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CONTROLORII TEHNICI 
DE CALITATE NU RĂSPUND 

DE... CALITATE?
O sumarâ enumerare a opiniilor unor cumpărători și vinzâtori cu care am stat de vorbâ : • Cămășile 

confecționate la cooperativa „DeservireaM-Titu, au defecte din croit • Ciorapii „Adesgo* sînt o mare 

paguba în bugetul familiei • „Macul Roșu" livrează lac fixativ sanda, spray, care nu pulverizează 

• Țesăturile „Argeșana”, „Tomis", „Textila-Dunărea na", „Dacia" prezintă defecte supărătoare • Tabă- 

căria minerală din Corabia trimite piei corimp curgătoare, cu impurități • PVC Paps lăcuit pentru 

cizme, fabricat la „Victoria“-Timișoara se expoliază.

O cuprinzătoare analiză, cu profunde implicații economice, 
un dialog multilateral purtat la fața locului cu conducători 
ai organelor locale de partid și de stat, specialiști și muncitori

Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

in municipiile Buzău și Ploiești 
____________ ____ ________________ I

Urmînd la scurt timp după vizitele în întreprinderi din județele Galați, Brăila și Mureș, 
actuala vizită a secretarului general al partidului se înscrie în acțiunile menite ca, pe 
baza analizării situației de pe teren, a consultării activului de partid și de stat, a spe
cialiștilor și muncitorilor, să stabilească cele mai eficiente măsuri pentru îndeplinirea pla
nului cincinal înainte de termen, punerea în producție în termen a noilor obiective indu
striale, perspectivele dezvoltării economico-sociale în anii viitori. împreună cu secretarul 

general al partidului se aflau tovarășii llie Verdeț și Miron Constantinescu.

Adăugați la toate acestea necazurile fiecăruia dintre noi cînd constatăm că rochia nu ne vine bine, că stofa aleasă are nuanțe diferite în aceeași bucată, cînd tricotajele ce ne sînt recomandate sînt pur și simplu cîrpite. Și fiecare dintre ele poartă o semnătură care se vrea o garanție : C.T.C. Ne întrebăm deci cum se explică faptul că în depozite și adesea în magazine sînt expuse produse rebarbative, care, ca să spunem lucrurilor pe nume, jignesc cumpărătorii, îi fac să-și piardă încrederea intr-o marcă sau alta, produse semnate de acei oameni împuterniciți să apere calitatea, să se constituie în radarul întreprinderii un- de-și desfășoară activitatea. Ori, în cazurile semnalate, semnătura nu este în consens cu exigența cumpărătorilor. Consecințe : produse respinse, reintrate în circuit pentru rema

nieri, acordări de bonificații, toate însemnînd pagube materiale, perturbarea aprovizionării populației cu produse de sezon.
CINE GARANTEAZĂ MARCA 

FABRICII IAm urmărit această problemă în trei mari unități ..Argeșana"—Pitești, „Textila-Dună- reana"—Giurgiu și „Progresul"- București. în mare parte controlorii tehnici de calitate sint oameni cu experiență care-și justifică mandatul ce le-a fost încredințat prin activitatea pe care-o desfășoară. La „Progresul" cei mai mulți sînt muncitori cu vechi state, care nu fac rabat calității. La „Argeșana" s-au luat măsuri pentru
LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. a V-a)

IN CAMPANIA AGRICOLĂ;

Recoltează strugurii 
de pe ultimele

suprafețe
Bătălia campaniei cunoaș

te ritmuri tot mai intense și 
în județul Galați. Aici, ni se 
spune, 34 de cooperative agri
cole au și încheiat strîngerea 
recoltei de struguri. Din si
tuațiile de la comandamentul 
județean reiese că pe 16 oc
tombrie în C.A.P. se recolta
se 93 la sută și în I.A.S. 97 
la suta. In frunte se situează 
de această dată I.A.S. Dealul 
Bujorului. „La huna desfășu
rare a campaniei de recoltare 
a strugurilor, ne declară Con

stantin Catană, secretar al 
comitetului județean U.T.C., 
și-au adus un aport substan
țial și elevii. Ei au recoltat 
pînă în prezent peste 2 200 
hectare de vie. Cei mai huni 
s-au dovedit a fi elevii de la 
Grupul școlar al Combinatu
lui siderurgic Galați, de la 
Liceul nr. 2 din Galati, de la 
liceele 1 și 2 din Tecuci',

ION CHIRIC

(Continuare în pag, a V-a)

Elevii... horticultori ai Liceului agricol Drăgășani la, o lecție 
practică ce va deveni în curînd profesia lor de o viață

Foto: GH. CVCU
Ne preocupăm constant de a asigura ridicarea condițiilor de via

ță, materială și spirituală, a poporului. Ceea ce s-a realizat în acest 
domeniu în județul și în orașul Buzău sînt o dovadă grăitoare a 
faptului că partidul nostru face totul ca, pe măsura sporirii avuției 
naționale, să se asigure creșterea bunăstării poporului. Aceasta re
prezintă însăși esența politicii generale a partidului nostru. Tot ce
ea ce înfăptuim este destinat omului, bunăstării și fericirii lui I Vom 
face totul ca bunăstarea și fericirea poporului nostru să crească 
continuu!

NICOLAE CEAUSESCU <J z

Această vizită, ca și cele din alte județe se înscrie în preocupă
rile continue ale conducerii noastre de partid și de stat de a se 
sfătui permanent cu organizațiile de partid, cu comuniștii, cu oame
nii muncii, cu toți cetățenii asupra problemelor principale ale politi
cii interne și externe, pornind de la faptul că societatea socialistă 
pe care noi o edificăm este opera poporului însuși, care își făurește, 
în mod conștient, destinul, propriul său viitor. Tocmai acest dialog 
permanent cu întregul nostru popor asigură unitatea de voință, de 
muncă și de luptă în făurirea socialismului, pentru victoria socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și a societății comuniste pe 
pămîntul României.

NICOLAE CEAUȘESCU

(Textele integrale ale cuvîntărilor tovarășului hi colac Ceaușescu la adunările care au avut Inc la Buzău și Ploiești, in paginile II și III)

EFORTURI 
CARE 

SPORESC 
DĂRNICIA 
CÎMPULUI

Cartoful e principala cultură la Gheorghieni și satele din jur.— Nu vrem să vorbim de e- forturile depuse, îmi mărturisea tînăra ingineră, fermieră la cultura de cîmp de la C.A.P. Gheorghieni, tovarășa Edith Ronfeld. Dacă atunci cînd ajungi în vîrful unui deal și începi să cobori, zici că nu mai e greu, greul a trecut și în acest an. Recolta de pe cele 310 hectare cultivate cu cartofi a fost strin- să și depozitată. Vreau să subliniez gradul de conștiință al cooperatorilor noștri, de dăruire. dar și că tinerii din întreprinderile orașului au participat, în orele lor libere, alături de părinții lor, la întreținerea culturilor, la recoltat.La panoul de onoare al cooperativei se află numele tinerilor mecanizatori Ilmos Șandor, Iosif Kosma, Laszlo Angi, Iosif
MIRCEA BORDA

(Continuare în pag. a V-a)

ÎNSEMNĂRI
Niciodată nu mă simt mai aproape de vatră ca-n zilele acestea de toamnă, cu aerul galben și gros, ca un vin din strămoși, ca o miere matură. Frunzele au ruginit prin vii și livezi, strugurii s-au pecetluit cu o pulbere străvezie. gutuile atîrnă, grele, pe crengi, ca niște ugere pline. Simt, chiar departe de el, cu 

