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0 bogată agendă de lucru, semnificativă pentru actuala 
dezvoltare multilaterală și perspectivele de viitor ale ve

chiului oraș transilvănean, a cuprins

VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU LA TlRCU -MUREȘ
• Secretarul general al partidului s-a intilnit cu oamenii muncii 
români, maghiari și germani, care trăiesc și muncesc înfrățiți pentru 
bunăstarea lor, pentru edificarea societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră. • Dialog fructuos cu colective de muncă 
de la Combinatul de îngrășăminte chimice, întreprinderea de utilaje 
pentru industria ușoară, întreprinderea de prelucrare a lemnului, 
și constructorii de mașini electromecanice de calcul. Un moment 
deosebit al vizitei: în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost 
inaugurat noul teatru al municipiului Tg. Mureș «• Marea adunare 
populară a constituit o puternică și entuziastă manifestare de ade
ziune a locuitorilor acestor meleaguri la politica internă și externă 

a României socialiste, de caldă recunoștință față de 
secretarul general al partidului.

Pe itinerariul vizitelor de lucru ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Consiliului 
de Stat, s-a înscris simbâtâ, 13 octombrie, un nou și important obiectiv — municipiul Tg. Mureș. împreuna cu conducătorul parti
dului și al statului nostru, în aceasta zi au fost oaspeții străvechii așezări transilvănene tovărășii Dumitru Popescu si Miron 
Constantinescu.

Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

la adunarea populară de la Tg. Mureș

Vizita întreprinsă* în orașul de pe Mureș, a prilejuit secretarului general al partidului o fructuoasa intilnire cu 
oamenii muncii români, maghiari și germani care trăiesc de veacuri pe acest pămint străbun, muncind înfrățiți pentru 
propășirea României Socialiste.

îfragl tovarăși,
Am venit în municipiul și Județul 

dumneavoastră într-o vizită de lucru 
și pentru a participa Ia inaugurarea a- 
cestui minunat lăcaș de artă și cultură : 
Teatrul de stat din Tg. Mureș. Am putut 
constata cu multă bucurie că oamenii 
muncii din municipiul Tg. Mureș și din 
județul Mureș, înfăptuiesc cu succes sar
cinile ce le revin din programul trasat 
de Congresul al X-lea si de hotărîrile 
Conferinței Naționale ale partidului. 
(Aplauze puternice, urale).

Folosesc acest prilej pentru a vă adre
sa dumneavoastră, participanților Ia a- 
ceastă adunare populară, locuitorilor 
municipiului Tg. Mureș și județului 
Mureș un salut călduros din partea Co
mitetului Central al partidului, a Con
siliului de Stat, a guvernului, precum și 
din partea mea personal. (Aplauze 
puternice, prelungite, se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.").

Am vizitat 4 întreprinderi industriale 
din Tg. Mureș, am ascultat cu multă 
bucurie cele expuse de tovarășul Iosif 
Banc și de ceilalți tovarăși care au luat 
cuvîntul, cu privire Ia rezultatele obți
nute în realizarea planului cincinal, a 
planului pe 1973. Intr-adevăr, întreprin
derile pe care le-am vizitat s-au dez
voltat mult. In toate se execută în con
tinuare lucrări de investiții — îndeosebi 
la combinatul chimic — pentru dez
voltarea și perfecționarea producției. Se 
poate spune că industria județului Mu
reș se dezvoltă într-un ritm rapid. 
Odată cu industrializarea se dezvoltă 
orașul, se transformă oamenii devenind 
participant tot mai activi la înfăptuirea 
mărețului program de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate în 
România. (Aplauze puternice, urale).

După cum am mai menționat recent 
în cadrul altor adunări, în întreaga 
țară oamenii muncii au reușit să înde
plinească cu succes sarcinile de plan 
pe primele nouă luni ale acestui an — 
realizînd și o depășire a prevederilor 
planului — industria dezvoltîndu-se în
tr-un ritm de 14,7 Ia sută. La aceste 
realizări, Mureșul și-a adus contribu
ția importantă, realizînd planul pe 
nouă luni în proporție de 102,8 la sută 

și îndeplinind deja în nouă luni, anga
jamentul de depășire a planului pe în
tregul an. Toate aceste realizări obți
nute de oamenii muncii din Județul 
Mureș, ca de altfel de întregul nostru 
popor, în dezvoltarea industriei socia
liste, demonstrează pe deplin marea ca
pacitate creatoare a clasei muncitoare, 
a muncitorilor, inginerilor, tehnicieni
lor. a întregului nostru popor, atestă 
încă o dată — dacă mal era nevoie — 
realismul planului cincinal, al angaja
mentelor asumate de multe organizații 
de partid, printre care și organizația 
din județul Mureș, de a realiza cinci
nalul într-o perioadă mai scurtă. Tot 
ceea ce am realizat pînă acum. în cei 
doi ani și nouă luni din actualul cinci
nal demonstrează că stă în puterea 
oamenilor muncii din România socia
listă să asigure mersul tot mai ferm 
înainte al patriei noastre pe drumul 
edificării societății socialiste multi
lateral dezvoltate, pe drumul trecerii 
spre comunism, al făuririi bunăstă
rii și fericirii întregului nostru po
por. (Aplauze, urale. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.").

Pentru rezultatele bune obținute de 
oamenii muncii din industria munici
piului Tg. Mureș șl din județul Mureș, 
doresc să adresez tuturor cele mai calde 
felicitări și urări de noi succese. 
(Aplauze, urale, ovații. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.“).

Au fost obținute, de asemenea, rezul
tate bune în dezvoltarea producției 
agricole —• și după cum s-a arătat aici, 
și județul dumneavoastră are în această 
privință o serie de rezultate pozitive. 
Aș dori de aceea să adresez și țărăni
mii cooperatiste, tuturor lucrătorilor din 
agricultura Județului Mureș calde feli
citări pentru rezultatele obținute pre
cum și urarea de a obține noi succese 
în activitatea viitoare. (Aplauze pu
ternice. prelungite, urale).

Succesele pe care le-am înregistrat 
în realizarea planului în industrie și 
agricultură sînt, fără nici o îndoială, 
un motiv de mîndrie și de bucurie pen
tru toți oamenii muncii, pentru între
gul nostru popor, dar nu trebuie să 
uităm că mai avem încă mult de făcut 

pentru a străbate drumul lung în ve
derea ridicării economiei țării noastre 
la nivelul țărilor dezvoltate, pentru a 
asigura un grad înalt de dezvoltare a 
industriei și agriculturii — condiție pri
mordială pentru făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, pentru 
trecerea la edificarea societății comu
niste pe pămîntul patriei noastre. 
(Aplauze puternice. Se scandează 
„Ceaușescu și poporul").

Chiar în cursul vizitei de astăzi am 
discutat în întreprinderile respective 
asupra necesității de a se lua noi mă
suri în vederea lichidării unor neajun
suri, pentru o mai bună folosire a ca
pacităților de producție, a mașinilor și 
utilajelor, pentru ridicarea calității pro
ducției, reducerea prețului de cost și 
creșterea eficienței întregii noastre ac
tivități. Trebuie să spun, la această a- 
dunare, că și în întreprinderile din Tg. 
Mureș și din județul Mureș mai sînt 
încă multe rezerve în acest domeniu. 
Sper că organizațiile de partid, colec
tivele de conducere ale întreprinderi
lor, toți oamenii muncii, vor acționa 
cu și mai multă fermitate pentru ridi
carea întregii activități la nivelul ce
rințelor puse de Congresul al X-lca, de 
Conferința Națională ale partidului (A- 
plauze puternice. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.“).

Este necesar, de asemenea, să acor
dăm o atenție mai mare realizării la 
timp a investițiilor, punerii în produc
ție a capacităților la parametrii proiec
tați, pentru a obține maximum de efi
ciență din cheltuielile materiale și de 
muncă pe care le efectuăm pentru 
aceste Investiții.

In general este necesar să depunem 
eforturi mai susținute pentru a obține 
o îmbunătățire a activității în agricul
tură, creșterea producției agricole, în 
vederea satisfacerii în condiții tot mai 
bune a necesităților poporului, a spori
rii contribuției agriculturii noastre so
cialiste la creșterea avuției generale, 
Ia bunăstarea întregului popor. (Apla
uze puternice, prelungite. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.“)

(Continuare in pag. a IIl~a)

Deși au beneficiat de 
timp frumos, lucrătorii fer
mei Bretea Strei a I.A.S. 
Hațeg nu pot spune că 
toamna aceasta a fost u- 
șoară pentru ei. Lucrările 
agricole de sezon s-au a- 
glomerat incit nu știau de 
ce să se apuce mai intii. 
Cartofii trebuiau recoltați 
și însilozați dar nici semă
natul griului pe cele 285 
ha nu putea fi aminat pen
tru că expira epoca opti
mă. Ca să-l insămînțeze la 
timp, trebuiau să elibereze 
terenul ocupat cu porumb, 
înainte de asta era însă 
necesar să-l are, să-l ferti
lizeze și să-l pregătească 
— operații care cereau ia
răși un mare volum de 
muncă. Concomitent aveau 
datoria să însilozeze po
rumbul masă verde pentru 
a asigura hrana necesară 
animalelor pe timp de iar
nă. Inginerul Ilie Stanca, 
șeful fermei se frămînta 

cum să facă toate aceste 
treburi cu numărul redus 
de oameni pe care-i avea. 
Recrutarea altora era greu 
de realizat în această zonă 
puternic industrializată.

Studenții hunedoreni 
în campania de recoltare
S-a gîndit, cum este și fi

resc, la cei care i-au aju
tat anul trecut, adică la 
studenții din Hunedoara, 
„în ei ne stă nădejdea !“, 
și-au spus. într-un fel, in
tențiile s-au întîlnit în a- 
celași punct. Manifestin- 
du-și dorința de a participa 

la strîngerea recoltei, stu
denții au preferat unitatea 
pe care o cunoșteau, ferma 
din Bretea Strei. Ținînd 
cont de hărnicia și dăru
irea de care au dat dovadă 

în trecut, inginerul Ilie 
Stanca le-a încredințat 
sarcina recoltării porum
bului.

De atunci, aproape 100 de 
studenți pot fi văzuți zilnic 
în lanuri. Unii culeg, alții 
depănușează știuleții recol

tați cu combina iar o par
te încarcă și transportă 
producția. Șeful fermei a- 
preciază ca deosebit de 
rodnică activitatea desfășu
rată pînă acum, perioadă 

în care s-au recoltat și de- 
pănușat peste 50 tone de 
porumb și înmagazinat alte 
zeci de tone.

— în fiecare zi se lu
crează cu randament ma
xim ! ne-a declarat lecto
rul Ștefan Maksay, prezent 

alături de studenți la cu
les. Nici nu se poate altfel. 
Băieții și fetele vin din 
marea citadelă industrială 
a Hunedoarei, unde există 
un profund cult al muncii... 
, — N-avem probleme cu 
'mobilizarea ! — a remarcat 
loan Resiga, activist al Co
mitetului județean al U.T.C. 
care, de peste trei săptă- 
mîni se află în mijlocul 
studenților agricultori. Fie
care este dornic să mun
cească, să-și aducă o contri
buție cit mai mare la 
strîngerea fără pierderi a 
recoltei.

în timp ce discutam, la 
capătul tarlalei proaspăt 
recoltate și-a făcut apari
ția un tractor. în cîteva 
minute prima brazdă abu- 
rindă a început să strălu
cească în soare. Pe aceste 
terenuri va fi însămînțat 
griul.

AL. BALGRADEAN

România - Finlanda 9-0!

BUCURIA TRIBUNELOR
de ION BĂIEȘU

Un paradox : prima repri
ză, care s-a încheiat cu 5—0 
în favoarea noastră, a fost 
o repriză a ratărilor. încă din 
primul minut am fi putut a- 
vea 3—0, iar la pauză putea 
fi 12—0. Ce reiese de aici ? 
Că adversarii noștri au ve
nit la București storși de ori
ce ambiție, ruinați fizicește, 
parcă supărați unii pe alții. 
Ai noștri trimiteau mingea 
în ei și o primeau înapoi 
imediat, ca la biliard, singu
rul finlandez care și-a cin
stit tricoul fiind portarul. 

El mai sărea, se mai arun
ca, se zbatea, adică se vedea 
că ține la onoarea lui de fot
balist. In felul acesta, cea 
mai barosană victorie a e- 
chipei noastre naționale nu 
poate fi pusă în galantarul 
cu argintărie la locul cel mal 
vizibil. N-a fost (ca să fim 
cinstiți) un meci de presti
giu și glorie, care să ne în- 
fioare de mîndrie și să ne 
bombeze orgoliul. N-au exis-

(Contînuare în pag. a ÎV-a)
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Nicolae Ceaușescu la Tg. MureșVizita tovarășului
La ora 9, avionul cu care a 

călătorit conducătorul partidu
lui și statului aterizează la Tg. 
Mureș.

„Bine aț< venit la noi, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu 
Aceste cuvinte înscrise pe un 
mare panou, pe frontispiciul ae
rogării, sînt în inimile tuturori 
Mureșenii au ținut să facă o 
primire sărbătoreasca tovarășu
lui Ceaușescu.

La coborîrea din avion, se
cretarul general al partidului a 
fost salutat de tovarășul Iosif 
Banc, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului județean Mureș hi P.C.R.

în numele comuniștilor, al tu
turor locuitorilor județului Mu
reș. români, maghiari și germa
ni, secretarului general al parti
dului îi sînt adresate cuvinte 
calde de bun sosit.

O gardă militară, alcătuită din 
ostași, luptători ai gărzilor pa
triotice și tineri din detașamen-

tele de pregătire pentru apăra
rea patriei, prezintă onorul.

Se intonează Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
trece în revistă garda de onoa
re. în întâmpinarea conducăto
rului partidului și statului, la 
aeroport se aflau, de asemenea, 
membrii Biroului Comitetului 
județean P.C.R., Pavel Chiorea- 
nu, primul secretar al Comite
tului municipal de partid, pri
marul orașului, alte oficialități 
locale.

După străvechea tradiție, de 
deosebită stimă față de cei mai 
îndrăgiți oaspeți, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i se oferă 
pîine șl sare, i se dă să guste 
dintr-o ploscă cu vin.

Pionierii îl înconjoară apoi pe 
conducătorul partidului si sta
tului. îi oferă flori.

Mulțimea eclamă entuziast-
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

le răspunde tuturor, cu multă 
prietenie.

în marea cetate a chimiei 
Mureș
jelș livrate n-au fost executate 
și nici probate corespunzător 
de fabricile furnizoare — se
cretarul general al partidului a 
hotârît convocarea, chiar în 
cursul aceleiași zile, a unei șe
dințe cu factorii răspunzători 
de aceste deficiențe, luîndu-se 
măsurile ce se impun.

In același timp, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a atras se
rios atenția asupra întăririi 
controlului muncitoresc și acti-

de pe
Primul obiectiv cate primeș

te vizita secretarului general al 
partidului este de fapt și cea 
mai mare unitate industrială a 
orașului — Combinatul de în
grășăminte chimice „Azomureș .

La intrarea în incinta unității 
și pe alei, miile de operatori 
chimiști, laborant!, Ingineri $i 
tehnicieni, veniți să-l întâmpine 
pe înalții oaspeți, fac o caldă și 
entuziastă primire secretarului 
general al partidului.

