rabat va i cu precădere ca-

aj căror
— in 

marocan

HIRO HIYMA — președintele fir
mei „Marubeni Corporation" din To
kio :

„Noi, cei de la „Marubeni Corpora
tion", am inițiat contactele comer
ciale cu România in septembrie 
1959, curind după normalizarea rela
țiilor intre România și Japonia. De

cu conse» politice, 
lea neg< să fie 
scop di statului ...u.uloii 
viziuneastatutului juridic al 
— schie, respectiv transfe- 
Saharerârii acestui teritoriu 
rarea a guvernului marocan, 
de căgocieri directe maro- 
Propi regele Hassan al II- 
canct că, in cazul in care 
loa /or ajunge la bun sfir- 
ace va propune O.N.U. să 
șitarbitrajul Curții interna
re justiție de la Haga in 
ții statutul juridic al teri- 1 litigiu.
til conferinței de presă, șe- 
ui marocan și-a exprimat 

•a. Dină in octombrie 1975. 
: să fie constituit un „par- 
mațur, conștient și autentic", 
rmitate cu noile evoluții po- 

,in țară, cu marile obiective 
zvoltării economice și sociale

i ma-

KATSUMI KAWAMURA — preșe
dintele consiliului de administrație 
al companiei „Dainippon ink and 
chemicals, inc." :

Relevind că in colaborare cu 
compania s-a hotărit înființarea in 
România a primei societăți mixte 
româno japoneze de producție și co
mercializare a proteinelor sintetice — 
„Roniprot" — unitate ce va fi am
plasată la Curtea de Argeș, interlo
cutorul a spus : „Este pentru pnma 
dată cind compania noastră are con
tacte directe cu poporul român prin 
intermediul acestei societăți mixte. 
In urma acestui prim contact ne-am 
dat seama că conducătorii Industriei jvoltărH 
românești și inginerii sint bine pre- e stătătoare 
gătiți și sper câ colaborarea noas- tatuiui
tră va fi încununată de succes"._____________

• 40 000 DE COPII 
ACCIDENTAȚI. In“-° s,a- 
ti-jti.-'â a organismului securității 
rutiere din Franța se arată că 
în 1972 pe străzile și șoselele 
tării au căzui victime ale ac
cidentelor 40 589 copii sub 15 
ani. 17 436 copii au fost uciși 
sau răniți in catastrofe de auto
mobile. 15 429 — ca pietoni. In 
același an. motocicletele și b 
cicletele au uefs sau rănit ' r 
copii. ■?1* urma acestor c-tv

1. autoritățile franc'*” 
hotarît să lanseze o 

i de informare destină 
sibihzeze părinții 
problema securitâf 
arumurile publice

• ALERGA
gul Jan Wahler« d,n ----
holm susține -’ă ȘPȚoape 10 
de oameni, r majoritate fem . 
suferă in S^dia așa-numita 
alergie a ^chelului, declanșată 
de minuiy3 monedelor care 
conțin arst metal, intr-un a- 
lia.i nePresPunzator cerințelor 
sănătăți EI a recomandat mo- 
netărif naționale să reducă 
proc^PÎ nichel la piesele 
puseîn circulație sau să-l în- 
loeyască cu un alt metal. Me
diei de specialitate au ajuns la 
crticluzia că unele eczeme sint 
buzate de contactul cu mone

dele conținînd nichel. maladii 
care rămin nevindecabile atit 
timp cit bolnavul continuă să 
minuiască aceste monede.

• FALSURILE FALSI
FICATE. O sută dintre „crea
țiile" lui Han van Meergeren, 
..maestrul falsificatorilor", au 
fost prezentate recent, in ora
șul olandez Tilburg, in cadrul 
unei expoziții retrospective. In
vitată la inaugurare, fiica pic
torului a detectat 18 tablouri ca 
fiind „falsuri grosolane" după 
pinze ale tatălui ei. Ca urmare, 
ele au fost înlăturate din a- 
ceastă retrospectivă dedicată 
unor falsuri... apreciate (multe 
dintre ele au fost achiziționate, 
ca tablouri originale, la prețuri 
exorbitante). Pentru prima oară 
se consemnează că tablourile 
unui falsificator au fost, la rin-
du-le, falsificate...

• REINTILNIRE CU
MERCUR. Sonda spațială a- 
mericană „Mariner-10". care se 
pregătește pentru o a doua in
tilnire cu planeta Mercur, a 
transmis primele fotografii, de 
probă, ale astrului. Imaginile, 
in care Mercur are dimensiu
nea unui punct, vor servi la 
testarea aparaturii și definiti
varea traiectoriei. Misiunea 
propriu-zisă va începe vineri 
după-amiază. distanta minimă 
față de suprafața planetei — 
48 300 km — urmînd a ti atinsă 
in cursul zilei de sîmbătă. In 
total, sonda va transmite apro
ximativ 900 fotografii acoperind 
15 la sută din suprafața plane
tei. După receptionarea imagi
nilor de probă. experții 
N A.S.A. au făcut cunoscut că 
echipamentul sondei, care in 
ultimele 170 de zile a evoluat 
pe o orbită în jurul Soarelui,
funcționează normal.
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