Aproape 
de vatră
ȘTEFAN DIMITRIU

nu mai știu ai cîtelea simț, acest mișcător peisaj, aplecat în cumpăna cu daruri și cu ispite a toamnei, și vîntul rece, tăios, iscat de diminețile Iui octombrie, îmi strecoară și-acum un gind despre brume și despre primejdie.Niciodată, ca-n zilele a- cestea de toamnă, nu mă simt mai aproape de vatră deși, sau mai degrabă cu atit mai mult cu cit cămările sînt astăzi un fel de munji ce se cheamă silozuri,
(Continuare în pag. a V-a)
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN MUNICIPIUL BUZĂU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al , Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a făcut miercuri o vizită de lucru în întreprinderi din județele Buzău si Prahova.'Tovarășul Nicolae Ceausescu a fost însotit în această vizită de tovarășii Ilie Verdet și Miron Constantinescu.Conducători ai organelor locale de partid si de stat. reprezentanți ai colectivelor întreprinderilor. Specialiști au raportat conducătorului partidului și statului nostru felul cum se înfăptuiesc obiectivele stabilite de Congresul al X-lea si Conferința Națională ale P.C.R.. sarcinile si indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitelor anterioare, realizările obținute pe tărîmul dezvoltării industriei. agriculturii, culturii. în domeniul edilitar-gospodăresc. al ridicării nivelului de trai al oamenilor muncii, parte integrantă a eforturilor poporului nostru pentru construcția societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru ridicarea patriei noastre p.e noi trepte ale civilizației și progresului.Urmînd la scurt timp după vizitele in întreprinderi din județele Galați, Brăila si Mureș, actuala vizită a secretarului general al partidului se înscrie în acțiunile menite ca, pe baza analizării situației de pe teren, a consultării activului de partid si de stat, a specialiștilor si muncitorilor, să stabilească cele mai eficiente măsuri pentru îndeplinirea planului cincinal înainte de termen, punerea în producție în termen a noilor obiective industriale, perspectivele dezvoltării economi- co-sociale în anii viitori.Obiective de seamă ale vizitei le-au constituit sarcinile ce decurg din recenta scrisoare pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, a adresat-o primilor secretari ai comitetelor județene de partid, în legătură cu realizarea si livrarea produselor fabricate de întreprinderile constructoare de mașini. In mod deosebit ș-a insistat în decursul dialogului de lucru purtat cu conducătorii organelor locale de partid si de stat, miniștri, conducători ai întreprinderilor, specialiști, asupra necesității utilizării capacităților de producție si îndeplinirii sarcinilor de cooperare, a rea- lizării olanului de reînnoire și modernizare a produselor, a re- ducerii consumurilor de materii prime și materiale. S-a menționat că o datorie prioritară a conducerilor întreprinderilor, a organizațiilor de partid o constituie stricta respectare a termenelor de livrare contractuală a utilajelor, instaurarea unei discipline ferme ip ce privește controlul calității și verificarea utilajelor în bancurile de probă pe care trebuie să si le a- șigure uzjnele furnizoare, pre- asamblarea in întreprinderile producătoare a utilajelor pentru a se evita remedierile efectuate în condiții grele si adesea necorespunzătoare pe șantierele noilor obiective. îmbunătățirea activității ppnșțțiilor d© control muncitoresc, a consiliilor de' calitate din toate întreprinderile, activizarea si întărirea răspunderii comisiilor de recepție a investițiilor. înfăptuirea an- samblului de sarcini cuprinse în scrisoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu este menită să ridice pe o nouă treaptă calitatea si fiabilitatea utilajelor tehnologice. mașinilor-unelte, aparaturii de măsură si control, instalațiilor de automatizare si aparatelor electrocasnice. să a- sigure realizarea de produse cu parametri tehnico-functionali de cel mai înalt nivel, corespunzător experienței acumulate de industria noastră socialistă, cerințelor economiei naționale, asigurării competitivității produselor românești pe piața mondială.La ora 8,30. elicopterul cu care a călătorit tovarășul Nicolae Ceaușescu aterizează pe stadionul Cring. din orașul Buzău. în frumoasa zi de toamnă tirzie domnește o atmosferă sărbătorească. In ușoara a- diere a vintulyi flutură sute de drapele roșii si tricolore. Pe mari panouri. încadrate de stemele partidului si statului nostru, se puteau citi inscripțiile : ..Trăiască Partidul Comunist Român !“,. „Trăiască Republica Socialistă România !“. Pe o mare pancartă, sub portretul secretarului general al P.C.R., se află urarea : „Bine ati venit in județul Buzău, iubite tovarășe Nicolae CeaușescuLa coborîrea din elicopter, tovarășul Nicolae Ceausescu este întîmpinat de tovarășul Ion Sîrbu. prim-secretar al Comitetului județean al P.C.R.. președintele Comitetului Executiv al Consiliului popular al județului Buzău, de alti reorezen-. tanțj ăi organelor locale de partjd și de stat.Mii 4© lgcuițpri ai Buzăului, veniti să întimpine pe secretarul general al' partidului. îl sar. Iută cu îndelungi urale, ii fac o caldă manifestație de dragoste si stimă, exprjmindu-și 'recunoștința pentru ” activitate^, neobosită’ R© car© o desfășpară pentru prosperitatea națiunii noastre socialiste, pentru triumful cauzei păcii' și socialismului in lume. Se scandează îndelung : „Ceâușeșcu-P.C.R.“ ;„Ceaușescu și poporul"; ..Ceauseșpu-erpișm. România- comunism".O gardă de onoare, alcătuită din militari ai Fqrțelor Arjnăț©? membri ai gărzi lpr patrfotfoe și tineri din detașamentele ,d? pregătire pentru apărarea patrioi. prezintă ‘ ’ onorul. Șe intonează Imnul de Stat ăl Republicii Socialiste Rpmânia.După datina celei mai alese ospitalități, localnici in costume naționale oferă tovarășului Nicolae Ceaușescu pline și sare, îl îmbie să guste din plosca cu vin.Pionieri oferă buchete de flori. De la stadion, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat care-1 insoțesc, se îndreaptă spre zona industrială Buzău- sud. Pe întregul traseu, mii de locuitori flutur.ă stegulețe roșii și tricolore, buchete de flori, aclamă îndelung. Din mașina deschisă, tovarășul Nicolae /Ceaușescu răspunde prietenește mulțimii care-1 salută.în procesul vast de industrializare a întregii țari. Buzăul se numără printre județele care se bucură de o atenție prioritară, ilustrată prin ritmul mediu anual de creștere a producției industriale, care în perioada 1965—1972 a fost de 17,7 la sută — superior celui pe țară. în aceeași perioadă, numărul sala- riaților din industrie s-a dublat, iar puterea instalată a sporit de aproape 6 ori.Vizita de lucru începe, semnificativ, la una din m.arile unități economice ale orașului — întreprinderea mecanică de utilaj tehnologic, rod al politicii de industrializare socialistă promovate cu consecvență de partid, care a impriipat municipiului Buzău — asemenea tuturor localităților țării — o dezvoltare impetuoasă și care a dat noi dimensiuni hărniciei și iscusinței locuitorilor de pe aceste meleaguri.Directorul întreprinderii, Eugen Toma, urează iubiților oaspeți un călduros bun venit.Aproape de locul primirii, în dieptul unor noi hale, se află o machetă care prezintă actualul stadiu de dezvoltare a uzinei. prefigurind, în același timp, extinderea ei viitoare. Prima discuți© are loc aici. Sînt de față loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini grele. Traian Dudaș, ministru secretar de stat la același minister, Nicolae Vulcan, directorul Centralei industriale de utilaj tehnologic, chimic, petrolier și minier, alte cadre de conducere și specialiști din economie. Gazdele înfățișează momentele mai importante din viața întreprinderii, care a fost reconstruită din mers, subliniind că micul atelier de recondiționat saboți de cale-ferată, existent acum trei decenii, a devenit astăzi o puternică și modernă unitate economică. Se arată că o dată hotărîtoare în istoria întreprinderii, care stăruie încă în amintirea colectivului, a constituit-o reprofilarea ei pe utijaj tehnologic, la indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu. Cu satisfacție se menționează faptul că adaptarea întreprinderii la noile cerințe ale economiei naționale s-a făcut rapid și în bune condiții. uzina avînd a- cum un rol de pion avansat în domeniul utilajului tehnologic, într-un timp relativ scurt, s-a trecut de la produse cu tehnicitate redusă ia iwârate și utilaje complexe -- schimbătoare de căldură, reactoare, vase de presiune — larg solicitate de chimie și de alte sectoare ale economiei.Aici, se produc lunar peste 800 de tone de utilaj tehnologic, urmînd c.a to apuj 1976, prin dublarea capacităților, să se ajungă la 23 000 de tone pe an. Din cele relatate, reiese că uzina va cunoaște o dezvoltare continuă, prevăzindu-se, între altele, construirea a două cazangerii, una grea și alta ușoară. întreprinderea va deveni, astfel, în viitor, unul din cei mai importanți furnizori de utilaj tehnologic din țară.Ascultînd explicațiile date, tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază necesitatea ca uzina, împreună cu proiectantul, să îmbunătățească fluxul tehnologic, avind în vedere creșterea diversificării și complexității producției, față de prevederile inițiale. Secretarul general al partidului cere să se studieze posibilitatea folosirii mai judicioase a spațiilor existente și a ceLor ce vor fi construite, precum și a completării lor cu utilajele ce se impun, a cuprinderii laboratoarelor în structura halelor, pentru a se ajunge la o îmbinare mai strînsă între cercetare și activitatea productivă, pentru ca inginerii și ceilalți specialiști să poată urinări îndeaproape, nemijlocit, întregul proces de producție și să asigure în mod ferm controlul de calitate.Dialogul continuă, apoi, în cîteva secții de bază ale întreprinderii, și anume în atelierele unde se execută filtre cu saci pentru industria chimică și vase pentru propan, adevărate „premiere" pentru colectivul uzinei. Sînt prezentate caracteristicile tehnice ale acestor recente creații ale constructorilor de utilaje tehnologice.Pretutindeni, tovarășul Nicolae Ceaușescu este întimpinat cu multă însuflețire, cu bucurie. Secretarul general se oprește în dreptul m©i multor agregat©, , cercetează procesul tehnologic, strînge miinile ce i se întind cu .căldură. Conducătorul partidului și statului recomandă extinderea mecanizării, pentru a se crea condiții ’ șuperioăr© de lucru muncitorilor.' Secretarul general' al partidului abordează, in continuare, împreună cu ministrul loan Avram, cu celelalte cadre de ’conducere și specialiști, o sferă ■Targa de probleme, dis.cuția dp- ‘bindind caracterul unei" cuprinzătoare analize, cu profunde im- 'plicații econoipice. Tovarășul Nicolae Ceaușescu arată ră uzina trebuie să șe” preocup© mai intens de asimilarea unor utilaj© complexe și să nu urmărească fabricarea 4? produse cu tonaj mare, dar cu. tehnicitate redusă. Cqnducătqrul partidului și ștațqlui țrașpază, de asernepeă’ e# sarcină PPpdu- cerii n-iipisțerului da r;rl. Centralei industriale și foțre- :prind©rii ș# realizeze mașini, și dispozitive necesar© producerii unor' utilaje cu performanțe la niveluț cel mai înalt, să creeze, aici, în uzină, q secție de auto- utilare, precum și b secție de cauciucare iptegrață, spre a se ©vita transportul la unități din București, pentru a fi cauciucate, a mii de vase destinate instalați- 

Hor chimice, care, după aceea, sînt aduȘe din nou la uzina din Buzău pentru a fi asamblate și probate.Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere', totodată, să se acorde o atenție sporită introducerii celor mai noi procedee de sudare, realizării de prese de mare capacitate, pregătirii cadrelor necesare uzinei în plină dezvoltare, asigurării unor condiții sociale tot mai bune salariaților întreprinderii.La întreprinderea „Metalurgica", tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat au sosit în momente deosebite pentru viața și munca harnicului colectiv de muncitori, ingineri și tehnicieni de aici : în stadiul definitivării planurilor de dezvoltare a întreprinderii și ca urmare a trecerii ei din rindul unităților de interes local în cel al întreprinderilor constructoare de mașini. Participarea nemijlocită a secretarului general al partidului la analiza proiectului de extindere și modernizare a unităților lor, le-a umplut inimile de bucurie. La sosirea îpalților oaspeți, muncitorii, specialiștii, întregul colectiv fac secretarului general al partidului o caldă și entuziastă primire. Se scandează minute în șir ,.Ceaușescu-P.C.R.“, „Ceaușescu și poporul". In întîmpinare vin Traian Dudaș, ministru secretar de stat la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele. Vasile Sechel, directorul general al Centralei industriale de tractoare și mașini agricole. Tudorel Bărbulescu, directorul întreprinderii.O expoziție, cuprinzind pro- duse ale întreprinderii „Metalurgica", înfățișează pe viu preocupările de pînă acum ale a- cestei unități economice buzoie- ne. pune în evidență priceperea Si hărnicia oamenilor ei. Printre acestea se află numeroase repere pentru tractoare, pe cqre muncitorii de aici le realizează încă de anul trecut în cadrul acțiunii de cooperare cu Uzina de tractoare din Brașov.Gazdele propun tovarășului Nicolae Ceaușescu să examineze schițele de modernizare și dezvoltare a întreprinderii. Urmărind traducerea în viață a sarcinilor trasate de secretarul general al partidului, privind ex

tinderea cooperării, sporirea contribuției fiecărei uzine la mărirea producției. întreprinderea „Metalurgica", care are tradiții și dispune de forțe necesare capabile, și-a propus să devină un important furnizor de piese pentru uzinele constructoare de mașini. Tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat că, potrivit proiectelor, întreprinderea buzotenă urmează să-și extindă secția de turnătorie și să instaleze aici încă două cubilouri de .. ip^re capacitate. Sînt prevăzute, de așemenqa, construirea unei hale pentru prelucrări pfin. ©șebiere. forje de producție de serie prin ma- trjtâre la cald,' dublarea caprei-1 tățif sculâriei. sistematizarea și mărirea atelierului de curățire a pieselpr, depozite pentru materii prime și prqdușe finite. Pentru a asigprș cqlițat.ea .cerqlă proquselpr reșli^ate/ urrnează :să fie organizat© labqratoape de analize metalografipe, chimice și mecanice. Apgș'te^. precurp și dotarea întreprinderii MUte-iP de 'înaltă tehpipitete, zarqa operațiilor vprsporirea prpdupț iei, crpșțerea •continuă a gamei d® repere pentru tractoare și rpașipi' agricol©, încă dip anpl yiițqr, îpțreprin- -derea buzpiană sM prpnqș șă realizez© spbapsarphte. IP PO- labqrare cu ȚabriG3 4-e 38rpitPFi cte frină și etapșare dip ’ Rm- Sărat, va realiza primele sub- arisamble pentru țracțparel© U-6Ș0. în urma modernizării și extinderii întreprinderii, în -cursul anului yiitpr productj© •de . piese țurpgțe prrpee’te S.ă crească la 14 09Q $e top©, iar in 1975 la 20 000 de tone.în secția turnatorie, exami- nîndu-se spațiile unde urmea^a să fie amplasate noile capacități de producție, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, adresîndu-se conducerii ministerului și centralei de resort arată că aici este loc pentru mai multe utilaje și recomandă- să se folosească din plin capacitățile existente, astfel ca alături de cele noi să se realizeze aici 40 000 de tone de piese turnate în loc de 20 000 cit și-a propus inițial întreprinderea. Sînt vizitate apoi, alte sectoare de producție. Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere factorilor de răspundere să se analizeze atent modul cum se vor face extinderile, astfel incit să se asigure fluxul cel mai apropiat de producție. De asemenea, conducătorul partidului și statului recomandă ca lucrările de transformare a fabricii să se execute în paralel cu producția. Este examinată, apoi, amplasarea noilor construcții. Relevînd perspectivele de dezvoltare a acestei întreprinderi, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că este necesar să se folosească chibzuit terenul existent în incinta ei. fără a se afecta alte suprafețe, evitîndu-se, totodată, demolarea construcțiilor existe#.? te. în această ordine de idei, secretarul general al partidului a menționat că î>n actualele limite ale municipiului există încă importante suprafețe care permit amplasarea nu numai a construcțiilor de locuințe, ci și a unor obiective ale industriilor ușoară, alimentară etc., care să nu afecteze condițiile de locuit ale cetățenilor, dar să of©re un important număr de locuri de muncă cît mai apropiate de domiciliul salariaților.în încheierea vizitei, tovară* șui Nicolae Ceaușescu trasează sarcina ministerului de resort ca în urma discuțiilor care au avut loc să definitiveze într-un timp scurt planul de dezvolta re și extindere a întreprinderii „Metalurgica* din Buzău și să-l prezinte conducerii partidului pentru examinare.Gazdele mulțumesc călduros tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru ajutorul concret acordat, indicațiile menite să asigure rezolyarea problemelor ce-i preocupă. angajîndu-se, totodată, să traducă în viață pas cu pas sarcina încredințată.în apropiere se face un scurt popas la atelierele de reparații a utilajelor pentru grupul de