Amplasat în centrul Transil
vaniei. Combinatul „Azomureș* 
asigură valorificarea superioara 
a gazului metan provenit din 
zăcămintele județului, reallrfnd, 
la capătul unor procese tehno
logice complexe circa 20 la iută 
din producția româneaică de 
îngrășăminte cu azot.

In fața unei machete șl a unor 
panouri de fotografii, directorul 
general al combinatului, îng. 
Popa Dorel. înfățișează pe larg 
cele trei etape ale acestei mart 
unități chimice, de la piatra de 
temelie așezată în 1963 pînă as
tăzi, cînd se construiesc 4 noi 
fabrici, ultimele obiective pre
văzute în proiect.

La întrebarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privitoare la 
modul în care sînt valorificate 
materiile prime, gazdele răs
pund : Așa cum ne-ați sfătuit 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
secretar,- general, valorificăm cu 
succes gazul metan din sursele 
locale de joasă presiune, utilizăm 
gazele reziduale în diverse pro
cese de producție și vom adînci 
procesul recuperării și • altor 
substanțe de o asemenea natură.

Se dau apoi ample explicații 
despre cea de-a TlI-a etapă de 
dezvoltare. De care combinatul 
o parcurge în momentul de față. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este informat despre stadiul de 
construcție el fabricii de îngră
șăminte complexe, prima unita
te de acest fel din țară, proiec
tată exclusiv de specialiștii 
noștri.

Relevînd preocupările intense 
pentru continua ridicare a efici
enței economice, directorul ge
neral al combinatului arată că 
productivitatea muncii a crescut 
de la 220 000 lei la 450 000 lei, 
urmînd ca pînă în 1975 să ajun
gă la 600 000 lei pe fiecare lucră
tor. De asemenea, cheltuielile de 
producție la 1 000 lei producție- 
marfă au scăzut la 640 lei.

— Dar cu consumul de energie 
eleetrică cum stațl ? — întreabă 
secretarul general al partidului.

— De la ultima dumneavoas
tră vizită, și pînă acum, a scă
zut mult Astfel, la una din noile 
fabrici, consumul de energie s-a 
redus de la 1 700 kWh pe tona 
de îngrășămînt la 800 kWh șl 
ohîar sub acest plafon. Am ajuns 
să înregistrăm cele mai mici 
consumuri ca de altfel și în do
meniul combustibilului.

în contextul acestui dialog de 
lucru, de examinare atentă a 
fiecărei laturi a producției și e- 
ficiențel economice, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se Interesea
ză de stadiul realizării inves
tițiilor.

Constatând cft pe șantierul Fa- 
bricii de acid azotic utilajele 
livrate n-au corespuns la mon
taj, datorită unor defecțiuni de 
fabricație, precum și lipsei de 
control al calități! lor — utila-

vității inspectoratului de con
trolul calității pentru ca produ
sele să corespundă normelor 
tehnice prevăzute pe toate fa
zele de fabricație și în final ce
rințelor beneficiarilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a trasat sarcină Ministerului 
Industriei Construcțiilor de 
Mașini Grele să ia măsuri ca
tegorice pentru ca utilajele des
tinate obiectivelor de investiții 
industriale să fie montate în 
fabricile producătoare și încer
cate la bancul de probă. In a- 
cest sens, s-a indicat urgenta
rea programului de creare a 
bancurilor de probă, în toate 
unitățile constructoare de c ma
șini grele, astfel ca nici un u- 
tilaj sâ nu fie trimis beneficia
rului înainte de a fi verificat 
din toate punctele de vedere.

Sînt vizitate apoj cîteva insta
lații moderne, de mare produc
tivitate din cadrul Fabricii de 
amoniac — turbocompresoare și 
coloane de sinteză.

In discuțiile cu conducătorii 
combinatului, eu ministrul in
dustriei chimice și ministrul 
construcțiilor industriale, secre
tarul general al partidului se 
interesează de măshrile luate 
pentru realizarea investițiilor în 
chimie, de acțiunile întreprinse 
In vederea recuperării întârzie
rilor existente pe șantiere
le unor obiective. Secre
tarul general al partidului 
este Informat că pretutindeni se 
desfășoară o activitate deosebit 
de susținută pentru realizarea 
la timp a sarcinilor In această 
ramură care are menirea de a 
valorifica superior marile și 
variatele resurse de care dispun 
st. Iul și subsolul patriei noastre.

conferi valori superioare meta
lului.

Are loc o discuție în care sint 
examinate programele de dez
voltare a întreprinderii care pre
văd, între altele, execuția unei 
sculerii noi, extinderea și meca
nizarea turnătoriei, precum și a 
atelierului de tratamente termi
ce; acțiuni de sporire a indicilor 
de utilizare a mașinilor-unelte de 
bază din fabrică.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă a se da prioritate 
dezvoltării sectorului de fabrica
ție a utilajelor pentru industria 
textilă, care presupune măsuri 
corespunzătoare și pentru crea
rea de secții specializate la fur
nizorii din sectorul construcțiilor 
de mașini-unelte și electrotehni
cii. Secretarul general al parti
dului arată, de asemenea, că po
tențialul și experiența acestei în
treprinderi pot fi mai bine valo
rificate, propunind în acest sens, 
dezvoltarea sectoarelor .,calde", 
în special producția de piese din 
fontă aliată și turnătoria de pie
se de precizie.

In încheierea vizitei, secreta
rul general al partidului a; notat 
în cartea de onoare a întreprin
derii j

„Am vizitat eu multă plăcere

întreprinderea de utilaje pentru 
industria ușoară și doresc să 
felicit cu acest prilej harnicul 
colectiv de aici pentru rezulta
tele frumoase obținute.

Am constatat tu satisfacție că, 
de la ultima mea vizită, mun
citorii, inginerii și tehnicienii 
fabricii s-au preocupat sa ridi
ce performanțele tehnice ale u- 
tilajelor realizate, să producă 
instalații tot mai multe și de o 
calitate tot mai bună.

Urez comuniștilor, oamenilor 
muncii din întreprindere noi 
succese în înfăptuirea cincina
lului înainte de termen, multă 
sănătate și fericire".

în semn de omagiu și dra
goste față de conducătorul iu
bit al partidului și statului, gaz
dele oferă în dar o minunată 
statuetă, reprezentând un cerb 
carpatin, turnat artistic în 
bronz, d^ muncitorii întreprin
derii.

Coloana de mașini traversează 
artere centrale ale orașului, 
cartierul „Tudor", construit în 
ultimii ani, a cărui populație es
te egală cu cea a orașului Re
ghin. Miile de locuitori ai mu
nicipiului, români, maghiari, ger
mani. fac o entuziastă și caldă 
manifestație de dragoste tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

O secție nouă, un colectiv tînăr 
raportează la întreprinderea 

„Electromureș“ bogate realizări

La sfat cu constructorii de utilaje 
pentru industria ușoară

Următorul obiectiv al vixîtel îl 
constituie întreprinderea de uti
laje pentru industria ușoară, u- 
nitate cu tradiție în peisajul 
Tîrgu Mureșului, care a cunoscut 
în ultimul deceniu o puternică 
dezvoltare.

Colectivul tinerei unități In
dustriale face conducătorului 
partidului și statului o vibrantă 
primire, oferindu-1 flori, încon- 
jurîndu-1 cu dragoste.

Directorul întreprinderii. îng. 
Mircea Codreanu, invită pe oas
peți să viziteze cîteva dintre 
sectoarele fabricii.

Sînt apreciate pozitiv contri
buția majoră a fabricii la dota
rea industriei ușoare naționale, 
la calificarea cadrelor de montori 
și reglori de specialitate pentru 
diferite unități din întreaga ța
ră, hotărîrea întregului colec
tiv al unității de a îndeplini 
prevederile cincinalului înainte 
de termen.

Secretarul general al partidu
lui se oprește un moment la 
grupul mașinilor de frezat și 
urmărește lucrul unor tineri 
elevi de la grupul școlar de 
specialitate din Tg. Mureș, care 
deprind tainele meseriei direct 
!n procesul producției. îmbi- 
nînd concret cunoștințele teore
tice cu practica, activitatea lor 
constituind o ilustrare concretă 
a modului cum se traduce în 
viață o altă indicați? dată de 
secretarul general al partidului 
privitoare la integrarea proce
sului de învățămînt cu practica 
și cercetarea.

Parcurgînd sectorul de maga- 
zinaj al pieselor necesare mon
tajelor generale, secretarul ge
neral al partidului apreciază 
modul Ingenios în oare a fost 
rezolvată depozitarea diferite
lor repere, prin folosirea spați
ilor pe verticală, fapt care asi
gură alimentarea ritmică, ope
rativă a liniilor de montaj. 
Aceeași bună organizare, izvorî- 
tă din sugestiile făcute de se
cretarul general al partidului, 
cu prilejul unor vizite anterioa
re în diferite unități ale indus
triei ușoare din țară, se reflec
tă și în alte secții, unde supra
fețele de producție au găsit o 
utilizare integrală.'

în hala de montaj general, 
gazdele înfățișează cîteva as
pecte ale procesului de produc
ție. conceput în flux continuu, 
pe baza unor proiecte proprii. 
JEste apreciat faptul că organi
zarea montajului în flux conti
nuu a permis realizarea unui 
volum de producție de 3 ori mai 
mare, pe aceeași suprafață de 
lucru, comparativ cu formele

anterioare, staționare, utilizate 
In fabrică.Pe fluxul de montaj pot fi 
urmărite diferitele faze de pre- 
montaj și montaj, inclusiv cele 
de rodai al războaielor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
urmărește modul de funcționa
re a unor mașini de țesut, 
gata pentru a fi livrate unități
lor beneficiare ; examinează ct- 
teva eșantioane de țesături de 
lînă și bumbac, care ilustrează 
elocvent posibilitățile tehnice, 
performanțele Ia nivel mondial 
ale mașinilor.

Secretarul general al partidu
lui cere detalii cu privire la per
formanțele mașinilor, se intere
sează de calitatea acestora și 
recomandă lărgirea gamei de u- 
tilaje necesare industriei ușoare.

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

— Asigurăm necesarul Indus
triei, informează directorul fa
bricii.

— Trebuie să vă propuneți șl 
realizarea unor războaie pentru 
fabricarea țesăturilor late, ne
cesare obținerii unor cantități 
sporite de țesături. în dimensiu
nile cerute de populație.

— Vă promitem că vom înde
plini cu conștiinciozitate indica
țiile dv. Avem de pe acum unele 
soluții și proiecte în vederea 
fabricării unor războaie pentru 
țesături în lățime de 2.20 m.

In cîteva standuri sînt prezen
tate o serie de repere produse 
din înlocuitori ai metalului, cu 
excelente însușiri, realizate în 
cooperare cu ICECHIM din 
București.

Secretarul general al partidului 
recomandă accelerarea acestei 
activități, în vederea producerii 
unor utilaje cu un grad tot mai 
înalt de funcționare. Conducăto
rii întreprinderii se angajează, 
în numele întregului colectiv, să 
îndeplinească, la nivelul celei 
mai înalte exigențe aceste indi
cații.

Pa parcurs sînt prezentate o 
serie de produse ale atelierelor 
de forjă și turnătorie, repere de 
complexitate ridicată, realizate 
după tehnologii proprii, care 
permit o execuție de finețe și un 
consum minim de metal, mer- 
gînd pînă la un adaus de prelu
crare ce nu depășește o zecime 
de milimetru față de modelul 
cerut.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
apreciază în mod deosebit și fe
licită colectivul fabricii pentru 
aceste realizări, care constituie, 
în fapt, îndeplinirea unor reco
mandări făcute industriei de a

In imediata apropiere a co
chetului cartier „Tudor" se află 
cea mai nouă secție a cunoscu
tei întreprinderi „Electromu- 
reș" — destinată producției de 
mașini electromecanice de cal
culat — construită din indica
ția secretarului general al par
tidului și intrată în funcțiune la 
începutul actualului cincinal.

Inginerul Ion Oltean, directo-- 
rul unității, prezintă o serie de 
produse reprezentative ale în
treprinderii, care se bucură de 
o bună apreciere în țară și pes
te hotare.

Colectivul de muncă este alcă
tuit în proporție de 80 la sută 
din tinere absolvente de liceu, 
calificate în anii de studiu ca 
lucrătoare cu o înaltă calificare. 
Acestea fac secretarului general 
o călduroasă primire» Mai multe 
fete îi oferă flori, ii adresează 
emoționante cuvinte de bun so
sit, urări de sănătate.

în timpul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu apreciază 
preocupările și realizările spe
cialiștilor în domeniul înfăptu
irii unor utilaje prin autodotare, 
printre care se numără însăși 
banda de montaj a mașinilor de 
calculat, agregate de nituit foar
te silențioase, dispozitive diver
se de testare automată a pro
duselor. care semntilează cu 
exactitate ireproșabilă eventua- 
Qele defecte de fabricație, în ve
derea remedierii lor înainte de 
livrare și altele.

Gradul ridicat de valorificare 
a metalului este cel mai conclu
dent în sectoarele în care sint 
produse diferitele piese compo
nente ale mașinii de calculat, 
unele de dimensiuni infime. To
varășul Nicolae Ceaușescu a- 
preciază modul corespunzător 
de organizare a producției, teh
nicitatea deosebită a sectoarelor 
în care stnt stanțate direct din 
metalul laminat, unele piese de 
mare finețe, elemente diverse 
tipizate ale mașinilor de cal
culat.

Secretarul general al partidu
lui se oprește adesea și urmă
rește modul cu care muncitorii 
controlează, cu dispozitive de 
mare precizie, fiecare piesă în 
parte, înlăturînd total rebuturile.

La sfirșitul vizitei are loc o 
fructuoasă discuție, în cadrul 
căreia s-a subliniat necesitatea 
de a se lua măsuri pentru a se 
asigura, într-un timp cit mai 
scurt, atingerea tuturor para
metrilor prevăzuți în proiecte, 
precum și pentru diversificarea 
producției prin introducerea în 
fabricație a unor noi tipuri de 
mașini de calculat și creșterea 
gradului de integrare.

— Vom îndeplini cu abnega- 
’ ție, tovarășe secretar general, 

toate recomandările ce ne-au 
fost făcute, se angajează în nu
mele colectivului, directorul în
treprinderii. Sîntem hotărîți să 
realizăm produse de mare com
plexitate care să facă mîndria 
industriei noastre de speciali-

— Vă felicit pentru ceea ce ați 
realizat și vă doresc succes în 
îndeplinirea obiectivelor pro
puse, spune tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, luîndu-și rămas bun 
de la colectivul noii secții a fa
bricii „Electromureș“.

Străbătind din nou orașul, co
loana oficială s-a îndreptat apoi 
spre sediul Comitetului județean 
Mureș al P.C.R.

De-a lungul străzilor, ca și în 
fața sediului Comitetului jude
țean, mii de cetățeni — români, 
maghiari, germani — fac ace
eași călduroasă manifestare de 
dragoste și stimă secretarului 
general al partidului.

în holul clădirii Comitetului 
sînt montate panouri și mache
te care reflectă sugestiv dez
voltarea economică și urbanis
tică a orașului- Tg. Mureș in 
anii construcției socialiste, pre
cum și în perspectivă. Aici, to
varășului Nicolae Ceaușescu ii 
sint prezentate, de către direc
torul Institutului județean de 
proiectări. Eugen Macavei, schi
tele de dezvoltare și sistemati
zare a municipiului.

în fața schițelor și machete
lor sînt prezentate proiectele de 
dezvoltare a municipiului Tg. 
Mureș în viitorii ani. Secretarul 
general al partidului se intere
sează de alegerea amplasamen
telor viitoarelor obiective in
dustriale. a noilor cartiere de 
locuit și soluțiile avute ui vede
re de proiectanți. de nrodul în 
care se vor rezolva o serie de 
probleme ale urbanisticii moder
ne, dotarea orășenească — re
țeaua comercială, școli, grădini
țe, creșe, baze sportive și turis
tice — toate acestea menite să 
asigure în continuare dezvolta
rea municipiului.

După această convorbire de 
lucru avută cu organele locale 
de partid și de stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu iese în piața 
din fața Comitetului județean. 
Aici, mii de cetățeni îl întâmpină 
pe' conducătorul partidului și 
statului cu puternice aclamații 
și urale. Intr-o atmosferă de 
mare entuziasm se încinge 
..Hora Unirii", simbol al înfră
țirii în idealuri a întregului 
nostru popor. Secretarul general 
al partidului se prinde în horă, 
alături de sute de locuitori ai 
orașului, îmbrăcați în frumoase 
costume tradiționale, specifice 
acestor meleaguri.

date în legătură cu eficiența ex
portului, cu modul de utilizare a 
materialului lemnos. Apreciind 
că în fabrici există rezerve in 
privința sporirii gradului de uti
lizare a materiei prime, a gospo
dăririi judicioase a acesteia, se
cretarul general al partidului a 
menționat: Trebuie sâ ne gindini 
mai mult la ridicarea continuă a 
indicelui de utilizare a masei 
lemnoase. Una este să folosim 
lemnul Ia plăci aglomerate și al
ta la mobilă/ Trebuie să stabi
lim norme in această direcție in 
vederea folosirii la maximum a 
materialului lemnos. Să se sta
bilească condiții tehnice de ca
litate pentru materia primă.

Trebuie studiate posibilitățile 
de a introduce in fabricație anu
mite tipuri de mobilă, de piese 
de mic mobilier care să permi
tă folosirea lemnului de dimen
siuni miei, rezultat din procesul 
tehnologic. De asemenea, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a cerut 
conducerii fabricii să creeze o 
secție care să producă mobilă 
mai ieftină, dar bună, care să 
asigure o folosire deplină a ma
teriei prime.

— în următorii doi ani vom 
îmbunătăți indicele de utilizare

Un moment
în viata

Valorificarea superioară a unei
mari bogății

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Tg. Mureș 
continuă la întreprinderea de 
prelucrare a lemnului „23 Au
gust" — unitate care ocupă un 
loc de frunte in dezvoltarea și 
promovarea exportului de mo
bilă românească pe piața mondi
ală. Destoinicul colectiv al fabri
cii, muncitori, ingineri, tehnici
eni —- români, maghiari, germani 
—, face o primire entuziastă se
cretarului general al partidului. 
Ing. loan Florea, directorul între
prinderii, invită pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să viziteze 
noua secție de mobilă de artă — 
unitate intrată cu un an în urmă 
în circuitul productiv — care lu
crează în prezent peste capacita
tea proiectată. Tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i se raportea
ză că, răspunzînd chemării par
tidului de a înfăptui cincinalul 
înainte de termen, colectivul în
treprinderii s-a angajat să reali
zeze producția globală industria
lă în patru ani și trei luni, și 
numai în patru ani la producția 
de mobilă — sortimentul de bază 
al unității.

— Vă raportez tovarășe secre
tar general — a spus directorul 
întreprinderii — că întregul spor 
de producție l-am obtinut pe 
seama creșterii productivității 
muncii. Am depășit prevederile 
]a acest indicator și sîntem holă- 
rîți ca în anul viitor să atingem 
nivelul prevăzut pentru finele 
cincinalului.

Conducerea întreprinderii pre
zintă modul de înfăptuire a sar
cinilor primite cu prilejul ulti
mei vizite de lucru făcute aici 
de conducătorul partidului și sta
tului. Talentații maeștrii de la 
„23 August" și-au împărtășit 
arta lor pregătind mai mult de 
200 de tineri în meseriile de 
sculptor în lemn și intarsii care 
lucrează acum în fabrică sau în 
alte unități similare.

Potrivit recomandărilor secre
tarului general al partidului, 
comuniștii, specialiștii. întregul 
colectiv au acordat o deosebită 
atenție diversificării producției 
de mobilă.

Hotărîți să-și aducă o contri
buție însemnată, alături de cei
lalți muncitori din fabricile de 
mobilă, la valorificarea superi
oară a materialului lemnos, sar-

a județului
cină trasată de Congresul «1 
X-lea și Conferința Națională ale 
partidului, specialiștii de aici au 
introdus pentru prima oară în 
țară ca materie rfrimă de bază 
la fabricarea mobilei lemnul ‘ 
molid, ulm și pin. Garnituri 
mobilă din molid, realizate 
multă măiestrie, se bucură 
succes pe piețele Franței și 
landei. La viitoarele târguri 
ternaționale va fi prezentată ’ 
prima garnitură de mobilă pro
dusă din lemn de pin. în pre
zent, specialiștii fabricii studiază 
și posibilitatea utilizării lemnu
lui de cireș.

în continuare, este vizitată 
expoziția de mobilă a întreprin
derii care constituie o grăitoare 
sinteză a talentului, măiestriei 
muncitorilor de aici, adevărați 
artiști ai prelucrării lemnului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se oprește, studiază îndeaproape 
noile modele, apreciază mobila 
realizată, tapițeria, cere să fie 
sporită producția de mobilier 
din molid și ulm.

In încheierea vizitei, secretarul 
general al partidului are o dis
cuție cu reprezentanții ministe
rului de resort, ai centralei in
dustriale, cu conducerea între
prinderii. cu specialiștii Refe- 
rindu-se la faptul că există încă 
rezerve în creșterea beneficiilor, 
tovarășul Nicolae Ceaușesdu a 
spus :

— In toată lumea se acționează 
pentru a se obține beneficii cit 
mai mari. Și dumneavoastră tre
buie să luptați in continuare 
pentru acest lucru, pentru a vin
de cu prețuri cit mai mari pe 
piața externă, pentru a reduce 
rostul producției, deoarece a- 
ceasta aduce venituri. în fond, 
dlntr-uu volum mai mare de be
neficii vă rămine mai mult și 
pentru premieri, gratificați!. lu
crări social-culturale și sportive.

— Sîntem direct interesați și 
ne vom intensifica eforturile în 
această direcție, răspunde condu
cătorul întreprinderii.

Apreciind mobila cu stofe cu 
motive naționale, secretarul ge
neral al partidului a cerut să se 
ia măsuri în vederea sporirii 
producției acestora, pentru reali
zarea unor stofe mai bune, mai 
fine.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
solicită specialiștilor o serie de

de 
de 
cu 
de 
G- 
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Un moment remarcabil al vi
zitei, și în același timp un eve
niment cu totul deosebit în via
ța orașului, care se înscrie în 
sfera preocupărilor pentru ridi
carea nivelului de cultură al oa
menilor muncii, pentru dezvol
tarea conștiinței socialiste a ma
selor, îl constituie inaugurarea 
noului teatru de stat al munici
piului Tg. Mureș. în aclamați
ile miilor de locuitori, prezențf 
în fața modernului edificiu, to
varășul Nicolae Ceaușescu taie 
panglica inaugurală. înalții oas
peți, însoțiți de reprezentanți ai 
conducerii teatrului, de realiza
torii acestei construcții, pășesc 
în holul pardosit cu marmură 
albă de Rușchița și marmură 
roșie de Sebeș.

Apreciind capacitatea de exe
cuție a artiștilor plastici, secre
tarul general remarcă totodată 
că interiorul ar fi fost și mai 
atractiv dacă decoratorii ar fi 
folosit în locul simplelor moti
ve ornamentale, scene din isto
ria acestor meleaguri, din isto
ria națională Am fi făcut, ast
fel. nu numai o muncă artistică, 
dar și una educativă.

Secretarul general al partidu
lui recomandă reprezentanților 
Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste să îndrume crea
ția artiștilor plastici de specia
litate spre asemenea surse de 
inspirație.

Un nou popas are loc țn ele
ganta sală de spectacole, cons
truită în formă de amfiteatru, 
car» dispune de 600 de locuri.

a materialului lemnos cu peste 
10 la sută, se angajează directo
rul întreprinderii.

— Sînt convins că îl veți rea
liza.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
semnat apoi următoarele in 
cartea de aur a întreprinderii : 

„Aș dori să felicit călduros co
lectivul Fabricii de mobilă din 
Tirgu Mureș pentru hărnicia și 
priceperea de care a dat dovadă 
în întreaga activitate, de-a lun
gul celor 25 de ani de existen
ță a fabricii, pentru gustul ales 
și frumusețea creațiilor sale.

Urîndu-le noi succese, îmi 
exprim convingerea că munci
torii. tehnicienii și inginerii fa
bricii, întreg colectivul, înfrun
te cu comuniștii, vor dobîndi 
rezultate și mai bune, vor face 
ca eficiența economică a între
gii lor activități, rentabilitatea 
exportului să fie tot mai mare 
prin punerea în valoare a tutu
ror resurselor, prin creșterea 
gradului de utilizare a masei 
lemnoase, prin realizarea unei 
mobile în modele tot mai diver
se și de calitate, care să fie so
licitate în țară și în străinătate.

Cu aceste ginduri, urez tutu
ror sănătate, multă fericire4.

memorabil
orașului
Datorită soluțiilor constructive 
inspirate din cerințele teatrului 
modern, spectatorii se află foar
te aproape de scenă, de Inter
pret! de însăși desfășurarea spec
tacolului.

Pe prima filă 
onoare a teatrului, 
Nicolae Ceaușescu a 
nat :

Felicităm în modul 
călduros proiectanții,

a cărții de 
tovarășul 
consem-

cel mai construc
torii, pe toți cei care au contri
buit la realizarea minunatului 
edificiu al Teatrului de stat din 
Tîrgu Mureș Inaugurat astăzi, 
și odată cu ei . pe toți oamenii 
muncii din județul Mureș pen
tru care a fost înălțat acest lă
caș de artă și cultură.

Mindnie a orașului Tîrgu Mu
reș, nou] teatru obligă pe crea
torii de artă, pe artiști, să-și 
închine tot talentul. întreaga 
capacitate, educării într-un spi
rit nou, socialist, a oamenilor 
muncii, propagării artei și cul
turii socialiste, inspirată din is
toria glorioasă a poporului nos
tru, din viața și munca sa eroi
că de astăzi, din activitatea în
frățită a tuturor oamenilor mun
cii de pe aceste meleaguri, 
fără deosebire de naționalitate.

îmi exprim convingerea că 
organele de partid și do stat 
locale vor asigura ca în acest 
lăcaș să înflorească**o activitate 
culturală multilaterală menită 
să îmbogățească viața spiritua
lă a oamenilor muncii de pe a- 
ceste meleaguri.

Spectacol inaugural pe scena 
al Thalieinoului palat

Sîmbătă seara a avut loc, in 
prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, spectacolul inaugural 
al noului teatru.

La sosire, in piața teatrului si 
la intrarea în sală a secretarului 
general al partidului și a celor
lalți conducători, toți cei pre
zenți, ovaționează. i

Luminile rampei se sting. Cor
tina se ridică pentru întîia ‘iară.

Spectacolul, intitulat ..Partidu
lui inima și fapta'4, a cuprins 
două momente distincte. Partea 
întii — sinteză scenică după pie
sa lui Dan Tărchilă ..Marele 
fluviu își adună apele", a înfăți
șat în imagini deosebit de evo
catoare lupta eroică desfășurată 
veacuri de-a rîndul de întregul 
nostru popor, pentru libertate, 
dreptate socială și q viață mal 
bună, luptă ce a culminat cu ma
rele act al victoriei insurecției 
naționale armate antifasciste de 
la 23 August.

A doua parte a spectacolului 
„Trepte spre comunism". înfăți
șează într-un amplu montaj de 
versuri și cîntece patriotice, dan
suri populare românești, maghia
re și germane — drumul lumi
nos. plin de victorii, pe care po
porul nostru liber și stăpîn pe 
soarta sa. a pășit. în frunte cu 
comuniștii, pentru a da împlinire

merilor sale idealuri — socialis
mul și comunismul.

în timp ce corul cîntă melo
diile patriotice ,,E toată țara ro- 
mânească-n sărbătoare" și ..Re
publică, măreață vatră", un actor 
recită versuri închinate conducă
torului iubit al partidului și 
statului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

[nterpreților le-a fost oferit, 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, un coș ou flori.

★
Seara, întregul oraș este în 

sărbătoare. Mii și mii de oameni 
se aflau în piața noului teatru, 
unde se desfășura spectacolul 
inaugural.

După terminarea spectacolului, 
conducătorul partidului și sta
tului este din nou ovaționat în
delung. emoționant.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
străbate pe jos piața teatrului, 
arterele care duc spre reședința 
ce i-a fost rezervată, printr-un 
adevărat coridor uman — mii 
și mii de cetățeni, studențî și 
elevi fremătînd în lumina torțe
lor, âclamînd cu căldură pe 
conducătorul Iubit al partidu
lui, călăuzitorul înțelept al 
României pe calea luminoasă a 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. *

Cu privire la deficiențele în 
dotarea tehnică a Combinatului

„Azomuref și măsurile
>

de înlăturare a lor
în cadrul vizitei efectuate de 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România. în județul Mu
reș, în ziua de 13 octombrie 1973, 
la Combinatul de îngrășăminte 
chimice „Azomureș", s-a consta
tat faptul că Uzinele de utilaj 
chimic din Ploiești au livrat 
combinatului instalații executate 
necorespunzător din punct de ve
dere calitativ și fără a fi supuse 
în uzină controlului privind con
dițiile de funcționalitate și ca
litate. în felul acesta au fost în
călcate prevederile Decretului 
Consiliului de Stat nr. 398 care 
stabilește obligația uzinelor fur
nizoare să efectueze înainte de 
livrarea utilajelor toate probele, 
în modul cel mai exigent, pri
vind buna funcționare a aces
tora.

Constatîndu-se aceste grave a- 
bateri de ia legislația economică 
în vigoare, au fost chemați la 
fața locului ministrul industriei 
construcțiilor de mașini grele.

directorul centralei industriale 
de utilaj chimic și directorul în
treprinderii furnizoare din Plo
iești, precum și primul secre
tar al Comitetului județean J‘ 
partid Prahova.

Analizîndu-se cauzele care 
determinat această stare de 
cruri negativă la Combinatul 
chimic Mureș și crlticîndu-se 
lipsa de răspundere și superfi
cialitatea dovedite de uzinele 
furnizoare de utilaj tehnologic, 
s-au stabilit măsuri hotărite pen
tru remedierea deficiențelor con
statate.