șantiere de construcții forestiere și materiale de construcții. Directorul întreprinderii, Nicolae Bădicu, invită pe tovarășul Nicolae Ceaușescu să viziteze principala hală de lucru. Aici, se află un mare număr de mașini în curs de reparare. Secretarul general al partidului este informat că aici se execută reparații la peste 500 de utilaje pe an, din care 100 mașipi grele, buldozere, screpere, excavatoare. Conducerea întreprinderii prezintă pr©qcupăr;le pentru ©xecuțareg uppr reparații de calitate, realizarea de economii, folosirea din plin a timpului de lucru. Vorbind despre preocupării© peptFU continuă a condițiilor de -viață- și muncă ale muncitorilor, gazdele informează că în prezent șe ©fia 'in construcție un C.lfojp pentru nefamilișți cu- aproape 100 de locpri. Tovarășul Nipote? Ceapșescu. examinează moș|Ml; cum se desfăȘQar3 a.ctivjțațea îri acest atelier și recqmanoă șe examineze pqșibiHtăt>fo ypjfipării ipa» multor pfotăți 4e reparații, astfol incit să se poată a-sigura o inaHă eficiență e- cqnppupa si acesipr iptreprip” «ieri--Peșț© pițe’vg pipment© ne a^lăn] la întreprinderea ipiiaj terasjer, ijna ^in cpje irțai noi unițăți economice ©le piu- picipiuluj. Buzău- MuncH9rii’ tehnicienii.. funcționarii uzinei fac p caldă manifestare de dragoste. de stimă și respect conducătorului partidului și șțafo- îiii nostru, expresie a adeziunii totale la politica pșrtidulpi șl statului. .După ce urează tovarășului Nicolae Ceaușescu, pelprlalți conducători de partid și de stai bpn venit îp pp'a jpai tinăi?ă îp"'- treprindere- a municipiului, di

Cuvintarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la adunarea populară din municipiul Buzău
Dragi tovarăși,Dați-mi voie să vă adresez tuturor celdr prezenți la această mare adunare populară, locuitorilor municipiului și județului Buzău un -călduros ' sa- lyt din partea Cq.mitețulu’i Central al partidului, a Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri, precum și din partea mea personal. (Aplauze prelungite, urale).N© aflăm în municipiul Buzău într-o Vizită de ” lucru. Aș dori să declar, de la început, că avem impresii plăcute despre rezultatele pe care oamenii* mupeii dip Buzău le obțin în înfăptuirea programului trasat de Congresul al X-lea și de Conferința Națională al© partidului. Atît în industrie, cit și în agricultură au fost obțipute rezultate însemnate. Doresc, de aceea, să adresez cele mai calde felicitări muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor, țăranilor, tuturor oamenilor muncii pentrp. aceste rezultate bune. (Urale, aplauze prelungite : se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.").Mi-a' făcut o deosebită bucurie să pot constata că de la ultima vizită pe care, am fă.cut-q în Buzău atît industria și agricultura,- cît și orașul' s-au transformat mult. S-au construit noi întreprinderi industriale, noi locuințe, noi așezări culturale. Toate acestea atestă preocuparea partidului de a înfăptui neabătut politica de dezvoltare armonioasă a tuturor localităților, a întregii noastre țări — condiție de bază pentru victoria programului de făurire a societății socialiste multilate

rectorul întreprinderii, inginer Cristian Gonțescu, îi invită să viziteze principalele hale de producție. Este o clădire modernă care dispun© de spații luminoase, o serie de utilaje de înaltă tehnicitate, care asigură o sporită eficiență economică. Informînd despre preocupările întreprinderii, gazdele arată că, deși a intrat de curînd în producție, uzina a început să producă primele dquă tipuri de rulouri compactoare, gama utilajelor terasiere urmînd să se extindă treptat. Pe măsură ce întreprinderea va beneficia de toate utilajele prevăzute' în dotare, se va trece la realizarea, pfințre- aiteip, a. încărcătorului cu pneuri cu roțile blocate' și a altor utilaje necesare lucrărilor terasa re.țp dtepyțto cu cnlectiypj |p- ireprinderii și cadrelp miniș- țerujpi resort- cu organele 4® n.artid și 4c sfot, tovarășul Nipqlae Cqgușeșpp g indicat' ca jpj pi sterpi să prezinte un pipgram 4e măguri pentru îmbunătățirea profilului 4© fabricați© prjn introducerea ip producție a ypor utilaje tehnologic© 4e complexitate ridiepță 4 UOOr uțiiaj© iwcșare economiei fQ- r.esțier©. țn aceșt cpntexț, a șp- bliniaț h.eceșitafoa ur’gpntăpii completării utilajelor și a in- . sțalățiilpr prevăzute în dotarea fobricîi. în ■fj.inp.pe. de profilul ee va fi ștahiiit. Secretarul geperal ©i parți4uJui a rpcom^p^ti ^șemenea. să se studieze cqqper Trgrpâ.cp firmele din sțrăinătățe pențru realizarea unqr ’ utilaje care să asigure mecanizarea completă a luprărifor terasiere.Următorul obiectiv al vizitei de lucru a secretarului general al partidului îl cpnstituie întreprinderea 4e geamuri — cea 

ral dezvoltate, pentru trecerea la înfăptuirea conjupismului pe p'ămîntul României ! (Urale, a- plauze prelungite : se scandează : „Ceaușescu și poporul").Tot ceea ce ați realizat , în' Buzău, dragi tovarăși, constituie o contribuție prețioasă la realizările generale ale poporului nostru care, după cum știți, înfăptuiește cu succes deosebit programul trasat de Congresul al X-lea al partidului. De altfel, după cum am mai menționat și în alte împrejurări, pe primele nouă luni ale acestui an industria noastră socialistă s-a dezvoltat într-un ritm de 14,7 la sută, față de perioada corespunzătoare a anului 1972. Și oamenii muncii din Buzău și-au adus contribuția Ia aceste mărețe realizări obținute de poporul român ! (Aplauze prelungite, urale ; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.").Ne preocupăm constant de a asigura ridicarea condițiilor de viață, materială și spirituală, a poporului. Ceea ce s-a realizat în acest domeniu în județul și în orașul Buzău sînt o dovadă grăitoare a faptului că partidul nqastru fa.ee tptul ca, pe măsura sporirii avuției naționale, să se asigure creșterea ’ bunăstării poporului. Aceasta reprezintă însăși esența politicii generale a partidului nostru. Tot ceea ce înfăptuim este destinat omului, bunăstării și fericirii lui ! Vom face tptul ca bunăstarea și fericirea poporului nostru să crească continuu ! (Urale, aplauze prelungite ; «e scandează : „Ceaușescu și poporul").

mai mare unitate de acest fel din țară.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este întimpinat de Ion Crăciun, ministrul industriei ușoare, de membri ai conducerii centralei industriale de resort și ai întreprinderii. Ing. Onofir Podar, directorul unității, prezintă macheta întreprinderii, modul în care au fost realizate lucrările de investiții, precum și unele produse : diverse geamuri trase, securizate, laminate, șlefuite, duplex, parbrize cu pa- rasplar, oglinzi ețc. Gazdele arată că prețioasele indicații date de secretarul general al partidului cu prilejul vizitei făcute aici în anpl 1970' prlvfod ' mgi' buna utilizare a spațiilor construite au fost îndeplinite. Astfel, s-a amplasat o linte tphnpipgipă modernă de geam SMpL’zab a cărei capacitate depășește de patru ori p inșteiație clasică? alta pentru fabricarea geamului tcrmppan — produs destinat pqnsțFUCtiilPF inUustFiale și civile — și ește in curs 4© 4p-plare căp.apițai©a secției de geam duplex-pir.epțprul fotrpprinderii inr viță Pe tovarășul Nicolae Ceaușescu să viziteze principalele sectoare 4e fabricație. Con- dUterea unității informează despre eforturiț© 4eppș? 4? comuniști. 4? InUtegUl cplppțiv, pentru a obține rezultat© tot mai bune îp prqhUPțte- diverse greutăți m cpnfruntarea tehnologiile cpmPlexe 31e prpcesulții de ’fabricație, sticlarii buzqiepi au qbținut, de la au la an. indici superiori. Planul producției globale P? primele tr,ei țrimpștre a foșf îndeplinit, înregistrinduTse o producție a cărei valoare depășește cp 67 la șu|ă pe cea din perioada corespunzătoare a anului trecut. 

Fără îndoială că. vorbind de cee.a ce am realizat pînă acum, avem tot dreptul să privim cu satisfacție succesele obținute' în întreaga țară și, desigur, și succesele 'dob.ii)4it.e de t oamenii muncii din Buzău- Dar. nu putem spune că nu mai sînt lipsuri, că nu mai avem unele lucruri de făcut pentru ca activitatea noastră să meargă și mai bine.în vizita pe care am făcut-o astăzi în mai multe întreprinderi din Buzău am constatat, pe lîngă multe rezultate bune, o serie de neajunsuri la care însă nu aș dori să mă refer în cadrul acestei adunări. Le-am discutat cu colectivele din întreprinderi, am avut o ședință cu activul de partid, am dezbătut acolo mai pe larg atît realizările, cît și lipsurile, am stabilit și măsurile ce trebuie luate pentru lichidarea lor și pentru a asigura mersul hotărit înainte în toate dpmeniile de activitate. Veți lua cunoștință de ceea ce am discqțșt în cadrul adunării cu activul de partid, pentru că. vom publica în presă. Cunoașteți că întotdeauna activitatea partidului nostru este a- dusă la cunoștința întregului popor. Tocmai în aceasta constă forța și tăria de neînvins a partidului nostru, în faptul că se consfătuiește întotdeauna cu poporul, că unește eforturile întregii națiuni, pentru a asigura mersul înainte al României pe calea socialismului și comunismului. (Urale, aplauze prelungite ; se scandează : ,,Ceaușescu — P.C.R.").
— Vă arătăm, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că mai avem unele greutăți, realizările noastre nu sint încă la nivelul cerut de dumneavoastră, de conducerea de partid și de stat — spun© directorul întreprinderii.în centrul preocupărilor comitetului de partid, a comitetului oamenilor muncii, a comuniștilor, a tuturor muncitorilor, inginerilor și tehnictehilor. sță atingerea in cel măi scurt timp a parametrilor proiectați 1© secțiile de geam șlefujț șj duplex, la sectorul de prelucrări. în acest sens, se menționează că S-au luat măsUFi in vederea calificării a circa 100 de muncitori, a ridicărji calificării și specializării a peste 600 de muncitori și tehnicieni din întreprindere. în fiecare secție, atelier eșțe asigurată în prezent asistența tehnică gii ingineri pe cețe trei schimburi. Comitetul de partid, organizațiile de bază desfășoară o intensă muncă po- lițico-edupiătiyă pejițru întărirea disciplinei în producție, folosirea integrală a timpului, a capacității inștaiațiilor și utilajelor moderne cu care este înzestrată unitatea. Comuniștii de aici, privind cu o deosebită exigență calitatea produselor, domeniu în care au fost înregistrate succese meritorii la anumite sortimente, succese apreciate de beneficiari, duc o vie și permanentă activitate pentru întărirea în toate fazele a controlului, crearea unei opinii de masă in vederea ridicării calității tuturor produselor, a sporirii prestigiului mărcii fabricii. In contextul măsurilor luate pentru sporirea producției, productivității muncii, îmbunătățirea calității, gazdele prezintă conducătorului iubit al partidului și statului, unele utilaje realizate cu forțe proprii, între care o mașină de șlefuit pe cant cu 5 piste, mașini de șlefuit după șablon.Pe parcursul vizitei, secretarul general al partidului șe o- prește în repetate rînduri, urmărește procesul de fabricație, condițiile de muncă, se interesează de modul în care este asigurat controlul fabricației. Tovarășul Nicolae Ceaușescu atrage atenția conducerii întreprinderii asupra necesității mecanizării complete a unor operații, atît în vederea creșterii producției, cit și a lișurării eforturilor, a îmbunătățirii protecției muncii.— Trebuie să dispară complet qperațiupile de manipulare manuală, să fie mecanizate în întregime și transportul pieselor, al geamurilor, de la o mașină la alta spune tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ați' "făcut ceva in această direcție’ dar nu totul.Șepreterul geperal 8.1Iqi cere p© ăp©pțali§til șțu-r țiieze cu grijă, cp ătcnțte, fiP- care loc ețe muppă îp ye^epga unei c.QptiRU€ Imhppățătiri a organizării prp4upție|, a țppn- pji, mijjpc important 4? sporire a producției, ă eficienței activi? lății eepnomiciB. Pe aserpeneg, re(X?mandă cqnppcerji miPi.ste- ru|pi, ppntralei indușțpjale, ca cpversele puncte de control ale calității, pe faze și operații, șă fie dpțate pp nqi aparate <4in cele mai moderne de măsură și POPtrol, pqFe Șjute pe Fpuhs pjțori in îpibnpătatirea parametrilor calitativi; asțfej ca pe poarte f^hripi’ sa tesă numai prqdus© de pglitate. corespunzătoare exigențelor ipereu sporite ale pieței ipterpe și externe.La inpheiepea vizitei, tovarășul Nicqlae Ceaiișescp are q discuție cu conducerea îpțre-r prinderii, cu mipisțrul industriei ușoare, conducerea centralei, priyipd îmbunătățirea activității fabricii din' Buzău, precum și unei© aspecte ale dezvoltării industriei de geamuri din 