Totodată, s-a hotărît ca toate 
uzinele producătoare de utilaj 
să asigure condițiile aplicării 
integrale, pînă la sfîrșitul a- 
cestui an, a tuturor prevederilor 
Decretului Consiliului de Stat 
nr. 398. In acest scop vor tre
bui realizate standuri de probă 
în toate uzinele producătoare de 
utilaj, pentru a se evita cu de- 
săvîrșire livrarea de instalații 
tehnologice nesupuse controlu
lui tehnic, înaintea livrărilor că
tre beneficiari. De asemenea, s-a

de

au 
lu-

subliniat din nou obligativitatea 
beneficiarilor de a nu mai recep
ționa nici un fel de utilaje care 
nu corespund sarcinilor tehnolo
gice stabilite în documentații șl 
care nu au fost supuse în uzine
le producătoare probelor cele 
mai severe de calitate, potrivit 
dispozițiilor legale.

Pentru încălcarea legislației e- 
conomice în vigoare, a prevede
rilor Decretului nr. 398. pen
tru executarea necorespunză
toare din punct de vedere 
calitativ a utilajelor și livrarea 
lor fără a fi verificate șl proba
te în uzinele producătoare, pen
tru lipsuri grave în executarea 
controlului de calitate și pentru 
primirea de către beneficiar în 
condiții necorespunzătoare a 
utilajului, au fost stabilite ur
mătoarele sancțiuni î

— avertisment sever conduce
rii Uzinelor de utilaj chimic din 
Ploiești, directorului și ingineru
lui șef al întreprinderii ;

— avertisment conducerii Cen
tralei industriale de utilaj chi
mic și directorului general al 
acesteia, precum și controlului 
de calitate al Uzinelor de utilaj 
chimic din Ploiești ;

— observație conducerii Mi
nisterului Industriei Construc
țiilor de Mașini Grele ;

— observație conducerii Mi
nisterului Industriei Chimice și 
conducerii Combinatului „Azo
mureș" ;

— observație conducerii In
spectoratului General de Stat 
pentru Controlul Calității Pro
duselor.

S-a stabilit ca toate constată
rile făcute, concluziile analizei 
întreprinse și măsurile stabilite 
să facă obiectul dezbaterii 
conducerilor tuturor uzinelor de 
utilaj tehnologic și să fie aduse

Ia cunoștința colectivelor atît 
din uzinele constructoare de 
mașini, cit și din întreprinderile 
beneficiare.

Toate aceste probleme vor fi 
dezbătute, de asemenea, cu ac
tivul de partid al Comitetului 
județean Prahova al P.C.R., 
precum și cu toți salariații Uzi
nelor de utilaj chimie din Plo
iești.

Tovarășul Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român.

Ceaușescu, 
Partidului 

președintele
Consiliului de Stat, a adresat 
un apel către toți comuniștii, 
către toate organizațiile de 
partid, către toți oamenii mun
cii din industria producătoare 
de utilaje tehnologice, ca de alt
fel către toate colectivele în
treprinderilor industriale din 
țară să acorde cea mai mare a- 
tenție asigurării unei producții 
de înaltă calitate, care să satis
facă exigențele actuale ale eco
nomiei noastre în plină moder
nizare, cerințele revoluției teh- 
nico-științifice și să intensifice 
eforturile pentru îndeplinirea, 
în cele mai bune condițiuni și la 
termenele stabilite, a tuturor 
sarcinilor prevăzute în plan.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a exprimat convingerea că 
măsurile stabilite cu prilejul 
analizei la Combinatul ..Azo
mureș" vor duce la lichidarea 
grabnică a neajunsurilor consta
tate. iar dezbaterile, care vor 
avea loc în rîndul colectivelor 
oamenilor muncii, vor determi
na o creștere a exigenței și res
ponsabilității în realizarea pre
vederilor înscrise în planul cin
cinal. vor genera un nou avînt 
în activitatea generală pentru 
îndeplinirea cu succes a măre
țelor obiective stabilite de Con
gresul al X-lea și Conferința 
Națională ale Partidului.

rTAVA'73
Duminică după-amiază a sosit 

în Capitală dr. Josef Ertl, mi
nistrul federal al alimentației, 
agriculturii și silviculturii din 
R. F. Germania, care, la invita
ția Ministerului * 
Industriei 
va face o

pentru a participa la tratativele 
comerciale privind schimburile 
de mărfuri între Republica 
Populară Albania și Republica 
Socialistă România.

Agriculturii,
Alimentare și Apelor, 
vizită în țara noastră.

M. Nicolae. ministru
Ministerul

Nicolae
secretar de stat la 
Comerțului Exterior, a plecat 
duminică după-arrilază la Tirana

Duminică după-amiază a so
sit în Capitală delegația Confe
derațiilor Britanice, condusă de 
Ralph Bateman, vicepreședinte 
al acestui organism, care va face 
o vizită în țara noastră la invi
tația Camerei de Comerț a Re
publicii Socialiste România.

CRONICA U.T.C
Ieri a părăsit Capitala în- 

dreptindu-se spre patrie delega
ția Uniunii Tineretului Revo
luționar Mongol (U.T.R.M.), con
dusă de tovarășul Gi^-jav 
vedisim, secretar al C.C. 
U.T.R.M., care a participat 
întâlnirea organizațiilor de tine
ret din unele țări socialiste pe 
probleme ale tineretului mun
citoresc.

La plecare, pe aeroportul in
ternațional Otopeni, delegația a 
fost salutată de tovarășa Cris
tina Luca, secretar al C.C. al 
U.T.C.. de activiști ai C.C. al 
U.T.C. Erau prezenți. de ase
menea. membri ai ambasadei 
R. P. Mongole în România.

Za- 
al 
la

Au părăsit, de asemenea, țara 
delegația Tinerelului Liber Ger
man (F.D.J.) din R. D. Germa-

nă, condusă de Dieter Muller, 
secretar al Consiliului Central al 
F.D.J. ; delegația Uniunii Tine
retului Comunist Maghiar 
(K.I.S.Z.) din R. P. Ungară, con
dusă de Focze Lajos, secretar 
al C.C. al K.I.S.Z. : delegația 
Uniunii Tineretului Comunist 
Dimitrovist (U.T.C.D.) din R. P. 
Bulgaria, condusă de Vasil Ko- 
larov. membru al Biroului C.C. 
al U.T.C.D.. precum și delega
ția Federației Mondiale a Tine
retului Democrat (F.M.T.D.), 
formată din Eduardo Martinez, 
reprezentant al tineretului co
munist din Columbia la F.M.T.D. 
și Patrick O’Jong, reprezentant 
al Uniunii Tineretului din 
Sierra Leone la F.M.T.D.. care 
au participat la întâlnirea orga
nizațiilor .de tineret din unele 
țări socialiste pe probleme ale 
tineretului muncitoresc.

începind de ieri, timp de o 
săplămină. Expoziția de echipa
ment, utilaje și materiale pen
tru agricultură, industria aii- 
mentară, industria de ambalaje, 
turism, vinătoare și pescuit — 
deschisă în complexul expozi- 
țional din Piața Scînteii — va 
oferi publicului vizitator prilejul 
de a face cunoștință cu cele mai 
noi realizări ale firmelor expo
zante. Pe o suprafață de 19 000 
metri patrați sint expuse echi
pamente, — „i
accesorii 
industria 
materiale ,____  _
transportul produselor agroali- 
mentare. In sectorul destinat 
turismului sint prezentate echi
pamente pentru amenajări de 
stațiuni climaterice, articole 
pentru vînăt^are și pescuit, in
stalații și accesorii pentru hote
luri. moteluri și restaurante.

încă din primele ore de 
funcționare, expoziția a prefigu
rat perspectiva realizării unor 
tranzacții fructuoase, reciproc 
avantajoase. Această manifesta
re internațională reunește pro
duse din Anglia, Austria. Bel
gia. Bulgaria, Cehoslovacia. Da
nemarca. Elveția. R., D. Germa
nă. R. F. Germania, Israel. Ita
lia, Iugoslavia. Olqnda, Polonia, 
Portugalia. Suedia. Ungaria, 
U.R.S.S. precum și din 
noastră.

Ca țară gazdă. România 
pune pe o suprafață de 6 100 
atît in pavilionul B cit și pe 
platforme exterioare. Sint pre
zente centrale industriale și fir-

mașini. utilaje și 
pentru agricultură și 

alimentară, mașini și 
pentru ambalaje și

țara

ex-
m.p.

me de comerț exterior din ca
drul ministerelor industriei con
strucțiilor de mașini grele, in
dustriei chimice, industriei 
ușoare, agriculturii și industriei 
alimentare, economiei forestiere 
și materialelor de construcții, 
comerțului interior, Uniunii 
centrale a cooperativelor mește
șugărești și din rețeaua indus
triei locale. Participă, de ase
menea. cu creații specifice, in
stitute de cercetări și proiectări 
care își desfășoară activitatea în 
ramurile economice cuprinse in 
profilul tematic al expoziției. 
Expozanții români își aduc o 
substanțială contribuție la succe
sul expoziției prin prezentarea 
celor mai recente și reprezenta
tive produse, machete, proiecte 
și tehnologii, realizări semnifi
cative ale creșterii potențialului 
românesc de producție și export. 
Participarea românească reflectă 
stadiul avansat și succesele ob
ținute în respectivele domenii, 
ca și orientarea de perspectivă 
a acestora.

în zilele de 15, 16 și 20 oc
tombrie — zile rezervate spe
cialiștilor. organizatorii vor avea 
în vedere acțiuni la care parti
cipă și tinerii <țe lucrează în 
sectoarele din profilul tematic 
al expoziției, studenții de la 
facultățile de specialitate. Aceș
tia vor lua parte și la confe
rințele tehnice organizate atît 
de întreprinderile românești cit 
și de firmele străine.

IOAN VOICU
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Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)

Tinînd seama de ritmul înalt în care 
se dezvolta economia națională, de cons
truirea in fiecare an a noi și noi obiec
tive industriale, trebuie să se acor
de mai multă atenție pregătirii cadre
lor necesare tuturor unităților noastre 
productive — atît industriale cît și a- 
gricole. în fiecare an, mii și mii de oa
meni ai muncii din județul dumneavoas
tră — ca să nu vorbesc de sutele de 
mii din întreaga țară — Intră în pro
ducție. Sînt necesare eforturi susținute 
pentru dezvoltarea învățămintulul și 
perfecționarea activității Iul pentru 
pregătirea muncitorilor calificați, a teh
nicienilor, a inginerilor, a cadrelor de 
conducere. Trebuie să înțelegem că în
făptuirea tuturor sarcinilor ce ne 
stau în față depinde de nivelul de 
pregătire a oamenilor, a cadrelor. 
Fină la urmă, forța principală care ga
rantează mersul nostru înainte este o- 
mul. De oameni trebuie să ne ocupăm, 
de pregătirea lor pentru a asigura în
făptuirea cu succes a programului nos
tru de dezvoltare a României socialiste. 
(Aplauze, urale).

Fără îndoială că șl în acest domeniu 
avem rezultate remarcabile. Sînt cu
noscute aceste rezultate, nu doresc să 
mă mai refer acum la ele. In județul 
dumneavoastră, în municipiul Tg. Mu
reș, institutele de învățămînt superior, 
școlile tehnice, liceele în general, șco
lile profesionale au cunoscut o dezvol
tare uriașă. Cu toate acestea trebuie să 
facem mai mult în această direcție și 
mai cu seamă în ce privește mai buna 
organizare și legare a învățămîntuiui 
cu producția, cu practica, cît și in pri
vința ridicării nivelului general de ca
lificare a celor care se află acum în 
producție- Consider că comitetul jude
țean de partid, organele de partid, ca
drele din învățămînt trebuie să-și in
tensifice eforturile pentru a îndeplini 
în mai bune condiții și această în
datorire de mare importanță, hotări- 
toare pentru mersul nostru înainte. 
(Aplauze. Se scandează : „Ceaușescu— 
P.C.R.").

Vă este cunoscută, dragi tovarăși, 
preocuparea partidului și guvernului 
ca, pe măsura dezvoltării economiei 
noastre, a creșterii avuției naționale, 
să Se înfăptuiască programul de creș
tere a bunăstării materiale și spirituale 
a poporului nostru. Se realizează în 
bune condiții prevederile privind 
creșterea salariilor. Anul viitor și in 
1975, vom trece la realizarea celei de-a 
doua etape a majorării salariilor, în așa 
fel încît, pînă la sfîrșitul cincinalului, 
al anului 1975, să înfăptuim, chiar cu 
o anumită depășire, sarcinile puse de 
Congresul al X-lea cu privire la creș
terea salariilor reale cu circa 20 la sută. I

Dapă tecte datele se va realiza proba
bil o creștere de 12 la sută sau chiar 
cava mal mult. Aceasta demonstrează 
încă o dată grija și preocuparea parti
dului nostru pentru a asigura creșterea 
continuă a nivelului de trai al între- 
galsi jXJpor. Legat de aceasta, vă sînt 
curiG : -.-uie celelalte măsuri privind a- 
Iccațiiîd copii, pensiile, precum
și pi'eKiWăriâ® privind dezvoltarea 
construcției de locuințe, de așezăminte 
cultural^, âe spitale, îmbunătățirea 
condițiilor de sănătate — toate contri
buind la crearea de condiții tot mai 
bune do viață și de muncă pentru în
tregul nostru popor. De altfel, tot ceea ce 
facem este îndreptat spre asigurarea bu
năstării și fericirii omului. Aceasta este 
însăși esența socialismului care pune în 
centru omul cu preocupările sale, 
crearea celor mai bune condiții, atît 
de bunăstare materială ș* spirituală, 
cît și de manifestare deplină a perso
nalității umane. Omul este factorul ho- 
tărîior al construcției socialiste, ei fi
ind acela care trebuie să se bucure din 
plin de această măreață realizare, de 
socialism și comunism. (Aplauze. Se 
scandează • „Ceaușescu și poporul").

Ne preocupă continua perfecționare 
a întregii noastre activități de condu
cere economică-socială. de creare a ca
drului corespunzător în vederea parti
cipării tot mai active a maselor popu
lare. a întregului popor, la conducerea 
întregii noastre activități, pornind de 
Ia faptul că socialismul și comunismul 
trebuie să fie opera conștientă a po
porului însuși, care, stăpîn pe destinele 
sale, îșl făurește prezentul și viitorul 
așa cum își dorește el. Asigurăm toate 
condițiile ca întregul popor să fie par
ticipant activ la elaborarea și înfăptui
rea întregii politici interne și externe 
a partidului și statului nostru, să ia 
parte, cu toate forțele, la făurirea mi
nunatului vis al omenirii, — societatea 
fără clase, în care omul va fi pe de
plin stăpîn asupra întregii activități so
ciale și, din ce în ce mai mult, stăpîn 
al însăși naturii. (Aplauze puternice, 
prelungite, se scandează : „Ceaușescu— 
P.C.R.").

Pe meleagurile acestea muncesc și 
trăiesc de veacuri laolaltă români, ma
ghiari, germani și alte naționalități. 
Ei au construit împreună tot ceea ce 
s-a realizat pe aceste pămînturi, au 
îndurat împreună asuprirea și exploa
tarea, -au dus lupte comune împotriva 
asupritorilor. Tot împreună, ?n anii de 
la eliberarea patriei, oamenii muncii de 
pe aceste meleaguri, fără deosebire de 
naționalitate, activînd în strinsă uni
tate, sub conducerea comuniștilor, au 
înfăptuit tot ceea ce s-a realizat în in
dustrie, agricultură, știință și cultură, 
în ridicarea orașelor și satelor. Se poa
te spune că această frăție și unitate 
în lupta și munca pentru socialism și 
comunism constituie o uriașă forță 
creatoare care asigură mersul înainte, 
înfăptuirea programului trasat de Con

gresul al X-lea șl Conferința Naționa
lă. edificarea comunismului pe pămîn- 
tul României. (Aplauze puternice, ura
le. Se scandează „Ceaușescu—P.C.R."). 
însăși dezvoltarea economiei județului, 
a întregii noastre țări, amplasarea teri
torială a industriei, dezvoltarea agri
culturii, a institutelor de învățămînt, 
de cultură, de sănătate, dezvoltarea o- 
rașelor șl satelor noastre, — sînt măr
turii elocvente, grăitoare, ale politicii 
naționale marxist-leniniste a partidului 
nostru care pornește de la faptul că 
egalitatea începe în primul rînd cu ega
litatea în domeniul economic, cu de
mocrația economică. Nu poate exista 
egalitate acolo unde există asuprire, 
tinde există înapoiere economică. Or, 
tocmai principala direcție In care a ac
ționat și acționează partidul nostru este 
crearea condițiilor economice cores
punzătoare ca omul muncii, indiferent 
de naționalitate, să-și poată pune pe 
deplin în valoare capacitățile sale crea
toare, să poată contribui la dezvoltarea 
armonioasă a întregii noastre țări. (A- 
plauze puternice, prelungite. Se scan
dează : „Ceaușescu—P.CR “).

Am inaugurat cu puțin înainte Tea
trul de stat din Tîrgu Mureș. Acest 
minunat edificiu are și o arhitectură 
frumoasă și este executat in bune con
diții. Doresc să adresez felicitări pro- 
iectanților și constructorilor pentru 
ceea ce au realizat, să felicit pe toți 
cei care au contribuit la realizarea lui, 
pe toți oamenii muncii din municipiul 
Tîrgu Mureș și din județul Mureș, care 
vor fi beneficiarii acestui minunat lăcaș 
de artă și cultură. (Aplauze puternice).

Desigur este un lucru bun că avem 
un asemenea teatru. Fără îndoială a- 
cesta constituie o mîndrie pentru ce
tățenii din Tîrgu Mureș. Dar aceasta 
incumbă celor care sînt chemați să lu
creze în cadrul teatrului, artiștilor, 
conducerii teatrului, precum și condu
cerii municipiului și județului, sarcini 
deosebit de mari, pentru a face ca a- 
ceastă construcție să servească în cele 
mai bune condiții scopului pentru 
care a fost edificată — și anume edu
cării într-un spirit nou, socialist, a oa
menilor muncii, propagării artei și cul
turii socialiste, înaintate. Acest lăcaș 
trebuie să aibă o activitate culturală 
multilaterală, să pună la îndemîna lo
cuitorilor piese de teatru inspirate din 
eroismul poporului nostru, din munca 
unită a oamenilor muncii de pe aceste 
meleaguri, din realizările socialiste ala 
patriei noastre. Sperăm că oamenii de 
teatru și de cultură din Tîrgu Mureș 
vor face ca, la această minunată con
strucție să se adauge și o activitate 
culturală minunată, care să dea cu a- 
devărat o dimensiune nouă, să facă să 
strălucească și mai mult acest edificiu 
de artă și cultură. (Aplauze puternice).

După cum este cunoscut, tot ceea ce 
facem pentru dezvoltarea patriei noas
tre socialiste constituie și o contribuție 

activă a poporului nostru ia eauza ge
nerală a socialismului, la lupta pentru 
o politică nouă, de colaborare și de pace 
în lume. Tocmai pornind de Ia această 
strînsă unitate dialectică între politica 
națională și cea internațională, partidul 
șl statul nostru socialist desfășoară o 
intensă activitate pentru lărgirea cola
borării cu toate țările socialiste, cu ță
rile care luptă pentru dezvoltarea lor 
economico-socială independentă, cu toa
te statele lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială. Pornim de la faptul că 
trebuie să fim participant! activi Ia di
viziunea internațională a muncii, la 
schimbul de valori materiale și spiritu
ale, la edificarea pe planeta noastră a 
unei lumi mai drepte, mai bune, a unei 
lumi a colaborării și păcii între toate 
popoarele. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Vizita pe care am făcut-o în mai mul
te țări din America Latină, ca și alte 
vizite din Africa, din Europa, si în țări 
de pe alte continente, efectuate în ulti
mii ani, constituie o expresie a 'politicii 
consecvente a partidului nostru de dez
voltare a colaborării cu toate țările lu
mii. Am putut constata, în America La
tină. precum și în toate țările vizitate, 
de cît prestigiu și de ce mare apreciere 
se bucură realizările României pe calea 
dezvoltării economico-sociale. a făuririi 
societății socialiste, a ridicării bunăstă
rii generale a ponorului nostru, politi
ca sa internațională de pace și colabora
re. Așa cum am menționat la sosirea în 
țară, ne-a produs o mare satisfacție să 
constatăm că munca poporului român, a 
tuturor oamenilor muncii din patria 
noastră este cunoscută, este apreciată ca 
o contribuție de mare importanță la 
cauza colaborării și păcii în lume. 
(Aplauze puternice. se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.").

România a acționat și acționează con
secvent pentru a asigura dezvoltarea 
noului curs în viața internațională, de 
destindere și colaborare, pentru înfăp
tuirea securității europene, pentru a 
face ca pe continentul nostru să se in
staureze relații noi, de deplină egalitate 
și respect, care să asigure fiecărei nați
uni posibilitatea de a-și concentra efor
turile spre dezvoltarea economico-socia
lă, fără teama unei agresiuni sau inter
venții în treburile sale interne, să con
tribuie Ia crearea unei Europe noi, a co
laborării și păcii. Sîntem ferm hotărîți 
să facem totul pentru triumful confe
rinței general-europene, considerînd că 
aceasta corespunde atît intereselor tutu
ror națiunilor europene, cît și cauzei pă
cii și colaborării din întreaga lume. 
(Aplauze prelungite).

Fiind preocupați de a realiza această 
polițică> ne-au produs o mare îngrijo
rare reluarea ostilităților și desfășura
rea acțiunilor militare din Orientul 
Mijlociu. Este cunoscut că România s-a 
pronunțat în mod constant, pentru o 
soluție politică. Ea a declarat, nu o 
dată, că menținerea sub ocupație de 
către Israel a teritoriilor arabe, ocupa
te prin forță în cadrul războiului din 

1967 constituie o permanentă sursă de 
conflict șl poate duce ortcînd la un nou 
război. Din păcate, acestea s-au ade
verit. De aceea, dorim din nou 1A re
afirmăm poziția guvernului si a do- 
porului român — de a se pune capăt 
războiului, acțiunilor militare, de a se 
aplica rezoluția Consiliului de Securita
te, de a se elibera, de către Israel, te
ritoriile arabe ocupate în urma răz
boiului din 1967, de a se asigura o pace 
dreaptă, justă, în care toate națiunile 
din această parte a lumii să se bucure 
de suveranitate, să aibă garantată in
tegritatea teritorială, să-și poată con
centra forțele în direcția dezvoltării 
lor economico-sociale.

Considerăm, de asemenea, că trebuie 
să se țină seama și de necesitatea de 
a se asigura soluționarea problemei 
populației palestiniene în conformitate 
cu năzuințele sale. Sîntem ferm hotă
rîți să acționăm, să facem tot ceea ce 
depinde de noi, pentru a contribui Ia 
restaurarea păcii, la instaurarea unei 
păci trainice în Orientul Mijlociu. (A- 
plauze puternice).

Pornind de la răspunderea față de 
poporul nostru și față de cauza socia
lismului, de la îndatoririle noastre in
ternaționaliste față de forțele păcii, de 
forțele progresiste de pretutindeni, 
vom sprijini activ mișcările «ie elibe
rare națională, pentru a se pune cu 
desăvîrșire capăt asupririi unui popor 
de către altul, pentru lichidarea poli
ticii imperialiste de forță și dictat, 
a colonialismului, neocolonialismului, 
pentru a asigura tuturor națiunilor lu
mii dreptul la o dezvoltare liberă, In
dependentă, corespunzător voinței fie
cărei națiuni. (Aplauze puternice, pre
lungite)

Evenimentele internaționale — atît 
cursul destinderii, soluționarea în ul
timii ani a unor probleme, începerea 
conferinței general-europene, cît și e- 
venimentele recente privind reluarea 
ostilităților militare din Orientul Mij
lociu — demonstrează o dată în plus cît 
este de necesară unirea eforturilor tu
turor forțelor antiimperialiste și pro
gresiste pentru a asigura pacea trainică 
și soluționarea problemelor dintre state 
pe cale pașnică, pentru a exclude 
războiul de pe planeta noastră. (Aplau
ze puternice)

Toate aceste evenimente demonstrea
ză cu putere necesitatea creșterii și 
rolului O.N.U. în soluționarea diferite
lor probleme dintre state, în asigura
rea unei colaborări și păci trainice/ 
Iată de ce România va acționa cu și 
mai multă fermitate în vederea crește
rii rolului Organizației Națiunilor U- 
nite, al altor organisme internaționale, 
pentru participarea activă a tuturor 
statelor, indiferent de mărime, Ia so
luționarea problemelor internaționale. 
Mai mult ca oricînd considerăm că nici 
o problemă internațională nu poate fi 
soluționată de cîteva țări, că proble
mele mari, care interesează colabora
rea și pacea între popoare, pot fi solu
ționate numai cu participarea tuturor 
statelor lumii. Mai mult ca oricînd 
considerăm că țările mici și mijlocii 
trebuie să participe mai activ, să aibă 

un cuvînt mal greu In soluționarea ma
rilor probleme internaționale. Numai 
pe această cale vom asigura mersul 
înainte spre destindere, spre o pace 
trainică între popoare. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Tot ceea ce s-a înfăptuit in viața In
ternațională este în primul rînd rezul
tatul luptei forțelor înaintate ale ome
nirii, a țărilor socialiste, mișcării revo
luționare, comuniste și muncitorești, 
mișcării de eliberare națională, a tutu
ror forțelor antiimperialiste, a po
poarelor din întreaga lume, care se 
pronunță tot mai ferm pentru a se pune 
capăt vechil politici. De aceea, consi
derăm că asigurarea cursului nou, de 
colaborare și destindere, soluționarea 
problemelor mari care confruntă as
tăzi omenirea, cer intensificarea soli
darității tuturor acestor forțe, partici
parea tot mai activă a opiniei publice 
mondiale, a tuturor popoarelor Ia 
viața internațională. Problemele mari 
pot fi soluționate de popoarele Înseși ; 
acțtonînd, popoarele vor impune guver
nelor o politică nouă. Poporul român 
se adresează tuturor popoarelor pentru 
a ne uni eforturile, pentru a asigura 
triumful politicii de pace și colaborare 
în lume. (Aplauze puternice, se scan
dează : „Ceaușescu—P.C.R.“).

Dragi tovarăși,

Doresc, în încheiere, să exprim cele 
mai calde mulțumiri pentru primirea 
călduroasă ce ni s-a făcut în orașul 
dumneavoastră, pentru aprecierile ce 
au fost rostite aici la adresa politicii 
partidului și guvernului. în toate a- 
cesțe manifestări, văd o expresie a a- 
dezîunii depline a locuitorilor de pe a- 
cesie meleaguri, a întregului popor, la 
politica marxist-Ieninistă a partidului 
nostru, a hotărîrii de a înfăptui nea
bătut această politică, care corespunde 
Pe deplin intereselor vitale ale întregii 
noastre națiuni, cauzei socialismului șl 
comunismului, păcii și colaborării In
ternaționale (Aplauze. Se scandează t 
„Ceaușescu și poporul").

Ma avem doi ani și trei luni pînă Ia 
încheierea cincinalului, dar stlu că 
v-ați luat angajamentul să-1 realizați 
mai devreme deci nu mai aveți chiar 
doi ani și trei luni. Nu știu cu cite luni 
mai devreme veți realiza cincinalul — 
aceasta urmează să o hotărîți dumnea
voastră. eu nu vreau să mă amestec în 
hotărîrile comitetului județean și ale 
oamenilor muncii din Tg. Mureș, le dau 
deplină independență să realizeze cin
cinalul în cit mai scurt timp. (Anima
ție, aplauze prelungite).

Vă urez să realizați în cele mal bune 
condiții, cu rezultate cît mai bune, 
sarcinile mari ce vă revin în acest cin
cinal, să aduceți o contribuție tot mai 
însemnată Ia dezvoltarea generală a 
patriei noastre socialiste.

Vă doresc multă sănătate, multă fe
ricire, dragi tovarăși. (Urale, aplauze 
prelungite, se scandează : „Ceaușescu— 
P.C.R.". Cei prezenți la adunare ova
ționează îndelung pentru Partidul Co
munist Român, pentru Comitetul Cen
tral. pentru secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

In frumoasa piață din fața 
noului teatru din Tg. Mureș s-a 
strîns un mare număr de cetă
țeni ai orașului și din județ 
pentru a participa la adunarea 
populară, organizată cu prilejul 
vizitei de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

. La sosirea la miting, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost întîm- 
pinat cu nesfîrșite urale și a- 
clamații.

Mitingul a fost deschis de to
varășul Iosif Banc, care, în nu
mele comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii din județ, a a- 
dresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un fierbinte salut și 
cele mai sincere urări de bun 
venit pe frumoasele meleaguri 
ale Mureșului și Tîrnavelor.

Alături de întregul nostru po
por, oamenii muncii din județ 
au urmărit cu viu interes și 
nlîndrie patriotică solia de pace 
și prietenie condusă de dum
neavoastră, prin care ați făcut 
cunoscute popoarelor Americii 
Latine preocupările și victoriile 
poporului român, angajat plenar 
să făurească o societate nouă, 
socialistă, ați deschis noi porți 
colaborării și înțelegerii între 
țări de gintă latină.

Doresc să folosesc acest prilej 
pentru a vă informa, mult sti
mate tovarășe secretar general, 
că în activitatea oamenilor 
muncii din județul nostru, ca 
urmare a aplicării politicii par
tidului, a indicațiilor dumnea
voastră, s-au obținut rezultate 
de prestigiu.

Informînd pe secretarul gene
ral al partidului cu privire la

Adunarea populară de la Tg Mureș
marile prefaceri înnoitoare din 
județ, vorbitorul a arătat :

Planul i producției globale in
dustriale pe 9 luni ale anului in 
curs a fost realizat în proporție 
de 102,8 la sută. Producția su
plimentară s-a obținut în) cea 
mai mare parte pe seama creș
terii productivității muncii, care 
depășește pe salariat cu 4 468 lei 
prevederile planului.

Acum vă raportăm cu satis
facția datoriei împlinite, că a- 
cest angajament a fost depășit 
cu 3 luni Înainte de termen.