Sînt convins că oamenii muncii din Buzău vor sprijini in întregime măsurile pe care le-am stabilit în cadrul activului de partid, că, împreună cu comuniștii, ei își vor uni' eforturile pentru a asigura înfăptuirea în cele mai bune condițîuni a programului de dezvoltare a industriei și agriculturii, a întregii vieți economice, sociale și culturale din județ. Sînt încredințat că oamenii myncii din Buzău vor aduce o contribuție și mai însemnată la programul general de dezvoltare a țării, la eforturile întregului popor pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de Congresul al X-lea al partidului. Am convingerea că și județul Buzău va îndeplini planul cincinal în mai puțin de 5 ani, contribuind astfel la dezvoltarea mai rapidă a patriei noastre pe calea progresului și civilizației (Urale. aplauze îndelungate ; se scandează : „Ceaușeșcu — P.C.R.“).Cu această convingere, doresc.,, să vă adresez dumneavoastră.* celor pFezenți, tuturor oamenilor muncii din municipiul și județul Buzău urarea de a obține noi succese în- activitatea pentru- înfăptuire© programului trasat de Congresul al X-lea, multă sănătate, multă fericire ! (Aplauze puternice, prelungite ; șe scandează : „Ceaușescu —P.C.R.". Cei prezenți la adunarea populară ovaționează îndelung pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul Central, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).
țara noastră. Cu acest prilej, s-a subliniat, din nou, necesitatea aplicării unor măsuri car© să permită atingerea în oel mai ' scurt timp a capacităților de producție prevăzute la toate secțiile, diminuarea consumurilor. realizarea unor produse do calitate cu cheltuieli mai scăzute. Apreciind că îp localitate există forțe de mw?c.ă, că întreprinderea © acunmlât experiența în producție, că sinț specialiști buni cp ipitiatiyă, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut ministrului de resort șă analizeze posibilitate# de amplasare in cadrul întreprinderii a unei linii tehnologice de geam flouat — procedeu pou de mare eficiență, . care așigură obținerea unor produse de calitate corespunzătoare pentru fabricarea oglinzilor cris- ' tal, a parbrizelor și geamurilor laterale ©le autovehiculelor.La plecarea din întreprindere, In numele întregului colectiv, directorul unității a mulțumit secretarului general al partidului pentru cinstea făcută de a vizita din nou fabrica, pentru recomandările deosebit de prețioase date și cu acest prilej, a exprimat angajamentul de a nu precupeți nici un efort pentru înfăptuirea exemplară a tuturor sarcinilor.Coloana oficială de mașini străbate, apoi, Aleea industriilor, unde se află alte noi unități economice ale municipiului — întreprinderea de sîrmă și produse din sîrmă. țesătoria „Da- cia“, obiectiv aflat în plină construcție, strada Stadionului, cu numeroase blocuri ridicate în ultima vreme, trece pe lîngă spitalul județean cu 700 de paturi, pe care constructorii s-au angajat să-I dea în folosință cu două luni mai devreme, pe bd. 23 August și ștr. Transilvaniei, unde sînt în construcție clădirile căminului, școlii profesionale, liceului de chimie și creșei întreprinderii de prelucrare a maselor plastice, toate mărturii ale procesului continuu de dezvoltare economică și sociaî-cultu- rală, de modernizare a vechiului oraș. Bpzoienii, cu mic cu mare, au ieșit pe străzi în întîmpinarea secretarului general, căruia îi fac o emoționantă și vibrantă primire.La sosirea în întreprinderea de mase plastice, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat, sînt întîmpinați' de Mihall Flo- reșcu, ministrul industriei chimice, de membri ai conducerii unității- O expoziție, arpenajată la intrarea în faptică, grafice și panouri sintetizează succesele #fc©s“țui 'desțqlnic colectiv în domeniul diversificării și dezvoltării producției. Rirecțqrul fn- trepriqderii, ing. Marin lonescu, informează oaspeții despre importanta dezvoltare' pe care a cpppscut-q unitatea chimică bu- zoiană, despre faptul că in viitorii ani aici se va construi o fabrică de țevi dip materiale plastic© pentru irigații. El arată pă, îndeplinind indicațiile secretarului general al partidului, Specialiștii întreprinderii au sprijinit pe constructorii ce înaltă hala de granule din poli- clorură de vinii, prin montarea Utîjajelpr. fapț ee va ajuta la puperea ei. partial, ip fupctipne cu ©ivea dopa lupi rpal deyrcpie.— Mesajul adresat de dum- n©avq#șțră, țpya^șe Nicolae Ceaușeșcp, cqiepțivului întreprinderii. in 1972, cu prilejul im- plinjrii a 20 d© d© exișțepță, a reprezentat și reprezintă pentru noi toți un puțerpjc imboid jp traducerea in viață a sarcinilor mobilizatoare ce ne revin din hpfăririle Congresului al X-lea și ale Conferinței Națio-
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Cuvintarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la adunarea populară din municipiul Ploiești

Ploiești, vechea cetate a industriei petrolifere românești, a cunoscut in anii socialismului transformări radicale. Aici au luat ființă nor unități moderne ale industriei petrochimice si ale industriei constructoare de mașini. Produsele de înaltă tehnicitate ale uzinelor plo- ieștene constructoare de mașini și, în primul rînd, instalațiile de forai purtînd marca Uzinelor „1 Mai“. sint binecunoscute și apreciate atit în tară, cit și peste hotare. întreprinderile ploieștene constructoare de mașini își aduc o contribuție tot mai mare in dotarea tehnică a unor noi uzine si fabrici — in special din industria chimică — ce se înaltă în diferite regiuni ale patriei noastre.Elicopterul, avînd la bord pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, aterizează la ora 15,45 pe Hipodromul din Ploiești. Aici secretarul general al P.C.R. este întâmpinat de tovarășii Ion Ca- trinescu, prim-secretar al Comitetului județean Prahova al P.C.R.. Vasile Chivulescu. prim- vicepreședinte al Comitetului Executiv al Consiliului popular județean, Ion Paraschiv, prim- secretar al Comitetului municipal Ploiești al P.C.R., de membri ai Comitetului județean Prahova al P.C.R., ai Comitetului municipal P.C.R. Ploiești, de reprezentanți ai altor autorități locale.După intonarea imnului de stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu trece în revistă garda de onoare, alcătuită din militari ai forțelor armate, din membri ai gărzilor patriotice și detașamentelor de pregătire militară a tineretului.Sute de oameni ai muncii din Ploiești, prezenți cu stegulețe roșii și tricolore in incinta Hipodromului fac o călduroasă primire tovarășului Nicolae Ceaușescu, ovaționîndu-1 îndelung.Coloana de mașini se îndreaptă apoi spre întreprinderea mecanică de utilaj tehnologic din Ploiești. De-a lungul străzilor, mii de cetățeni ai o- rașului aclamă îndelung, mani- festindu-și bucuria de a-1 avea din nou in mijlocul lor pe conducătorul partidului și statului nostru.Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu începe la întreprinderea mecanică de utilaj tehnologic — aflată în acest an într-un amplu și profund proces de reprofilare, ca urmare a indicațiilor exprese date de secretarul general al partidului, în vederea satisfacerii cerințelor sporite de utilai chimic necesare punerii în funcțiune a unor importante obiective industriale ale cincinalului.Numeroși salariați ai întreprinderii au făcut conducătorului partidului și statului nostru 

o călduroasă primire. Pe o mare pancartă aflată la intrarea în uzină se putea citi urarea : „Bine ati venit la noi, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu".în întîmpinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, au venit Ioan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini grele. Andrei Dragomir, directorul general al întreprinderii, Nicolae Boancă, secretarul comitetului de partid, și membri ai conducerii unității.Urînd un călduros bun venit, directorul întreprinderii îl invită pe secretarul general al partidului în fata unor grăitoare grafice și a unei expoziții ad-hoc, care indică în mod sugestiv drumul parcurs de vechea unitate ploieșteană. de la micile ateliere de reparat vagoane din 1922 pînă la producătoarea de astăzi a unor moderne utilaje tehnologice pentru industria chimică.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat că în luna mai, potrivit indicațiilor superioare, întreaga uzină a început să fie reprofilată pentru a veni în întîmpinarea necesităților tot mai mari de utilaj chimic pe care îl reclamă dezvoltarea vertiginoasă a acestei ramuri industriale a României socialiste. Acest proces amplu a impus rezolvarea unor probleme de complexitate deosebită, ca înzestrarea tehnică, însușirea tehnologiilor și proceselor de producție specifice noului profil și aplicarea lor la capacitățile de producție existente, pregătirea profesională specială a vechilor cadre. Se menționează. în acest context, modul în care întreprinderea a fost înzestrată cu utilaje moderne de fabricație românească, dar și unele lipsuri provenite din nelivrarea unor mașini complexe din import. Este vorba. în special, de aparatură de sudură cu jet de plasmă și în mediu de argon, care ar îmbunătăți în mod spectaculos calitatea produselor. Urmînd indicațiile secretarului general, în uzină a fost dezvoltat un sector de cercetare și autodotare în vederea suplinirii sau completării utilajelor necesare și care are rezultate bune în procesul adaptării la noua fabricație.O chestiune la fel de presantă pentru colectivul întreprinderii a fost și aceea a pregătirii cadrelor pentru fabricația utilajului chimic. In acest scop. în perioada martie-mai au fost trimiși în schimb de experiență peste 60 de cadre tehnice — medii și superioare — și au fost școlarizați, fără scoaterea din producție, aproape 400 de muncitori.Complexitatea problemelor, noutatea acestora și termenele scurte de rezolvare a lor au 