în încheiere vorbitorul a spus :
Strîns uniți în jurul Partidu

lui Comunist Român, al Comi
tetului său Central, al dumnea
voastră personal, stimate tova
rășe secretar general, a spus în 
încheiere vorbitorul, comuniștii, 
toți oamenii muncii din județul 
Mureș, indiferent de limba pe 
care o vorbesc, fac legămînt că 
vor munci fără preget, mobili- 
zîndu-și și pe viitor întreaga ca
pacitate și energie pentru a-și 
aduce din plin contribuția la în
făptuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului 
nostru.

La miting a luat apoî cuvîn- 
tul Teodor Spineanu, secretar 
al Comitetului de partid la 
Combinatul chimic Tirnăveni.

Exprimînd voința colectivului 
de muncă din Combinatul chi
mic, a tuturor locuitorilor din 

Tirnăveni — români, maghiari, 
germani — vă asigurăm, tova
rășe secretar general, că vom 
urma în mod neabătut linia po
litică internă și internațională 
elaborată de partid, purtînd 
amprenta strălucitei dumnea
voastră contribuții, că vom ser
vi cu cinste și demnitate cauza 
partidului, a înfloririi națiunii 
noastre socialiste.

Lajos Szabo, rectorul Institu
tului de teatru din Tg, Mureș 
a arătat în euvîntul său :

întreaga activitate pe care o 
desfășurați neobosit în fruntea 
partidului și statului nostru 
a atras admirația și respectul 
întregii lumi, a evidențiat marea 
dv. personalitate de om politic 
comunist, fiu credincios al po
porului român, exponentul cel 
mai fidel aî conștiinței și spi
ritualității poporului nostru'. 
Sîntem fericiți că partidul și 
patria, că noi toți avem în frun
tea noastră un asemenea om.

După ce a subliniat semnifi
cațiile dării în folosință a gran
diosului edificiu teatral din Tg. 
Mureș, angajindu-se de a onora 
încrederea hcordată, vorbitorul 
a spus în încheiere :

Cu cele mai alese sentimente 
ale inimilor noastre, a spus in 
încheiere vorbitorul, vă rog să 
primiți, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să onorați spectacolul 
inaugural al Teatrului de Stat 

din Tg. Mureș, în calitate de 
prim și cel mai iubit spectator al 
nostru.

Eroul Muncii Socialiste, Gheor- 
ghe Duma, președintele Coope
rativei agricole de producție din 
comuna Săulia, a spus :

Noi, lucrătorii ogoarelor din 
județ — români, maghiari, ger
mani — recunoscători pentru 
grija deosebită pe care partidul 
și statul, dumneavoastră perso
nal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
o acordați continuei dezvoltări a 
satului românesc, vă asigurăm 
de profundul atașament față de 
politica internă și externă a par
tidului nostru, politică externă 
a cărei strălucită expresie a re
prezentat-o și recenta dumnea
voastră vizită în țările Americii 
Latine.

Spre binele nostru, al tuturor 
locuitorilor ținuturilor româ
nești. spre binele cauzei păcii și 
socialismului să ne trăiți, sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
ani mulți și fericiți.

în numele studenților — ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități — care învață 
și muncesc înfrățiți la Tg. Mu
reș, a luat euvîntul Iudit Pan- 
czel. din anul IV al Institutului 
medico-farmaceutic :

Activitatea neobosită de condu
cător și mentor a] făuririi Româ
niei socialiste moderne constitu

ie pentru noi, studenții, un 
exemplu, un permanent și pu
ternic stimulent în tot ce gîndim 
și facem, fiindcă vedem în aceas
ta cea mai fericită expresie a 
înțelepciunii, bărbăției, curaju
lui și optimismului ce caracteri
zează poporul român.

Aurel Mindru, muncitor la în
treprinderea de prelucrare a 
lemnului „23 August“ a spus :

Făcîndu-mă exponentul colec
tivului nostru de mupcă, vă ra
portez, tovarășe secretar general, 
că, aplicînd neabătut prețioasele 
dumneavoastră indicații cu pri
vire la creșterea, în.actualul cin
cinal, în ritm înalt, a schimburi
lor comerciale externe, între
prinderea noastră a partici
pat în acest an la 15 expoziții și 
tîrguri internaționale, .ducînd 
peste hotare faima producătorilor 
de mobilă de pe meleagurile mu
reșene, contribuind la creșterea 
competitivității și prestigiului 
produselor românești pe toate 
meridianele globului.

Primit cu nesfîrșite urale și a- 
clamații. a luat:apoi euvîntul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului gene
ral a fost subliniată în repetate 
rinduri cu vii și puternice apla
uze.

Făcindu-se ecoul sentimentelor 
zecilor de mii de participanți, 
vorbind în încheierea mitingului, 
primul secretar al Comitetului 
județean de partid, a spus:

Permiteți-ne, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, să ne 
exprimăm încă o dată cele mal 
fierbinți mulțumiri pentru vizita 
pe care ne-o faceți, pentru în
drumările și prețioasele indicații 
pe care și de astă dată ni le-ați 
dat. Aceste indicații pentru orga
nizația noastră județeană de par
tid, pentru toți locuitorii, județu
lui, vor constitui o luminoasă 
călăuză, un îndemn spre noi rea
lizări în activitatea noastră, pen
tru transpunerea în viață a ma
rilor sarcini economice și sociale 
care ne 6tau în față în actuala 
etapă.

Ne angajăm, mult stimate to
varășe secretar general, că vom 
munci cu toată dăruirea, cu tot 
elanui nostru pentru aplicarea în 
viată a politicii partidului, pentru 
edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră.

Vă dorim dumneavoastră, iubi
te tovarășe secretar general, să
nătate deplină și multă fericire, 
putere de muncă soorită. spre 
binele partidului, al poporului 
român, pentru prosperitatea dr- 
triei noastre dragi — Republica 
Socialistă România.

Marea adunare populară ia 
sfîrșit într-o atmosferă de puter
nică însuflețire. De pretutindeni 
se aud urări înflăcărate pentru 
P.C.R.. pentru secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae 
'"’eaușescu

Mii și mii de muncitori, țărani, cooperatori, intelectuali, tineri șt 
vîrstnici, români, maghiari, germani, locuitori ai acestor străvechi 
meleaguri ale patriei, au venit la această nouă întâlnire cu coif 

ducătorul iubit al poporului nostru.



în ultimul meci din preliminariile C. M. de fotbal 
ROMÂNIA—FINLANDA 9-0 (5-0)

Inca treisăptăiiiini de emoții.,.
în sfîrșit. ceea ce programăm 

și pronosticăm se realizează. 
Echipa noastră a luptat pentru 
a-și păstra cele două șanse, cu 
toate că ele nu sînt atît de 
mari : victoria gazdelor sau 
meci nul la Tirana, la 3 noiem
brie. Ne agățăm, deci, de acest 
fir de păr. Dacă n-ar fi fost 
acel 1—1, din septembrie trecut, 
de la Helsinki, la această oră 
eram, probabil, calificați la 
W.M. ’74. Cit de mult ne-a cos
tat că n-am luat lucrurile, de la 
început, în serios. Iată că atunci 
cînd toate forțele se mobilizea
ză, conștient și responsabil, pen
tru îndeplinirea unui obiectiv, 
se poate. Tricolorii ne-au dovo- 
dit-o ieri, cu prisosință. Ei nu 
refăcut un handicap ce părea 
aproape imposibil. Isprava me
rită toată lauda și considerația 
noastră. De mult, foarte de mult 
nu am văzut echipa noastră 
luptînd cu atita ambiție, cu atita 
ardoare și dăruire. Semn clar că 
de astă dată a fost pregătită 
mai bine. Să acordăm, așadar, 
din acest merit, din această vic
torie ce ne reaprinde speranțe
le, ceea ce li se cuvine și an
trenorilor Stănescu și Cosmoc.

Vorbind despre meciul în sine 
trebuie să arătăm că ofensiva, 
CU rare excepții, a avut o sin
gură direcție : poarta oaspeților. 
Echipa noastră a creat și purtat 
acțiuni rapide, care s-au Înche
iat cu cel mai mare coeficient 
de eficacitate. S-au marcat 9 
goluri, în stiluri absolut diferi
te. din acțiuni și faze spectacu
loase și, dacă am numărat bine,

am mai avut tot atitea ocazii 
clare, pe care doar neșansa ne-a 
făcut să le ratăm. Poarta lui 
Alaja a fost ținută minute în 
șir sub tirul unui puternic 
bombardament, demonstrînd se
tea de gol, dorința de reabilita
re și de a păstra șansele pe care 
le mai avem și care, din păcate, 
numai depind de noi. Dumitru, 
printr-o lovitură de maestru a 
spart gheața (min. 6) și punctul 
său avea să anunțe posibilul 
festival de goluri. Pe urmă a 
venit rîndul atacanților, unde 
observăm o simetrie aproape 
perfectă : Marcu, Dumitrache și 
Sandu Mircea au marcat fiecare 
cite două goluri. Suma necesară 
și utilă aveau s-o împlinească 
Pantea și Dudu Georgescu care 
a debutat în națională printr-o 
ispravă notabilă : prin ultimul 
gol pe care l-a marcat, al nouă
lea, a adus superioritatea la go
laveraj de partea echipei noas
tre. Cu acest prilej am desco
perit — și sperăm că nu numai 
noi — cit de frumos și util este 
fotbalul ofensiv. /Pentru că dacă 
stăm să facem un calcul, obser
văm că în 5 meciuri am marcat 
8 goluri, iar în cel de ieri... 9. 
Cu finlandezii am realizat ace
lași golaveraj ca echipa R.D.G. : 
10—1. Numai că rivalii noștri au 
cucerit 4 puncte și noi 3 1? Si
gur, ne bucură nespus de mult 
această victorie la un asemenea 
scor, dar emoțiile nu ne-au pă
răsit și Ie vom avea încă trei 
săptămîni în așteptarea veștilor 
de la Tirana...

V. CABULEA

de peste hotare
Situația din Orientul Apropiat

★

Arbitrul maghiar G. Emsber- 
ger a condus următoarele for
mații : România : Răducanu, 
Sătmăreanu, Antonescu, Sameș, 
Deleanu, Dumitru, Dinu, Pan- 
tea, M. Sandu, Dumitrache (D. 
Georgescu), Marcu. Finlanda : 
Alaja, Virkkunen, Makkinen, 
Saviomaa, Rayantie, Ranata,

★

Paavolainen, Soumalainen, Ka- 
llito, Paatelainen, Toivola.

Clasamentul grupei a 4-a : 
1. România 9 puncte (17—4) ; 2. 
R.D. Germană 8 puncte (14—2) ; 
3. Finlanda'3 puncte ; 4. Albania
2 puncte. Ultimul meci Albania 
—R.D. Germană va avea loc la
3 noiembrie la Tirana.

Bucuria 
tribunelor 

(Urmare din pag. I)
lat decît două momente dra
matice în toate cele 90 de mi
nute de joc : la 7—0 ne a- 
pucase un strop de frică la 
gîndul că golul opt ar putea 
intirzia prea mult (n-a în
târziat, de fapt) și atunci cînd 
Sameș, la unul din foarte 
puținele atacuri ale finlande
zilor. a încremenit în ghete 
în careul mic, lăsînd adver
sarul singur cu Răducanu. 
Noroc că finlandezul a avut 
inimă bună, mingea l-a lo
vit în ceafă și s-a scurs a- 
fară.

Trebuie spus, totuși, că 
bucuria tribunelor Ia acest 
meci a fost fără margini și 
numai cine n-a venit pe ,.23 
August" n-a văzut acele cî- 
teva mii de fețe și priviri 
clocotind de mulțumire, de 
fericire și de extaz ori de 
cîte ori se înscria un gol (un 
mucalit din spatele meu stri
ga, ca Ia nuntă : „Să ne tră
iască"). De mult timo aștep
taseră ei ziua în care să se 
sature de goluri, ziua în care, 
la 9—0, să cînte : „Timpul 
trece, timpul trece, hai, bă
ieți, cu golul zece A fost 
minunat pentru noi să ne ve
dem echipa atacînd 88 de mi
nute intr-un meci, după ce 
ani de zile am plîns pe tușă, 
rugind-o cu lacrimi să nu 
mai temporizeze. Am fost, 
apoi, fericiți, să-1 vedem pe 
Dumitru atingind din nou 
cota Iui cea mai înaltă (eu
ropeană), pe Dumitrache în
scriind magistral cu capul, pe 
Dinu stăpînind tot terenul, pe 
Sandu Mircea și Marcu fu
gind printre adversari ca șo- 
pîrlcle.

Acum ce să mai facem ? 
Nu mai putem face nimic. 
Dacă n-am fost în stare dc 
un egal la Leipzig trebuie să 
ne punem speranța în noroc. 
Cit de mare poate fi acest 
noroc ? Nu știu. Eu știu un 
vechi proverb românesc, care 
zice așa : „La barza chioară 
îi face dumnezeu cuib".

ACTUALITATEA PE SCURT
• GIMNASTICĂ
România — campioană 
balcanică

Sala sporturilor din orașul 
Sf. Gheorghe, a găzduit timp de 
3 zile/cea de-a 5-a ediție a 
Campionatului balcanic de gim
nastică (sportivă și modernă), la 
care au fost prezențî un număr 
de 72 de sportivi din Bulgaria, 
Iugoslavia, România. Grecia și 
Turcia, ultimele două țări par
ticipante pentru prima oară la 
această competiție. Nivelul teh
nic, precizia și buna coordonare 
a gimnaștilor români s-a văzut 
din primele execuții ; ei au do
minat întregul concurs. O fru
moasă victorie a revenit lui 
Dan Grecu, medaliat cu argint 
la Grenoble — C.E. și cu bronz 
la ultimele C.E., care a cîșigat 
titlul de campion balcanic abso
lut. La fete concursul a cu
prins gimnastică sportivă și 
modernă cu o frumoasă compor
tare la „sportivă" a românce
lor, care au adus astfel viptoria 
la individual cit și la echipe — 
titlul balcanic revenind Iui 
Anca Grigoraș. Situația a fost 
mai încordată la „modernă" cînd 
echipa Bulgariei și-a spus cu- 
vîntul printr-o execuție plină 
de dificultate tehnică, originali- 
.tate și compoziție.

Clasamentul general : gimnas
tică sportivă masculin indi
vidual compus. Dan Grecu (Ro
mânia) 56,30, Nicolae Oprescu 
(România) 54,70 și St. Zoev 
(Bulgaria) 54,60. Pe echipe Ro
mânia campioană balcanică 
273,65, Bulgaria 269,05, Iugoslavia 
260,50. Feminin : Anca Grigoraș 
37,85. Iuliana Simonfi 37.00, Rodi- 
ca Sabău 36,75. Pe echipe Ro
mânia 184,70. Bulgaria 179,70, 
Iugoslavia 177,90. Gimnastica 
modernă : locul I Maria Ghigo- 
va, (Bulgaria,) Filipova Krasimi- 
ra și locul doi, Sîma Cristina 
(România).

IRINA ȚONEA

• HANDBAL
„Trofeul Carpați"

întîlnind o adversară de primă 
mînă, echipa Uniunii Sovietice, 
naționala noastră la handbal fe
minin a ținut, și a reușit oare
cum, să ne convingă că înfrîn- 
gerea din fața Iugoslaviei a fost 
un accident și că atunci cînd a- 
bordezi de o altă manieră par
tida, adică mai incisiv, mai ho- 
tărît și mai dinamic, soarta jo
cului poate fi alta. Și a fost 
alta, victoria fiind obținută poate 
mai clar decit o arată scorul 
(20—-17), mai ales că, in afara 
începutului jocului, diferența de 
scor a alternat între 3 și 5 go
luri în favoarea româncelor. Cu 
această victorie s-a încheiat a- 
cest triunghi al „lanțului slăbi
ciunilor" în care U.R.S.S. a în
vins Iugoslavia, aceasta a dispus 
de echipa țării/ noastre, care, la 
rîndul ei, le-a învins pe sovie
tice. Să fie vorba de un echi
libru valoric ? Poate, dar tot a- 
tît de bine se poate vorbi și de 
o inconstanță valorică sau, în 
mai mică măsură, de o neadap- 
tare la jocurile sistem turneu, 
care programează partide în

fiecare zi. în acest ultim caz ar 
fi vorba de pregătire fizică și la 
acest capitol e mai mult de lu
cru. Singura care nu vrea să facă 
„corp comun" este echipa R. D. 
Germane care pînă la ora cînd 
scriem aceste rînduri n-a cedat 
nimănui două puncte și chiar de 
cel cedat Iugoslaviei s-a „des
părțit" cu greu luptînd din răs
puteri să obțină egalarea, dacă 
victoria n-a fost posibilă. In ce
lelalte jocuri ale reuniunii de 
sîmbătă, R. D. Germană a în
vins, greu dar scontat, Ungaria 
(14—11), iar Iugoslavia a avut 
ca partener „de antrenament" e- 
chipa secundă a țării noastre 
(14-8).

8. UNGUREANU

• RUGBI
Sportul studențesc — 
Steaua 7—3 !

Jucătorii de la Sportul Stu
dențesc au părăsit ieri, terenul 
Ghencea victorioși. Performanța 
de a învinge pe campioni, echi
pa Steaua, la ei acasă, după o 
partidă de un. bun nivel tehnic, 
este remarcabilă. Unde au gre
șit elevii lui P. Cosmănescu ? 
în primul rind, ei au avut o 
prea mare doză de încredere ; 
in al doilea rind. jocul neinspi
rat al înaintării : militarii nu au 
putut concretiza decît o singură 
lovitură de pedeapsă prin Dur- 
bac. Studenții bucureșteni însă 
se pot felicita pentru splendida 
încercare a lui Fugigi, care îm
preună cu lovitura de picior că
zută a lui Nicolescu, au modifi
cat scorul la 7—3.

în a doua partidă a cuplaju
lui, Dinamo, in vervă deosebi
tă a dispus de metalurgiștii de 
la Gloria cu scorul de 15—6. în
tâlnire în care am remarcat un 
tânăr jucător, pe dinamovistul 
Constantin.

Tot in Capitală, în Parcul Co
pilului. Grivița roșie a dispus 
greu de Vulcan, după un joc 
confuz, cu scorul de 6—4.

Rezultate din țară : Universi
tatea Timișoara—Farul 4—3. rl- 
gronomîa Cluj—Chimia Năvo
dari 6—4 ; Știința Petroșeni— 
Rulmentul Birlad 9—3 și C.S.M. 
Sibiu—Politehnica Iași 9—6.

GABRIEL FLOREA

• VOLEI
Prima etapă...

Prima etapă a debutat sîmbă
tă în sala Giuleștâ. cu meciul 
feminin Rapid—I.T.B. Victorie

scontată în aproape 50 de minu
te a rapidistelor (7, 6, 6). în 
continuare, Rapid învinge Pro
gresul cu 3—2 (10, 13, —9. —14, 
13) după un meci de slabă fac
tură tehnică. S-au remarcat, de 
la Rapid — Drăgan, iar de la 
Progresul — Ozum. La Timișoa
ra. C.S.U. Galați, a cîștigat de
tașat în fața Politehnicii (3—1) 
după un meci echilibrat doar în 
primul set.

Duminică o primă surpriză : 
victoria echipei Universitatea 
Craiova la București în fața 
I.E.F.S. și încă cu categoricul 
scor de 3-0 (10, 17. 13). O vic
torie a voinței, în care toate 
componentele echipei din Cetatea 
Băniei s-au evidențiat, dar în 
mod deosebit Popa, Otincelescu, 
Popența, Pașca. în rest, rezultate 
normale la Bacău. Steaua cîști- 
gă 3—2, Dinamo (F) —; C.S.M. 
Sibiu 3—1.

V. IONESCU

• FOTBAL
Rezultatele diviziei B

SERIA l : Constructorul Ga
lați _ f.C. Galați 0—0 : Știința 
Bacău—Progresul Brăila 2—1 : 
C.S.U. Galați—Oțelul Galați
1— 2 ; Metalul Mija—Caraimanul
2— 0 ; Gloria Buzău—Victoria 
Roman 2—0 ; Metalul Plopeni— 
Delta Tulcea 3—0 ; Petrolul 
Moinești—Viitorul Vaslui 2—0 ; 
Ceahlăul—C.S.M. Suceava 3—0 ; 
Celuloza—C.F.R. Pașcani 1—0.

SERIA A II-A : Minerul Mo- 
tru—Flacăra Moreni 3—1 ; C. S. 
Tirgoviște — Metalul Drobefa 
3_0 ; Gaz Metan—Electro- 
putere 1—1 ; C.S.M. Sibiu—Di
namo Slatina 2—1 ; Progresul 
București — Metalul București 
1—0 ; Autobuzul București— 
Chimia Rm. Vilcea 1—1 ; Trac
torul Brașov— Ș. N. Oltenița
3— 0 ; Metrom Brașov—Carpați 
Brașov 3—0.

SERIA A III-A : Minerul 
Cavnic—Victoria Cărei 1—3 ; 
Mureșul Deva—Minerul Anina 
0—0 ; Olimpia Satu Mare — 
C.F.R. Arad 0—0 ; C.F.R. Timi
șoara—U. M. Timișoara 2—0 ; 
Vulturii Lugpj—Arieșul 3—1 ; 
F. C. Bihor—Olimpia Oradea 
1—0 ; Gloria Bistrița—Industria 
Sîrmii 2—1 ; Textila Odorhei — 
Minerul Baia Mare 2—2 ; Meta
lurgistul Cugir—Corvinul 0—1.

CAIRO. — „Forțele armate e- 
giptene au declanșat, duminică 
dimineața, o ofensivă generali
zată" — anunță un comunicat 
oficial dat publicității la Cairo. 
Acțiunea, arată comunicatul, a 
fost declanșată în conformitate 
cu prevederile inițiale ale pla
nurilor de luptă. Bătălia conti
nuă între forțele blindate egip
tene și cele israeliene. „Trupele 
noastre— precizează comunica
tul — înaintează cu succes de-a 
lungul întregii linii a frontului".

Referindu-se la luptele care au 
avut loc sîmbătă, un alt comu
nicat militar egiptean, difuzat 
de postul de radio Cairo, infor
mează că au fost doborîte 16 a- 
parate israeliene, între care trei 
elicoptere. „Aviația inamică a în
cercat să întreprindă sîmbătă di
verse raiduri aeriene împotriva 
forțelor egiptene amplasate la est 
de Canalul Suez. Apărarea anti
aeriană a respins avioanele ina
mice, doborînd 16 dintre ele". 
Comunicatul adaugă că, sîmbătă 
seara, forțele aeriene egiptene 
au atacat, simultan, concentrări 
de tancuri și blindate israeliene 
pe axa nordică și sudică a Si- 
naiului, distrugînd un număr 
important dintre ele. Se preci
zează,totodată, că 4 aparate e- 
giptene au fost doborîte de că
tre forțele israeliene în cursul 
acestor angajamente.

DAMASC. — „Luptele au fost 
reluate cu intensitate, pe mare 
și pe uscat" — anunță un comu
nicat militar sirian, dat publi
cității în primele ore ale zilei 
de duminică. „Forțele siriene 
terestre, sprijinite de formațiuni 
ale aviației, sînt angajate în 
ciocniri violente care se desfă
șoară pe înălțimile Golan, cu- 
prinzînd toată linia frontului de 
aproximativ 96 km".

„Avioanele inamice — arată 
comunicatul — au lansat un raid 
asupra unuia dintre aeroportu
rile siriene. Apărarea antiaeria
nă siriană a intrat in acțiune 
doborind două aparate israelie
ne".

în același timp, comunicatul 
menționează că o violentă bătă
lie navală s-a desfășurat, dumi
nică dimineața, la ora 1,30, la 
nord de portul Latakia. Forțele 
navale siriene, precum și arti
leria de coastă au reușit să scu
funde două vedete inamice.

Totodată, un purtător de cu
vînt al armatei siriene anunță 
că trei elicoptere israeliene s-au 
infiltrat în regiunea Damascu
lui, lansînd bombe asupra ora
șului.

Surse militare oficiale siriene 
precizează că în cursul luptelor 
care au avut loc vineri în regiu
nea înălțimilor Golan au fost 
distruse 45 de tancuri israeliene.

TEL AVIV. — în cursul nop
ții, unitățile de artilerie israe-

Represiunile 
din Chile

Alți cinci chilieni, acuzați 
de „a fi atacat reprezentanți 
ai forțelor armate", au fost 
împușcați, sîmbătă, relatează 
agenția Reuter. Execuția a 
avut loc în tabăra închisorii 
Pișagua, în nordul țării.

în cursul popții s-a anunțat 
interzicerea publicării sau trans
miterii, de către presă și radio- 
televiziune, a oricăror știri cu 
privire la execuțiile care au loc 
în țară, fără o aprobare preala
bilă din partea autorităților. O 
circulară in acest sens a fost 
trimisă tuturor organelor de pre
să, din ordinul expres al gene
ralului Pinochet, șeful juntei 
militare — relevă agenția Fran
ce Presse.

în același timp, la Santiago de 
Chile s-a anunțat că junta mili
tară și ministerul muncii au 
hotărît, sîmbătă, sporirea cu 
patru ore, a duratei săptă-, 
mînii de lucru în sectorul par
ticular și public, pină la 31 de
cembrie.

Secretariatul Tribunalului In
ternațional Bertrand Russel a 
anunțat simbătă că pe Stadionul 
Național din Santiago de Chile 
unde se află numeroși deținuți, 
se practică tortura și a lansat 
un apel opiniei publice interna
ționale pentru salvarea resorti- 
sanților străini care se mai află 
în Chile. Secretariatul a făcut 
cunoscut că se află în posesia 
numelor a 41 de brazilieni de
ținuți pe Stadionul Național. 
Unul dintre ei, Riccardo Torrini, 
fost profesor de matematică la 
Universitatea din Valdivia, a 
suferit torturi cumplite, arată 
secretariatul. Ambasadorul Sue
diei, care a cerut permisiunea 
de a-1 vedea a fost refuzat.

Secretariatul Tribunalului In
ternațional Bertrand Russel a- 
firmă, totodată, că 12 din cei 
2 500 de brazilieni care s-ar afla 
La Santiago au fost uciși.

liene amplasate pe teritoriul si
rian, în zona înălțimilor Golan, 
au bombardat regiunea Damas
cului — a anunțat un purtător 
de cuvînt militar reluat de a- 
gențiile de presă. Au fost bom
bardate liniile de apărare ale 
orașului, fiind atinse o serie de 
obiective militare aflate în su
burbiile capitalei siriene — a 
precizat un purtător de cuvînt 
citat de agenția Associated 
Press.

Ultimul comunicat militar dat 
publicității duminică diminea
ța, la Tel Aviv, informează că 
forțele israeliene au atacat și 
cucerit o serie de linii fortifi
cate pe axa Kuneitra — Da
masc. în prezent, ele înaintea
ză pe trei direcții spre capi
tala siriană, aflîndu-se la numai 
14 mile (23 km) de aceasta.

Făcînd bilanțul luptelor înre
gistrate sîmbătă în zona înălți
milor Golan, un purtător de cu
vînt militar israelian a precizat 
că forțele israeliene au distrus 
70 de tancuri siriene și au dobo- 
rit 19 avioane.

Referindu-se la frontul egip
tean, un comunicat oficial israe
lian informează că, în zorii zi
lei de duminică forțele egip- 
tele amplasate în Sinai au de
clanșat o ofensivă generalizată 
de-a lungul întregii linii a fron
tului. Atacul egiptean a fost 
precedat de violente tiruri de 
artilerie și repetate raiduri ae
riene.

Un purtător de cuvînt militar 
Israelian a precizat că avioane 
de tip „Mirage" au participat la 
atacul declanșat de forțele e- 
giptene împotriva celor israelie
ne în regiunea Sinaiului — re
latează agențiile de presă. Co
municatul arată că ofensiva e- 
gipteană a fost oprită în toate 
sectoarele și că 30 de tancuri 
inamice au fost distruse.

în prezent, luptele continuă cu 
intensitate.

Surse oficiale militare din Tel 
Aviv informează că, de la de
clanșarea ostilităților, forțele is
raeliene au capturat, pe cele 
două fronturi, peste 400 prizo
nieri egipteni și sirieni. între 
care 58 de ofițeri — relatează 
agenția France Presse.

Conferință a 
tineretului 
muncitor 
din R.F.G.

La Frankfurt pe Main, s-au 
deschis lucrările unei confe
rințe a tineretului muncitor 
din R.F.G., convocată la ini
țiativa conducerii Partidului 
Comunist German. Sute de 
delegați, sosiți din toate lan
durile R. F. Germania, re
prezentanți ai tineretului 
muncitoresc, ai tinerilor din 
mediul rural, ai studenților 
și elevilor, vor examina pro
blemele luptei tineretului 
vest-german pentru drepturi 
sociale, pentru securitate și 
destindere în Europa.

• COMUNIȘTII britanici se 
pregătesc pentru cel de-al 
XXIII-lea Congres al partidului 
lor. Intr-un articol publicat de 
ziarul „Morning Star" Gordon 
McLennan, membru al Comite
tului Executiv al P.C. din Ma
rea Britanie, arată că viitorul 
congres este chemat să aducă o 
contribuție importantă la întă
rirea mișcării muncitorești bri
tanice. „Succesele înregistrate 
de forțele de stânga la Congresul 
sindicatelor britanice și la Con
ferința anuală a Partidului La
burist, se arată în articol, re
flectă lupta maselor largi popu
lare, in cadrul căreia partidul 
comunist deține un rol impor
tant".

• TENIS. Ilie Năstase — cîștigător al turneului 
de la Barcelona

Tenismanul român Ilic Năstase a repurtat un nou și remarcabil 
succes internațional cîștigind duminică turneul de la Barcelona. 
După ce in semifinale adispus clar de cehoslovacul Kodes în
vingătorul turneului de la Wimbledon, in finală, Ilie Năstase l-a 
întâlnit pe cunoscutul jucător spaniol Manuel Orantes. La capă
tul unei partide spectaculoase, care a durat 103 minute. Ilie 
Năstase a terminat învingător cu scorul de 2—6, 6—1, 8—6, 6—4. 
Comentând acest meci, agențiile internaționale de presă subli
niază că primul set a revenit lui Orantes care a avut un serviciu 
mai precis. In continuare se arată că posedind o tehnică su- 
perioadă Ilie Năstase l-a dominat pe spaniol. Setul trei a fost cel 
mai spectaculos, cei peste 5 000 de spectatori aplaudîndu-i 
furtunos pe finaliști.