mobilizat întregul colectiv, în frunte cu comuniștii, fapt ce a făcut posibil ca, în conformitate cu termenele prevăzute, întreprinderea să poată trece, încă din luna aprilie, să producă e- fectiv utilaj pentru prelucrarea țițeiului, iar din luna mai utilaj chimic.Succesele colectivului ploieștean sînt reflectate și în rezultatele obținute pe primele 9 luni ale anului, perioadă în care s-a realizat și depășit cu 118 tone planul privind furnizarea de utilaje chimice și pentru prelucrarea țițeiului, obținîndu-se o producție globală suplimentară de 6,1 milioane lei. Avind asigurat un avans de aproape 5 luni față de plan, întreprinderea dispune de toate atuurile de a realiza cincinalul în 4 ani și 5 luni, depășindu-și astfel angajamentele.Se menționează în această ordine de idei că, în paralel cu asimilarea noilor produse, uzina va continua să fabrice unele subansamble de material rulant — producție în care are o experiență de peste 50 de ani.Secretarul general al partidului este , apoi invitat de gazde să viziteze unele sectoare de producție. în secția construcții metalice, unde prind formă viitoarele vase pentru propan și mari recipiente-răcitoare, precum și alte produse, tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de modul în care se fac probele pe tronsoane la utilajul tehnologic pentru industria chimică și recomandă ca anumite piese componente ale cazanelor să fie produse în cantități mai mari pentru a se asigura și necesarul altor uzine cu profil similar din țară. în fața liniei de sudură automată în mediu inert, conducătorul partidului și statului apreciază dispozitivele existente — realizate. în totalitate în uzină — și cere ca asemenea a- paratură să se generalizeze și la alte uzine.Apreciind experiența bogată, realizările acestui colectiv care a adaptat din mers procese tehnologice cu totul noi și specifice într-un timp relativ, scurt și fără ca producția să sufere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a recomandat să se meargă din ce în ce mai mult spre utilaje tot mai complexe, de mare tehnicitate. în fața noii hale a cazangeriei, dată în funcțiune cu trei luni în urmă, are loc un fructuos dialog, în cursul căruia se abordează și problema viitoarelor investiții, secretarul general al partidului subliniind că sînt întrunite condiții bune pentru dezvoltarea și extinderea uzinei. în acest context, tovarășul Nicolae Ceaușescu arată că noile investiții să țină cont de specializarea și complexitatea utilajelor viitoare. „Este o uzină cu 

o veche experiență, iar adaptarea producției noi se poate face din mers", spune secreta rul general al partidului, care atrage atenția asupra formării de cadre bine pregătite în meseriile pe care le necesită introducerea în fabricație de noi produse, realizarea de utilaje tot mai complexe.Gazdele informează pe secretarul general că există unele dificultăți în elaborarea tehnologiilor de producție, precum și despre necesitatea creării unui laborator special de probe. Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere, în context, o folosire rațională a forțelor proprii, a cadrelor existente în vederea soluționării tuturor problemelor legate de producție. „Trebuie să ne adaptăm noilor situații", a subliniat conducătorul partidului și statului. Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere ca între această întreprindere și Uzina de utilaj chimic din Imediata apropiere să existe. sectoare și compartimente comune atît în domeniul concepției, mecanic-șef, cît și în cel al pregătirii producției și fabricației, pentru a evita irosirea de forțe, precum și a permite folosirea în comun a unor dotări costisitoare de înaltă tehnicitate. „Tendința generală, a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, este de unificare și concentrare a produc-' ției, și nu de fărîmițare. Trebuie să avem în vedere uzine specializate de mare tehnicitate", în această ordine de idei, secretarul general recomandă să se aibă în vedere și concentrarea pe tipuri de produse. „Problema specializării, a continuat tovarășul Nicolae Ceaușescu, trebuie avută în vedere nu numai la nivelul întreprinderilor, ci și la nivelul centralei și, mai ales, la nivelul orașului dv. Numai așa vom putea asigura și dotarea corespunzătoare cu aparate și utilaje tehnologice. Numai așa va crește și potențialul uzinei. Dacă vrem productivitate, calitate. complexitate. trebuie revizuită întreaga concepție de organizare a acestor întreprinderi. Nu trebuie să rămînem la vechea formă de organizare. Veți putea ca în anul viitor. în astfel de condi- țiuni, să produceți 10 000 tone de recuperatoare și schimbătoare de căldură".In continuare, secretarul general a spus : „Este un început bun. Anul viitor, cu prilejul celei de-a 30-a aniversări, voi veni din nou în uzină ca să vedem ce ati făcut".în încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu felicită pe gazde pentru realizările frumoase obținute într-o perioadă scurtă, ex- primînd speranța că acest harnic colectiv va continua seria succeselor, angajîndu-se cu toa-

Dragi tovarăși.Ne aflăm în Ploiești într-o vizită de lucru. Cred că nu trebuie săi vă mai spun ce ne-a determinat să facem chiar în aceste zile vizita aceasta, deoarece, ați citit „Scânteia" și cunoașteți unele neajunsuri pe care le-am constatat. Am considerat că este bine să discutăm cu conducerile întreprinderilor, cu comuniștii, cu activul de partid, cu toți oamenii muncii, felul cum se desfășoară activitatea pentru înfăptuirea programului trasat de Congresul al X-lea al partidului. (Aplauze puternice).Aș dori să încep prin a vă adresa celor prezenți la această mare adunare populară, tuturor cetățenilor din municipiul Ploiești și din județul Prahova, salutul călduros al Comitetului Central, al Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri, precum și al meu personal. (Aplauze puternice).Această vizită, ca și cele din alte județe, se înscrie în preocupările continue ale conducerii noastre de partid și de stat de a se sfătui permanent cu organizațiile de partid, cu comuniștii, cu oamenii muncii, cu toți cetățenii asupra problemelor principale ale politicii interne și externe, pornind de la faptul că i societatea socialistă pe care noi 1 o edificăm este opera poporului ■ însuși, care își făurește, în mod ' conștient, destinul, propriul său I viitor. Tocmai acest dialog per- I manent cu întregul nostru po- i por asigură unitatea de voință, ! de muncă și de luptă în făurirea socialismului, pentru victoria societății socialiste multilateral dezvoltate și a societății comuniste pe pămîntul României. (Aplauze puternice).| Trebuie să spun că și de data I aceasta ne-a produs o mare sa
te forțele pentru realizarea sarcinilor ce-i revin.Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu în municipiul Ploiești a continuat la Uzina de utilaj chimic.Cu cîteva zile în urmă, secretarul general al partidului, vizitând Combinatul de îngrășăminte chimice „Azomureș" din Tg. Mureș, a constatat deficiențe grave în funcționalitatea și calitatea instalațiilor livrate de Uzina de utilaj chimic din Ploiești, a analizat pe loc, împreună cu factorii de răspundere, cauzele care au determinat această stare de lucruri și a stabilit măsuri hotărî te pentru remedierea deficiențelor constatate.Apelul adresat cu acest prilej de secretarul general al partidului către toți comuniștii, către toate organizațiile de partid, către toți oamenii muncii din industria producătoare de utilaje tehnologice a găsit un puternic ecou in rindul întregului colectiv al uzinei.în urma criticilor aduse colectivului lor, comuniștii au a- nalizat in cadrul plenarei activului de partid, cu spirit de exigență și combativitate, neajunsurile ce s-au manifestat, slaba responsabilitate din unele sectoare, răspunderea personală ce revine fiecăruia și au stabilit măsuri menite să orienteze mai bine întreaga activitate, să conducă la înlăturarea de îndată a deficiențelor și la asigurarea îndeplinirii exemplare a planului, la o înaltă calitate a produselor, a producției.La întîlnirea pe care au avut-o astăzi cu secretarul general al partidului, comuniștii, toți cei ce muncesc aici și-au manifestat hotărîrea de a face totul pentru reafirmarea bunei reputații de care s-a bucurat uzina lor.în timpul vizitei, secretarului general al partidului i se raportează despre modul cum au fost aduse la îndeplinire indicațiile date cu prilejul precedentei vizite făcute aici, în urmă cu un an. Sînt prezentate astfel o serie de utilaje și instalații tehnologice, cu un grad ridicat de complexitate, realizate în ultimul timp, care reflectă înaltul potențial tehnic al colectivului uzinei. 

tisfacție cele constatate în întreprinderile vizitate, cit și informarea prezentată de comitetul județean de partid, cu privire la înfăptuirea planului pe acest an, la aportul oamenilor muncii din Ploiești și din Prahova, la îndeplinirea cincinalului în mai puțin de 5 ani, la realizarea programului trasat de Congresul al X-lea și de Conferința Națională, de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. (Aplauze puternice).Pe nouă luni ale acestui an. în întreaga tară, oamenii muncii au realizat o creștere a producției industriale de 14.7 la sută, dînd peste plan o producție de peste 1 miliard de lei. La aceasta au adus o contribuție importantă și oamenii muncii din Ploiești si din iudetul Prahova. care au înfăptuit planul pe primele 9 luni cu o depășire de peste 140 milioane lei. De aceea, tin să adresez cele mai calde felicitări tuturor oamenilor muncii din Ploiești si din județul Prahova. (Aplauze puternice, prelungite, urale).Se înfăptuiesc, de asemenea, cu succes măsurile privind creșterea nivelului de trai, material și spiritual al întregului nostru popor. Cunoașteți măsurile luate în această privință, sporurile de salarii din toamna acestui an, faptul că, în 1974— 1975, vom trece la o a doua majorare a salariilor. în asa fel incit, la sfîrșitul cincinalului, veniturile reale ale oamenilor muncii să crească mai mult de- cît era prevăzut. Și pe această cale se demonstrează încă o dată că tot ceea ce facem. întreaga politică, esența societății noastre are în centru omul, bunăstarea și fericirea sa. Vom face totul pentru ca poporul nostru să ducă o viată tot
Ilustrând eforturile ce se fac, -directorul tehnic, ing. Nicolae Galbur, solicită totodată sprijin pentru ca pe plan central să se grăbească programul de tipizare a utilajelor chimice ce se produc. De acord cu această propunere, tovarășul Nicolae Ceaușescu arată că trebuie să se treacă de îndată la tipizarea instalațiilor, a materialelor și diferitelor profile de țevi, iar pentru întârzieri trebuie criticat atât Consiliul de Miniștri, cît și Comitetul de Stat al Planificării.Pe parcurs este înfățișat, de asemenea, felul cum s-au materializat indicațiile privind sistematizarea fluxului tehnologic și folosirea mai bună a suprafețelor în diferite sectoare.A fost organizat astfel în mod corespunzător depozitul de laminate pe o platformă deschisă, unde se face și debitarea plăcilor de tablă inoxidabilă cu pulbere metalică, cu ajutorul unui aparat realizat prin autodotate, noile linii de lucru în sala de pregătire și de montare a schimbătoarelor de căldură, linia de sudură automată sub strat de flux, noul atelier specializat în executarea plăcilor tubulare și altele.Totodată, secretarul general al partidului este informat pe larg de măsurile luate pentru înlăturarea deficiențelor constatate la utilajele livrate Combinatului „Azomureș".Apreciind realizările colectivului uzinei, posibilitățile ce le are pentru perfecționarea continuă a producției, tovarășul Nicolae Ceaușescu spune :Faceți lucruri foarte bune și este păcat să vă stricați reputația livrînd unele instalații cu defecțiuni.în acest context, se reia dialogul de la Combinatul de îngrășăminte chimice din Tg. Mureș cu privire la îndatorirea respectării întocmai a normelor legale care stabilesc obligația uzinelor furnizoare de a executa un control exigent privind buna funcționare a tuturor utilajelor livrate. Secretarul general al partidului atrage din nou atenția ca, după controlul la standul de probă, utilajele și instalațiile să nu fie de regulă demontate pentru livrarea către beneficiari. 