• PENTRU accelerarea trans
portului pbștei și pentru descon
gestionarea străzilor orașului de 
circulația celor 800 de mașini 
poștale, la Moscova se constru
iește un sistem de poștă pneu
matică. Conductele subterane 
vor avea diametrul de 420 mm 
și prin ele vor putea circula, pe 
bază de aer comprimat, trenuri 
in două direcții, care vor putea 
dezvolta viteza de 40 km pe oră. 
Fiecare din cei patru vagoneți 
ai unui tren pneumatic va avea 
capacitatea de transport de 3 
tone. Poșta pneumatică va face 
legătura inelară intre șase din 
cele mai mari secții poștale din 
•gările Moscovei și secția de ex
pediție a Editurii „Pravda".

Puternice demonstrații 
studentesti în Tailanda 
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• 200000 de participant! • Violente ciocniri 
între studenți și polițiști • 200 de studenți au 

fost uciși
Tn ultimele zile, în capitala Tailandei, au avut Ioc puternice 

demonstrații, la care au participat peste 200 000 de studenți care 
au cerut eliberarea colegilor lor arestați și acuzați de „complot 
împotriva statului" precum și elaborarea unei noi Constituții.
Ca urmare a acestor acțiuni, 

anunță postul de radio Bangkok, 
vicepremierul Tailandei a decla
rat că guvernul acceptă elibera
rea studenților arestați și că va 
promulga o nouă constituție în 
octombrie 1974, Cu toate acestea, 
duminică dimineața, un mare 
număr de studenți, adunați la 
Universitatea Thammasat, din 
centrul orașului Bangkok au ce
rut elaborarea unei noi constitu
ții înainte de sfirșitul acestui an. 
Poliția a intervenit împotriva 
studenților, produeîndu-se vio
lente ciocniri. Postul de radio 
tailandez a anunțat că, în urma 
acestor incidente, guvernul a ho
tărît să instituie interdicții de 
circulație în capitală. Pe de 
altă parte, unități ale armatei, 
însoțite de tancuri, au pătruns 
în campusul universității și au 
deschis focul asupra miilor de 
studenți aflați acolo. Potrivit 
martorilor oculari citați de a- 
gențiile France Presse și Uni-

ted Press International, aproa
pe 200 de studenți au fost uciși 
și alți peste 200 răniți. Pu
ternice ciocniri între studenți si 
forțele de ordine s-au produs și 
pe străzile din jurul universi
tății.

Postul de radio tailandez a 
anunțat, totodată, că guvernul a 
propus unor conducători ai or
ganizațiilor studentesti, printre 
care secretarului general al Cen
trului Național al Studenților 
din Tailanda — cea mai mare 
organizație studențească din țară 
— să trimită reprezentant! pen
tru începerea de convorbiri.

Din Bangkok se anunță tot
odată că guvernul mareșalului 
Thanom Kittikachorn și-a pre
zentat, duminică, demisia — a 
anunțat postul de radio Bang
kok, citat de agențiile France 
Presse și United Press Interna
tional. Demisia guvernului in
tervine în urma puternicelor 
manifestații studențești.

PE SCURT• PE SCURT» PE SCURT• PE SCURT» PE SCURT

• MINIȘTRII de externe ai 
țărilor meipbre ale Ligii arabe, 
aflați la New York pentru a 
participa la dezbaterile Adună
rii Generale a Organizației Na
țiunilor Unite, au hotărît să ac
cepte ca Mauritania să devină 
membră a organizației — infor
mează agenția M.E.N.

în felul acesta, Mauritania de
vine cei de-al 19-lea membru 
al Ligii arabe.

• PREȘEDINTELUI Iosip 
Broz Tito i-a fost acordat, pen
tru anul 1971, „Premiul Nehru 
pentru înțelegere internațională" 
— distincție anuală indiană care 
se acordă unor personalități ce 
s-au evidențiat prin eforturile 
lor în promovarea păcii și apro
pierii între popoare.

Același premiu, pentru anul 
1972, a fost decernat scriitorului

l-rfa =1
R. P. Bulgaria

șl filozofului francez Andre 
Malraux.

• CAMERA Reprezentanților, 
cea de-a doua cameră a Congre
sului american, a adoptat, vi
neri, proiectul de lege limitând 
la 60 de zile intervalul de timp 
în care președintele Statelor U- 
nite poate să angajeze trupele 
americane într-un conflict peste 
hotare, fără aprobarea forumu
lui legislativ.

în favoarea proiectului de 
lege, care stipulează că șeful 
statului are obligația să expună 
Congresului, în termen de 48 
de ore, rațiunile ce l-au deter
minat să trimită trupe într-o 
regiune unde se desfășoară lupte 
sau unde există riscul iminent 
al declanșării unui atac împo
triva S.U.A., au fost exprimate 
238 de voturi, contra 123.

Anterior proiectul de lege fu
sese aprobat și de Senat.

irm
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INTERES PENTRU ȘTIINȚĂ Șl TEHNICĂ

U
na din formele 
prin care tinerii 
bulgari își mani
festă pasiunea pen
tru cercetare, pen
tru știință și teh

nică, este și participarea la 
cercurile de creație științifică și 
tehnică. Periodic participant și 
organizatorii, intre care Uniu
nea Tineretului Comunist Dimi- 
trovist, ocupă un loc de frunte 
- se efectuează treceri în re
vistă ale realizărilor. Ultima - 
a cincea - a avut loc la Plov
div. Cu acest prilej s-a făcut și 
un bilanț. Din cei 1 850 000 de 
tineri bulgari, 970 000 au luat 
parte la această manifestare, 
în cursul anului trecut numă
rul cercurilor științifice și teh
nice a fost, de 7143, teme re
zolvate 20 200 (în 1971 s-au

rezolvat 10 800), 3276 inovații și 
77 invenții.

în anul 1972 au fost ținute cu 
tinerii membri ai cercurilor 275 
conferințe tehnico-științifice, au 
au avut loc 106 simpozioane.

Această mișcare, denumită „Al 
șaselea plan cincinal", se mate
rializează printre altele și în 
„implantarea" a 10 610 proiecte, 
mai mult decît dublul perioa
dei precedente. Avînd în vedere 
dezvoltarea economică, cerin
țele impuse de această dezvol
tare, caracterul tot mai cuprin
zător al revoluției tehnico-știin
țifice, cea mai mare parte a 
temelor pe care și le-au propus 
să le abordeze tinerii bul
gari în
cdracter practic, cu apli
cabilitate în industrie, în 
agricultură, în învățămînt. lată

cîteva din vedetele ulti
mului salon al tinerilor in
ventatori : ursul electronic, au
tomobilul „I.K.A.R.", modelul re
dus al unei piste de automo
bilism, tehnologia de joncțiune 
a tuburilor — elaborat sub în
drumarea unei echipe de tineri 
cercetători de la Institutul „Vodo
kanal" și distinsă cu medalia de 
aur, masă pe pernă de aer, pen
tru experiențe fizice, lucrare a 
Cercului de tehnicieni din Plov
div, expresul viitorului, prezentat 
de un colectiv de tineri din 
Vrața.

Numărul mare de partici
pant!, succesele acestei mișcări, 
evidențiază dorința tineretului

cadrul cercurilor au un din țara prietenă de a se pre-
găti și a ține pas cu universul 
atît de dinamic al cuceririlor 
tehnico-științifice.

R. S. Cehoslovacă

TRADIȚII LA HRADEC KRALOVE

U
zina „Februarie victorios" din 
Hradec Kralove este cea mai mare 
unitate industrială din Boemia ră
săriteană. Cunoscută și apreciată 
pentru construcțiile mecanice pe 
care le produce, uzina cehoslovacă, 

a cărei vechime depășește un secol de existențe, 
a devenit, în special în ultimul sfert de veac, o 
întreprindere „de fabricat alte uzine". Din 1945 
și pină in prezent, „Februarie victorios" și-a mă
rit producția de 9 ori, iar în ultimul deceniu și 
jumătate productivitatea muncii s-a dublat. Dacă 
se poate vorbi de un prestigiu al uzinei, ale 
cărei instalații chimice complexe sînt apreciate 
de beneficiarii interni și externi - acest fapt se 
datorează în primul rind miilor de muncitori, 
tehnicieni și ingineri, care alcătuiesc harnicul 
colectiv.

La Hradec Kralove se vorbește într-adevăr de 
tradiții muncitorești, tradiții la care frezorul Fran
tisek Krejci, lăcătușul Milan Prouza, au contri

buit din plin prin spiritul de muncă, de dăruire. 
Printre numeroasele sale tradiții merită să amin
tim pe cea potrivit căreia părinții predau ștafeta 
meseriei fiilor lor, aceștia continuînd să ducă mai 
departe ceea ce predecesorii lor au început : 
realizarea unor prqduse din ce in ce mai bune, 
cu randamente sporite. Credem că un exemplu 
este elocvent. Milan Prouza, în prezent șeful sec
torului atelierelor mecanice, a sosit la uzină cu 
peste 30 de ani în urmă. Fiul său, Karel, lu
crează tot în uzină, îmbrățișînd aceeași profesie 
ca și tatăl său : lăcătușeria. în vîrstă de 22 de 
ani, el este unul din promotorii întrecerii socia
liste la care sînt antrenați toți tinerii uzinei. în 
sfîrșit, cel de-al doilea fiu al lui Milan Prouza, 
Zbynek, de 16 ani, este elev al școlii profesionale 
care funcționează pe lingă întreprindere.

Există în această succesiune, devenită firească 
între muncitorii de la Hradek Kralove, o certitu
dine a muncii, a rezultatelor de viitor.

R. P. Mongolă

NOI OPȚIUNI PROFESIONALE

Z
amar este o mică 
așezare agricolă 
pierdută undeva în-, 
tâepa mongolă. De 
cîtva timp aici lu
crează un grup de 

tineri absolvenți ai unei 
școli secundare, care au
hotărît să muncească în ca
drul asociației agricole. Su
ren, unul din bâtrînii sa
tului, spunea despre acești 
tineri că sînt. buni mînuitori ai 
echipamentului și utilajelor de 
care dispun. Conducînd și re- 
parînd tractoarele și combi- . 
nele, reușind să dobîndească 
în pcitru ani, datorită seriozi
tății, pasiunii și hărniciei lor, re
zultate care le-au atras respec
tul locuitorilor, tinerii au adus pe

aceste meleaguri noile profesii, 
atît de necesare dezvoltării e- 
conomice a R.P. Mongole.

Zamarul este un exemplu. 
Școala de la Bayan-Chandman 
poate oferi un altul. Aici, la 75 
de kilometri de capitala R. P. 
Mongole, Ulan-Bator, s-a ridicat 
o modernă școală profesională. 
Primii 310 absolvenți s-au în
dreptat deja spre zecile de 
centre care au solicitat munci
tori calificați ca instalatori, lă
cătuși, operatori și mecanici a- 
gricoli. în prezent 600 de tineri 
și tinere se inițiază în tainele 
unor profesii pînă recent necu
noscute. Elevii au Io dispoziție 
ateliere, o fermă miniaturală pe 
care execută diferite lucrări, în
tocmai unor condiții reale. Pen

tru a-și petrece cît mai folosi
tor timpul liber, elevii dispun de 
o sală de sport, bibliotecă, săli 
de lectură, o sală de cinema, in
structori calificați pentru cercu
rile de teatru și tehnică. Această 
școală va pregăti în actualul 
plan cincinal 1 000 de cadre 
calificate care, alături de alte 
contingente, își vor aduce con
tribuția la dobîndirea unor noi 
succese în dezvoltarea econo
mică, socială și culturală a 
țârii.

La Zamar și Bayan Chandman 
tinerii mongoli, au părăsit ai- 
macurile natale, alegînd noi 
profesii, care le deschid largi 
perspective de afirmare.

Grupaj realizat de 
I. TIMOFTE

• IN ULTIMELE 20 de 
luni, prețurile au crescut 
constant in Japonia. Potrivit 
datelor publicate de Banca 
Japoniei, în prezent, prețu
rile sînt cu 18,7 la sută mai 
mari. în comparație cu pe
rioada corespunzătoare a a- 
nului trecut, această creștere 
constituind un record pentru 
perioada postbelică.

Declarația M. A. E; 
al R. D. Vietnam
Ministerul Afacerilor Externe 

al R. D. Vietnam a dat publici
tății, sîmbătă, o 'declarație in 
care se arată că, ignorind pre
vederile Acordului de la Paris 
privind încetarea războiului și 
restabilirea păcii in Vietnam, 
Statele Unite continuă să acorde 
un important ajutor militar ad
ministrației de la Saigon. Ast
fel, fostul ministru al apărării 
al S.U.A., Elliot Richardson, a 
arătat, într-un raport prezentat 
în fața subcomisiei de credite 
pentru apărare a Camerei Re
prezentanților, că pentru exerci
țiul financiar 1973—1974, ajuto
rul militar al S.U.A. pentru Asia 
de sud-est, din care o parte im
portantă este rezervată adminis
trației saigoneze, se ridică efectiv 
la 4 069 000 000 dolari, ceea ce de
pășește cu mult cele 2 735 000 000 
dolari credite alocați pentru 
exercițiul financiar 1972—1973.

Guvernul R. D. Vietnam, sub
liniază declarația, cere Statelor 
Unite să sisteze imediat ajutorul 
militar pentru administrația sai- 
goneză și să pună capăt defini
tiv angajamentului lor militar 
și intervenției lor în treburile 
interne ale populației sud-viet- 
nameze.

Congresul 
Apimondiei

BUENOS AIRES — Corespon
dență de la Valentin Păunescu : 
La Buenos Aires, sub președin
ția prof. dr. V. Harnaj (Româ
nia), președintele Apimondiei, 
a avut loc, într-un cadru festiv, 
ședința Comitetului de organi
zare a celui âe-al XXIV-lea 
Congres al Apimondiei. Partici- 
panții la lucrări au luat act cu 
satisfacție că atât congresul, care 
se va deschide luni, cît și expo
ziția internațională apicolă și 
celelalte manifestări agricole 
organizate cu acest prilej, se 
vor desfășura sub înaltul patro
naj al președintelui Argentinei. 
Prof. dr. V. Harrîaj a fost primit 
în audiență de ministrul argen
tinian al agriculturii, Horacio 
Giberti, și de alte persoane ofi
ciale, cu care a avut convorbiri 
referitoare la desfășurarea con
gresului și la dezvoltarea api
culturii mondiale. Totodată gaz
dele au manifestat un interes de
osebit pentru stabilirea de le
gături de colaborare cu Româ
nia pentru dezvoltarea unei in
dustrii moderne apicole în Ar
gentina.

: REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București Piața „Scînteli". Tel : 17.60.10 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și dlfuzorii din Întreprinderi și Instituții — Tiparul ; Combinatul poligrafic „Casa Scinteii*.
Cititorii din străinătate pot face abonamente prin „ROMPRESFILATELIA" — Serviciul Import Export Presă — București — Calea Griviței nr. 64—66 POB - 2001.