mai îmbelșugată, tot mai fericită, tot mai civilizată ! (Aplauze, urale. Se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.").Fără îndoială că ne produce tuturor^ satisfacție atunci cînd constatăm realizarea programului de dezvoltare in ritm intens a întregii noastre societăți socialiste. Dar sîntem comuniști și avem obligația să facem totul pentru a merge cit mai ho- tărît înainte in toate domeniile ! Atunci cînd apar unele lipsuri. cind se comit unele greșeli și se ivesc greutăți, a- vem obligația să acționăm cu fermitate pentru înlăturarea lor, pentru a asigura mersul înainte.Am dezbătut pe larg în activul de partid, atît succesele mari realizate de oamenii muncii din Ploiești, cît si unele neajunsuri. și mai cu seamă măsurile ce trebuie luate în vederea înfăptuirii in cit mai bune conditiuni a programului în toate domeniile de activitate. a îndeplinirii sarcinilor privind creșterea producției, productivității, reducerea cheltuielilor materiale. ridicarea calității producției, precum și in direcția pregătirii cadrelor, a ridicării nivelului politic-ideologic al tuturor oamenilor muncii. a sporirii participării maselor populare la conducerea tuturor sectoarelor de activitate. Numai în strînsă unitate și prin participarea activă a maselor populare la rezolvarea tuturor problemelor vom asigura mersul tot mai hotărît înainte, realizarea în cît mai bune con- dițiuni a năzuințelor noastre de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. de bunăstare a întregului popor. (Aplauze, urale, se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.").
Excepție trebuie să facă doar cele agabaritice, care trebuie să fie secționate în subansamble mari. Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere conducerii ministerului de resort, celorlalți factori de conducere prezenți să se preocupe de construirea unor trailere mari, cu capacități de circa 100 tone, cu ajutorul cărora să se facă expedierea de la uzina furnizoare către beneficiar.în timpul vizitei, secretarul general al partidului a insistat din nou asupra necesității utilizării corespunzătoare a spațiilor de producție, arătînd că acolo unde halele nu permit montarea in interior, ea sa se facă pe subansamble, iar montarea integrală a utilajelor mari. în spații deschise. De asemenea, atrage atenția asupra faptului ca la capătul liniilor de montaj să se amenajeze standuri de probă.Tovarășul Nicolae Ceaușescu se oprește adesea în fața unor utilaje în curs de montaj, se interesează de procedeele de lucru. în atelierul în care sint executate plăcile tubulare, tovarășul Nicolae Ceaușescu arată necesitatea înzestrării cu mașini de o înaltă tehnicitate, care să execute mai multe operațiuni simultan.La încheierea vizitei, într-o discuție cu ministrul industriei construcțiilor de mașini grele, cu conducătorii uzinei, secretarul general al partidului subliniază posibilitatea acestei întreprinderi de a executa lucrări cu un grad cît mai mare de uzina j, care, totodată, pot asigura și o creștere a veniturilor.Produsele de o tehnicitate superioară cer și un volum mai mare de muncă, arată tovarășul Nicolae Ceaușescu, de aceea trebuie să ne gîndim și la înzestrarea cu o tehnică corespunzătoare, la crearea unor dispozitive care să reducă manopera pe produs.— Uzina are experiență, a făcut progrese, remarcă din nou conducătorul partidului și statului. Trebuie însă mai multă atenție, mai multă exigență, să nu se treacă ușor peste unele neajunsuri.Adresîndu-se apoi unui grup 

Nu mă voi mai referi, deci, a- cum la aceste probleme : ele vă vor fi cunoscute, vor fi publicate în presă. Sper că toti oamenii muncii din Ploiești vor înțelege că atît criticile, cît și recomandările si măsurile stabilite sînt menite tocmai să facă să crească contribuția nlo- ieștenilor «și prahovenilor la activitatea creatoare a întregului nostru popor, să asigure ca și Ploieștiul să aducă o contribuție tot mai însemnată la înfăptuirea cincinalului înainte de termen. (Aplauze, urale).Cunosc bine organizația de partid din Prahova, cunosc bine oamenii muncii din iudet si știu capacitatea lor creatoare, forța lor. De aceea sint convins că ei vor obține succese tot mai importante în viitor. că lipsurile care s-au manifestat în cîteva locuri vor constitui un episod trecător și că organizațiile de partid, comuniștii, oamenii muncii din Prahova vor constitui o forță tot mai puternică în frontul unit al întregului popor pentru înfăptuirea politicii interne si externe a partidului nostru comunist. (A- plauze. urale. Se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.").Cu această convingere, dragi tovarăși, urez tuturor oamenilor muncii din Ploiești și din iudetul Prahova, noi si noi suc- r'se. multă sănătate si multă i ricire ! (Aplauze prelungite, urale. Se scandează : „Ceaușescu și poporul, Ceaușescu — P.C.R.". Cei prezent! la adunare ovaționează îndelung pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul Central, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).
de muncitori care l-au înconjurat cu dragoste pentru a-1 saluta și a-i mulțumi pentru îndrumările cu deosebită valoare practică date și cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus :Uzina, colectivul ei au calități. Sint însă și neajunsuri cauzate de neglijență, de lipsa exigenței în controlul calitativ. Pentru înlăturarea lor trebuie să punem cu toții umărul.Nu este admisibil pentru o uzină veche care face lucruri de înaltă tehnicitate să lase să plece pe poartă produse de o calitate și tehnicitate mai mică de- cît cele văzute aici. Măsura pe care am luat-o la Tg. Mureș a fost pentru a atrage atenția că nu vom mai admite abateri în viitor. Trebuie să ne gîndim cu toții că economia noastră are nevoie de produse de înaltă tehnicitate. De asemenea, piața internațională primește numai a- semenea produse. Puteți să faceți lucruri bune, să nu se mai admită să dați lucru de mîn- tuială. Fac un apel la toți ca asemenea lucruri să nu se mai intîmple și sint convins că nu se vor mai întâmpla !— Vă asigurăm, tovarășe secretar general, că nu se vor mai întâmpla, rostesc mulți din cei de față, ca un angajament ferm al întregului colectiv.Luîndu-și rămas bun, tovarășul Nicolae Ceaușescu le urează tuturor succese cît mai mări.Ultima unitate industrială înscrisă pe agenda vizitei de lucru a secretarului general al partidului este Uzina „1 Mai", cunoscută întreprindere producătoare de utilaj petrolier, considerată printre cele Mai importante din lume în domeniul respectiv.Unitatea s-a bucurat în dese rînduri de atenția conducerii superioare de partid, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu. care, vizitând în cursul anilor diferitele sectoare de producție, a dat indicații privind dezvoltarea acestora, ridicarea continuă a tehnicității și complexității utjlajelor realizate aici. Dia-
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
■»

In municipiul Buzău in municipiul Ploiești
(Urmare din pag. a ll-a)nale a partidului — menționează directorul întreprinderii. Refe- rindu-se la hotărîrea comuniștilor, a intregului colectiv de aici de a înfăptui înainte de termen prevederile cincinalului, el a spus : Vizita dumneavoastră, tovarășe secretar general, coincide cu realizarea în această zi a unei producții globale în valoare de 100 milioane lei peste prevederile primilor trei ani aî cincinalului. Avansul ciștigat, de circa un trimestru, constituie o dovadă elocventă a modului în care chimiștii buzoieni își onorează angajamentele asumate de a îndeplini cincinalul în patru ani și jumătate. Aceasta va însemna o producție suplimentară, în perioada 1971— 1975, în valoare de un miliard lei.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este invitat să viziteze sectoarele de producție ale întreprinderii. Majoritatea produselor secției de prelucrare a polieti- lenei — saci, pungi, folii etc — sint imprimate în diferite limbi, fapt ce atestă relațiile largi de comerț exterior ale unității, a- precierea de care produsele sale se bucură peste hotare. în continuare, secretarului general al partidului îi este prezentată instalația de prelucrare a polieti- lenei prin sinterizare — procedeu unic în țară, de mare eficiență economică. Cu ajutorul său se fabrică aici diferite tipuri de re- cipienți, pentru industriile chimică și alimentară, conteinere, bărci de agrement, căzi de baie, chiuvete și alte produse care a- sigură obținerea unor importante economii de metal. Conducătorul partidului și statului cercetează cu atenție aceste produse, se interesează de proprietățile lor, de posibilitățile de dezvoltare a producției.— Comuniștii, specialiștii unității noastre — arată directorul întreprinderii — au hotărît ca prin forțe proprii să dubleze capacitatea la produsele șinte- rizate.Tovarășul Nicolae Ceaușeseu cere ca Ministerul Industriei Chimice să se preocupe de realizarea unor utilaje destinate sporirii capacității de prelucrare a maselor plastice, să sprijine întreprinderea buzoiană în amenajarea unei secții pentru producerea de utilaje prin autodo- tare.Felicitînd colectivul unității pentru succesele înregistrate, tovarășul Nicolae Ceaușescu solicită conducerii întreprinderii, specialiștilor săi să se preocupe mai mult de valorificarea mai eficientă a materialelor plastice, de îmbogățirea sortimentelor cu produse de o mai mare valoare la export, să extindă gama de fabricate pentru nevoile industriei alimentare și comerțului.Directorul Întreprinderii, specialiștii prezenți asigură pe secretarul general al partidului că vor duce cu cinste la îndeplinire toate indicațiile pe care le-a dat cu ocazia vizitei făcuta în unitatea lor.Manifestările entuziaste de dragoste, respect și adîncă stimă pentru grija ce o poartă dezvoltării tuturor localităților țării, cu care locuitorii municipiului Buzău l-au întîmpinat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți conducători de partid și de stat, in tot timpul vizitei în orașul lor, sint continuate, cu aceeași intensitate de locuitorii comunelor Lipia, Merei, Stîlpu și Ulmeni. prin care conducătorii de partid și de stat au trecut în drum spre ultimul obiectiv al vizitei în județul Buzău — Stațiunea experimentală viticolă Pietroasa.La sosirea în comuna Pietroasa, secretarul general al partidului este întîmpinat de toți locuitorii comunei, Din mulțime se aud urări de sănătate și putere de muncă adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu. Fluturind stegulețe și frumoase flori de toamnă, locuitorii scandează neîntrerupt „Ceaușescu—P.C.R.", „Ceaușescu și poporul".La stațiunea experimentală viticolă, oaspeții sint întîmpinați de prof. univ. dr. Nicolae Gio- san, președintele Academiei de științe agricole.— încercăm sentimente de deosebită mindrie — a spus directorul stațiunii, Valeriu Popa, a- dresindu-se tovarășului Nicolae Ceaușescu — de a vă avea oaspete in această frumoasă zi de toamnă, acum cînd, făcind bilanțul muncii unui întreg an, sărbătorim 80 de ani do existență a acestei cunoscute stațiuni experimentale. înființată în 1893, Stațiunea experimentală Pietroasa a parcurs, de-a lungul celor opt decenii, un drum ascendent, în anii construcției socialiste ea a intrat într-o etapă nouă, modernă de dezvoltare. Baza materială a crescut corespunzător suprafețelor, de asemenea tot mai mari. Relevînd bogata contribuție adusă la pregătirea cadrelor de specialiști, el a arătat totodată că stațiunea livrează in fiecare an altoi de calitate pentru unitățile de producție din județ, a stabilit metode avansate de cultivare a viței de vie. de vinificație. Valorificarea însușirilor calitative ale soiurilor de viță de vie prin tehnologiile stabilite de stațiune a atras a« preciere unanimă vinurilor sale care au obtinut la concursurile internaționale și republicane 85 de medalii de aur și argint, re- marcîndu-se in mod deoseb’.t soiul „Tămiioasâ românească" care a obținut la Concursul internațional de la Montpellier ..Marea medalie de aur“ și „Diploma de onoare- iar. în 1972, la primul concurs mondial de vinuri de la Budapesta *— prima „Diplomă de onoare" și „Marea diolomă de aur".în continuare, directorul informează despre contribuția stațiunii la sporirea producției de struguri. la zonarea viticulturii in județ și organizarea viilor in sistem intensiv, ilustrată de fantul că numeroase unități a- fr^ole cooperatiste din județ au realizat in acest an producții de 

peste 16 000 kg struguri la hectar. Este vizitată apoi o expoziție de struguri din cele mai productive soiuri.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a felicitat călduros pe specialiști și cercetători cu prilejul împlinirii a 80 de ani de activitate a stațiunii, precum și pentru succesele înregistrate în munca lor de zi cu zi și le-a urat noi realizări pentru dezvoltarea viticulturii românești.De la sediul stațiunii, secretarul general al partidului, cei
Intîlnirea cu 

activul de partid
BuzăuDin zona industrială, tovarășul Nicolae Ceaușescu se îndreaptă spre centrul orașului, răspun- zînd din mașina deschisă aclamațiilor miilor de locuitori.Odată cu dezvoltarea industrială, Buzăul cunoaște profunde prefaceri pe tărîm edilitar-gos- podăresc. în perioada 1966—1972, numai din fondurile statului au fost construite aproape 6 500 a- partamente. la care se adaugă alte sute de apartamente din fondurile cetățenilor, cu sprijinul statului. Noi edificii de cultură, școli, instituții sanitare au dat o nouă înfățișare orașului.La Casa de cultură a sindicatelor — construcție modernă, dată recent în folosința oamenilor muncii din oraș — a avut loc o întîlnire a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu activul de partid din județ.In sală se aflau membri ai comitetului județean și ai comitetelor orășenești de partid, secretari ai comitetelor de partid din întreprinderi , și ai comitetelor comunale de partid, reprezentanți ai organizațiilor de masă și obștești.La intrarea în sală a tovarășului Nicolae Ceaușescu, partici- panții îl aclamă îndelung.Adunarea a fost deschisă de tovarășul Ion Sirbu, prim-secretar al Comitetului județean de partid.Cu sentimente de aleasă prețuire, ne exprimăm nemărginita bucurie de a vă întîmpina la puțin timp după istorica vizită de prietenie pe care ați făcut-o în cele șase țări ale Americii Latine.Eveniment de mare însemnătate, vizita dumneavoastră, tovarășe secretar general, eminent sol al poporului român pe pămîntul latino-american, reprezintă încă o dovadă strălucită a consecvenței cu care țara noastră acționează pentru dezvoltarea prieteniei și colaborării cu toate popoarele. In tot timpul vizitei, gîndurile noastre au fost alături de dumneavoastră, urmărind cu viu interes vasta și prodigioasa activitate desfășurată în scopul afirmării tot mai puternice a României în rîndul popoarelor lumii, activitate pe care locuitorii județului o aprobă din toată inima.Este o mare satisfacție pentru noi că ați înscris in agenda dumneavoastră, atit de bogată in evenimente, și această vizită de lucru in județul Buzău, care constituie un minunat prilej de a ne perfecționa stilul și metodele de muncă, de a învăța din exemplul dumneavoastră personal să desprindem din ansamblul problemelor direcțiile principale de acțiune. Prețioasele indicații cuprinse în scrisoarea pe care ne-ați adresat-o ieri, cît și cele pe care le-am primit în această dimineață la fața locului, in întreprinderile din municipiul Buzău, definesc un program concret de lucru pentru mobilizarea tuturor forțelor umane și materiale de care dispunem la valorificarea superioară a posibilităților locale, la îmbunătățirea calității muncii noastre pentru creșterea potențialului economic al județului, asigurarea unor condiții mereu mai bune de muncă și de viață cetățenilor săi.In contextul creșterii și modernizării rapide a economiei naționale, județul nostru — ca urmare a politicii științifice a partidului, de dezvoltare armonioasă a tuturor zonelor țării — a cunoscut un progres continuu.In economia județului, cunoscută odinioară doar prin pronunțatul său caracter agrar și meșteșugăresc, industria deține astăzi o pondere însemnată, dez- voltîndu-se în acest cincinal în- tr-un ritm mediu anual de 20,5 la sută.Oamenii muncii din județul nostru sînt profund recunoscători conducerii partidului și statului, dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru sprijinul neprecupețit de care ne bucurăm in permanență.După ce s-a referit la faptul că în județ vor fi amplasate noi obiective economice — vorbitorul a spus în continuare :Vă raportăm că pentru a asigura punerea în funcțiune în condiții optime a acestor obiective, urmînd întocmai îndemnurile dumneavoastră, — cu sprijinul Ministerului Industriei Ușoare — am început din timp pregătirea cadrelor necesare în unele spații de producție amenajate cu utilaje vechi din sector, astfel îneît, odată cu finalizarea construcției să calificăm și forța de muncă necesară. în aceiași timp, vă informăm că există suficientă forță de munca disponibilă, ceea ce permite amplasarea de noi obiective industriale în județ.Am avut, stimate tovarășe secretar general, fericirea să ve- niți de mai multe ori în mijlocul nostru și de fiecare dată am primit sfaturi prețioase. Am fost, pe bună dreptate. aspru criticați că nu am folosit și nu 

lalți conducători de partid și de stat sînt conduși pină la e- licoptere, in uralele și ovațiile lucrătorilor stațiunii, a cetățenilor comunei.O gardă militară prezintă o- norul.Secretarul general al partidului, ceilalți oaspeți își iau rămas bun de la conducătorii organelor locale de partid și de stat, răspund aclamațiilor celor prezenți și se îndreaptă către Ploiești, următoarea etapă a vizitei.

am valorificat mai bine spațiile construite. Vă informăm, astăzi, că — prin activitatea desfășurată de organizațiile de partid, de toate colectivele de muncă — am reușit să atragem direct în circuitul producției peste 22 mii de metri pătrați de suprafață construită.Vorbitorul s-a referit apoi la munca plină de dăruire a colectivelor din întreprinderile județului pentru realizarea cincinalului înainte de termen.Colectivele întreprinderii de sîrmă și produse din sîrmă și întreprinderii de prelucrare a maselor plastice au depășit sarcinile planificate la toti indicatorii. creîndu-se astfel premise ca planul cincinal să fie realizat chiar mai devreme de patru ani și jumătate. Rezultate deosebite au fost obținute și la întreprinderea de utilaj terasier. întreprinderea forestieră de exploatare și transport Nehoiu, precum si la întreprinderea mecanică de utilai tehnologic, pe care de altfel ați vizitat-o. Desfășurînd larg întrecerea socialistă, colectivele întreprinderilor industriale din județ au realizat. în cele nouă luni din acest an. o producție globală industrială cu 32.2 la sută mai mare decît în aceeași perioadă a anului trecut.După cum este cunoscut, industria județului Buzău a înregistrat și unele rămîneri . în urmă la producția globală industrială.Deși județul se află în plină dezvoltare, există încă importante rezerve pe care nu am reușit să le valorificăm în suficientă măsură. Numai pierderile de producție care s-au înregistrat datorită neutilizării integrale a timpului de lucru al muncitorilor și mașinilor, precum și datorită întreruperilor procesului de fabricație din cauza defectuoasei organizări a aprovizionării tehnico-materia- le. acoperă în mare parte din restanțele la producția globală. Colective cu tradiție, cum sînt cele de la Fabrica de confecții Rîmnicu Sărat. întreprinderea Metalurgica și întreprinderea de prelucrare a maselor plastice. dintre care ultimele două le-ați vizitat, deși aveau posibilități să realizeze importante depășiri de plan, au întîmpinat mari greutăți în desfășurarea procesului de producție, înre- gistrînd chiar stagnări din pricina lipsei de materii prime.Este un adevăr că în multe unități economice din județ se mențin consumuri ridicate de materii prime și materiale, cît și de combustibili.Vă informăm, tovarășe secretar general, că — în urma indicațiilor date de dumneavoastră — Biroul Comitetului Județean de partid a analizat lipsurile manifestate în economia județului, a stabilit măsuri concrete și a intervenit operativ pentru înlăturarea lor.Vorbitorul a abordat apoi unele probleme privitoare la valorificarea într-un termen 

scurt a rezervelor existente în cadrul județului, pentru creșterea eficienței economice a investițiilor. amintind în acest sens întreprinderea de geamuri, întreprinderea de utilaj tera- sier, întreprinderea mecanică de utilai tehnologic.Ne angajăm să facem totul pentru lichidarea neajunsurilor, pentru a valorifica mai bine bunurile puse la dispoziția noastră. Vă asigurăm, tovarășe secretar general, că ritmul înregistrat în economia județului nostru în luna septembrie va fi amplificat în acest trimestru, ceea ce ne dă garanția realizării integrale a sarcinilor anuale de plan.Amplul complex de măsuri stabilit de conducerea partidului pentru modernizarea agriculturii. extinderea formei de organizare și retribuire a muncii în acord global au determinat sporirea de la un an la altul a producțiilor vegetale și animale. Alături de oamenii muncii din industrie, țărănimea cooperatistă. mecanizatorii și lucrătorii din întreprinderile a- gricole de stat, 'folosind din plin mașinile și utilajele din dotare, aplicînd pe scară largă măsurile cu privire la îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii producției agricole. învingînd condițiile grele impuse de excesul de umiditate și alunecările solului, au reușit să dea an de an producții sporite la hectare, rezultate pentru care am primit de 3 ori distincții din partea conducerii partidului nostru.Organizarea superioară a muncii în unitățile agricole este relevată și de faptul că, în această vară, am încheiat campania de recoltare a cerealelor păioase numai în 8 zile, reducînd astfel la maximum pierderile de produse. Vă raportăm, tovarășe secretar general, că lucrătorii ogoarelor buzoiene însămînțează ultimele suprafețe de grîu prevăzute in plan și sînt mobilizați cu toate forțele pentru recoltarea în cel mai scurt timp a strugurilor și a celorlalte produse. După estimările noastre, anul acesta vom realiza cea mai mare producție de struguri din istoria viticulturii județului, ajungînd în u- nele cooperative ia peste 20 000 kg la hectar, ceea ce ne va permite să depășim sarcinile cantitative și calitative planificate.Producția sporită de struguri ne ridică însă și unele greutăți în prelucrarea industrială a a- cestora și propunem ca ministerul și Centrala viei și vinului să studieze posibilitatea lărgirii bazei de vinificație și conservare a strugurilor în județul nostru, a- vîndu-se în vedere perspectivele dezvoltării patrimoniului viticol.Sîntem conștienți că mai avem suficiente rezerve pentru a smulge pămîntului roade mereu mai bogate, că producțiile obținute în sectorul zootehnic nu reflectă potențialul existent, că nu toate unitățile agricole cu a- celeași condiții pedoclimatice obțin rezultate asemănătoare.Vorbitorul s-a referit apoi la acțiunile pentru gospodărirea mai judicioasă a fondului funciar, la amplele acțiuni pentru înlăturarea excesului de umiditate și a băltirilor.Acționînd în direcția folosirii maj eficiente a suprafețelor din zona colinară, vă informăm că am organizat susținute acțiuni de masă pentru amenajarea complexă a pășunilor și finețe- lor, precum și pentru plantarea cu vii și pomi, urmărindu-se întregirea celor două renumite podgorii — Dealul Mare și Bu- zău-Rîmnicu Sărat.Sîntem conștienți de faptul că, în județ, sint încă numeroase probleme economice și sociale care nu au putut fi cuprinse în informarea de față, dar ele ră- mîn în atenția noastră, pentru a-și găsi rezolvarea intr-un termen cît mai scurt.Pentru aceasta se impune însă o îmbunătățire a stilului nostru de muncă, de conducere concretă și eficientă a tuturor dome-
(Continuare în pag. a V-a)

(Urmare din pag. a Ul-a) logurile purtate direct, la fața locului, cu factorii de răspundere din ministerul de resort, cu colectivul uzinei, au dus la nașterea unor inițiative valoroase, cu efect operativ în procesul tehnologic, la creșterea producției, productivității muncii și calității utilajelor.Un exemplu concret al traducerii în viață a recomandărilor făcute de secretarul general al partidului îl constituie construcția noii hale de utilaj complex tehnologic, obiectiv industrial dat în funcțiune anul trecut.La intrarea în hală, tovarășul Nicolae Ceaușescu este întîmpinat de numeroși muncitori, tehnicieni și ingineri, care au lăsat cîteva minute lucrul pentru a-1 saluta cu căldură.Directorul general al uzinei, ing. Gheorghe Dinu, face un scurt bilanț al activității prezente și al preocupărilor de viitor ale întreprinderii, raportînd cu satisfacție că toate indicațiile date colectivului de către secretarul general al partidului, se realizează cu succes. In acest context este subliniat faptul că, de curînd, uzina a început să producă, pe lingă utilajul petrolier tradițional, și agregate tehnologice complexe pentru alte sectoare, cum ar fi industriile metalurgică și chimică.In fața unor machete și planuri sînt prezentate proiectele de dezvoltare a secției de utilaj complex tehnologic ca și a altor sectoare ale uzinei, extinderi care vizează amplificarea producției de agregate specializate, de înaltă ținută tehnică, destinate dotărilor unor obiective industriale ale economiei patriei. Este apreciat pozitiv faptul că aceste dezvoltări, ca de altfel și cele înfăptuite în ultimul timp, se execută de întreprindere cu mijloace și în regie proprii. Efectul acestei acțiuni este deosebit de important atit sub raport economic, cît și tehnologic, uzina obținînd o reducere substanțială a cheltuielilor de investiție și totodată o creștere a calificării propriilor cadre de muncitori și tehnicieni.Trecînd prin hală, tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează despre probele tehnologice, se oprește în fața unor utilaje aflate în curs de construcție, destinate industriei. Se remarcă aspectul îngrijit al lucrului, a- tenția cu care sînt executate diferitele operații tehnologice. Secretarul general al partidului este, irifotmat asupra gradului înalt de complexitate al unor mașini destinate Combinatului siderurgic de la Galați, Uzinei metalurgice din Iași, Uzinei de oțeluri aliate din Tîrgoviște, Uzinelor „Victoria“-Florești, altor întreprinderi din Cîmpina și Sibiu.Se arată că, deși foarte tînă- ră, secția și-a sporit volumul producției de 4 ori de la intrarea sa în funcțiune, indicii complexității utilajelor și valorii lor tehnologice dublîndu-se față de prevederile inițiate. Secretarul general al partidului a- preciază pozitiv preocupările constante și atente ale colectivului pentru asimilarea unor unicate și prototipuri de utilaje, printre care două tipuri de mașini de lucru în depozite de minereu și cocs, destinate Combinatului siderurgic de la Galați, care pot manipula fiecare cite 750 mc de material pe oră.Directorul general al uzinei a- rată și alte proiecte ale colectivului, ce țintesc asimilarea unor noi utilaje moderne, subliniind hotărîrea tuturor de a le realiza la un nivel înalt calitativ, demn de prestigiul de care se bucură pretutindeni agregatele petroliere produse de întreprindere.Multe dintre utilajele care urmează a fi livrate beneficiarilor se află în probe de funcționare. Printre acestea atrage atenția o imensă mașină automată de format „cu cap aruncător". tip locomotivă, cu utilizări în marile turnătorii de metal. Secretarul general al partidului apreciază pozitiv manevrabilitatea și deplasarea ușoară a a- gregatului, performanțele tehni

ce superioare, faptul că el este realizat după proiecte românești. Pentru această mașină, ca de altfel pentru toate celelalte unicate și prototipuri, specialiștii au realizat dispozitive diverse de verificare și probă la banc, în stare finită.Se trece apoi prin secția de remorci auto. Denumirea acestei secții a început a deveni a- nacronică, odată cu traducerea în practică a indicației secretarului general al partidului, făcută cu prilejul vizitei anterioare in uzină, de a se reprofila acest sector pe producerea de utilaj complex industrial.Directorul general al uzinei informează că în această secție, dotată cu o hală nouă, a început din acest an să fie realizat în special utilaj pentru metalurgie, printre care agregate pentru u- nele întreprinderi din Cîmpina, Bacău și Slatina, precum și comenzi hidraulice pentru utilaj petrolier, unele considerate drept unicate în tehnica mondială.Gazdele prezintă un stand cu mostre de aparatură pneumatică și hidropneumatică, de mare tehnicitate, produse într-o secție specială a uzinei, aflată în curs de dezvoltare, care demonstrează gradul de profesionalizare al colectivului, ștacheta la care se află astăzi calitatea produselor.Tovarășul Nicolae Ceaușescu examinează cu atenție o serie de piese de mare finețe, felicitînd colectivul pentru realizările sale. Sînt apreciate, de asemenea, pozitiv activitatea de verificare a operațiilor tehnologice, minuțiozitatea probelor de funcționare și rezistență a unor a- gregate.Referitor la reprofilarea secției, se arată că aceasta urmează un curs rapid, uzina făcînd e- forturi de a realiza prin mijloace proprii unele agregate și mașini specializate, necesare proceselor tehnologice.Secretarul general al partidului este invitat apoi să asiste la verificările unor utilaje aflate pe standurile de probe, dotate cu dispozitive speciale, cabine blindate, platforme etc.Directorul general arată că întregul colectiv al uzinei a reținut criticile aduse de tovarășul Nicolae Ceaușescu calității unor utilaje tehnologice e- xecutate de întreprinderi din Ploiești pentru Combinatul .,A- zomureș", raportînd că în între
Intîlnirea cu 

activul de partid
PrahovaDupă încheierea vizitei în cele trei întreprinderi ploieș- tene constructoare de mașini, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit, lă sediul Comitetului județean al P.C.R., cu activul de partid Prahova.Salutînd cu căldură prezența secretarului general al P.C.R. la această întîlnire, Ion Catrines- cu, prim-secretar al Comitetului județean Prahova al P.C.R., a spus :Avînd mereu viu în conștiință și în inimi exemplul dumneavoastră luminos de slujire fără preget a intereselor fundamentale ale poporului român, ale construcției socialismului și comunismului pe pămîntul patriei noastre străbune, făuritorii bunurilor materiale și spirituale din acest județ, alături de întregul popor, aprobă întru totul politica internă și externă marxist-leninistă a partidului nostru, inițiativele de însemnătate istorică inspirate de dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru crearea unui climat de pace și cooperare între popoare, pen

prindere, la indicația secretarului general al partidului, făcută cu prilejul altor vizite,, au fost create condiții de probe, transport, montaj și asistenți tehnică pentru fiecare utilaj .în parte, ereseînd totodată spiritihl de răspundere în proiectarea și execuția produselor.— Vă promitem, touarășe secretar general, că această preocupare va constitui și pe viitor o sarcină de onoare pmtru noi, se angajează în numele colectivului directorul general al u- zinei.Tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază favorabil moduli de organizare a lucrului și a probelor, ajutorul acordat beneficiarilor pentru montaj, prin- tr-o documentație precisă a asamblajului, de la pieseile cele mai complexe pînă la simplul șurub. Totodată, subliniază necesitatea îndeplinirii la timp a tuturor angajamentelor asumate de colectivul întreprinderii, realizarea înainte de termen a sarcinilor actualului plan cincinal.în încheierea vizitei are loc o fructuoasă discuție privind amplasarea unor obiective prevăzute în planurile de dezvoltare a uzinei, folosirea în cele mai bune condiții a spațiilor de producție.Făcînd judicioasa observație că depozitele uzinei sînt prea numeroase și prea dispersate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a recomandat elaborarea unui studiu privind concentrarea acestora în construcții ingenioase și — pe această cale — eliberarea unor spații ce vor putea fi afectate producției. Recomandă, de asemenea, ca extinderile de spații să fie bine gîndite. evitîndu-se depășirea perimetrului uzinei.— Ne angajăm să îndeplinim aceste indicații, spune ing. Ste- lian Teodorescu. directorul tehnic al întreprinderii, și să terminăm noile obiective în anul 1975. Sîntem, de asemenea, ho- tărîți să facem tehnică în uzină, nu să livrăm tone de metal cu valoare minimă.Vizita la Uzinele „1 Mai“ a luat sfîrșit. Coloana de mașini se îndreaptă spre sediul Comitetului județean de partid. S-a înserat. Mii și mii de ploieșteni se află pe artera centrală a orașului, făcînd conducătorului partidului și statului o vie și călduroasă manifestare de dragoste și stimă.

tru afirmarea universală a principiilor sacre ale independenței și suveranității naționale ale tuturor popoarelor lumii.In continuare, vorbitorul a subliniat că vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu în unele întreprinderi ale municipiului Ploiești va duce la îmbunătățirea muncii politice a organelor și organizațiilor de partid, a activității tuturor unităților economice din județul Prahova.Vă rog să-mi permiteți, stimate tovarășe secretar general, să dau glas celor mai alese și profunde sentimente de dragoste și recunoștință pe care toți locuitorii județului le au față de partidul și statul nostru, de dumneavoastră personal, pentru sprijinul permanent și nemijlocit de care ne bucurăm în vederea dezvoltării și înfloririi — împreună cu toate județele tării — a județului nostru.Făcînd o trecere în revistă a realizărilor obținute de oamenii muncii din județul Prahova în diferite domenii de activitate, vorbitorul a spus : Vă raportăm. iubite tovarășe Ceaușescu, că în cele 9 luni care auutrecut s-a realizat suplimentar <V producție marfă industrială în valoare de 195 milioane lei, s-au livrat suplimentar la export importante cantități de mărfuri, beneficiile depășind 131 milioane lei.Realizările de pînă acum față de angajamentul nostru ne-au dat posibilitatea să avem un avans de aproape 25 de zile în întrecerea patriotică pentru realizarea cincinalului înainte de termen. Avem astfel un temei sigur că ne vom respecta cuvîn- tui dat. angajamentul pe care l-am luat în fața conducerii partidului, a dumneavoastră, tovarășe secretar general.In agricultură, mobilizați de scrisoarea dumneavoastră adresată organizațiilor de partid și lucrătorilor din acest domeniu, am luat măsuri de utilizare la întreaga capacitate a tractoarelor și mașinilor agricole, de antrenare a tuturor cooperatorilor și lucrătorilor din agricultură pentru realizarea la timp a lucrărilor agricole în această perioadă. Vă raportăm că am terminat recoltatul florii-soarelui și a cartofilor ; în 3—4 zile vom termina recoltatul strugurilor ; se desfășoară din plin recoltarea porumbului și a sfeclei de zahăr, iar în următoarele 3 zile vom termina însămînțarea griului. Sînt luate măsurile cele mai eficiente pentru asigurarea furajelor necesare întregului efectiv de animale. Rezultatele obținute, condițiile asigurate pentru producția anului 1974 ne în. găduie să vă asigurăm că și in acest domeniu vom face totul pentru îndeplinirea sarcinilor trasate, a indicațiilor dumneavoastră.Sîntem pe deplin conștienți că în activitatea noastră, a organului județean de partid, a organelor și organizațiilor de partid din județ, a consiliilor și comi

tetelor oamenilor muncii, a colectivelor de muncă din întreprinderi și instituții mai persistă unele neajunsuri care împiedică obținerea unor rezultate mai bune, pe măsura potențialului uman și tehnic de care dispunem. în mod deosebit, asemenea neajunsuri se resimt încă in ca- druj unor întreprinderi constructoare de mașini din județul nostru, mai ales la întreprinderea de utilaj chimic din Ploiești, prin livrarea cu întîrziere a u- nor utilaje tehnologice pentru industria chimică și, uneori, și de slabă calitate.în această întreprindere s-au realizat pentru prima oară în țară o serie de utilaje de o deosebită complexitate și de calitate ridicată, s-au extins tehnologii noi, iar prin autoutilare au fost realizate dispozitive și mașini care contribuie la ridicarea productivității muncii și a calității producției. Mai avem însă multe de rezolvat. Situația creată prin îndeplinirea necorespunzătoare a unor obligații contractuale de către colectivul acestei întreprinderi față de Combinatul „Azomureș" a fost pe larg dezbătută în plenara Comitetului județean de partid din 15 octombrie. precum și la fața locului de către secretariatul Comitetului județean de partid. Așa cum ați indicat dumneavoastră, această problemă a constituit, de asemenea, obiectul unei analize exigente și minuțioase în plenara cu activul de partid de la această unitate și care va continua cu întreaga masă de salariați.Vă asigurăm, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că pe baza măsurilor stabilite ca urmare a criticilor adresate de dumneavoastră în timpul vizitei de lucru la Tîrgu Mureș și a sarcinilor pe care ni le-ați trasat prin Scrisoarea adresată primilor secretari ai comitetelor județene de partid, programelor adoptate de plenarele cu activul comitetului jud.ețean de partid și al întreprinderii de utilaj chimic vom lichida toate neajunsurile atit în cadrul acestei unități, cît și în toate unitățile economice din județ pentru îndeplinirea exemplară — la toți indicatorii — a sarcinilor și obligațiilor contractuale.Avînd în vedere diversificarea și creșterea conținu a complexității utilajelor tehnologice atit pentru industria chimică, cît și pentru cea metalurgică, propunem Comitetului de Stat al Planificării și Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Grele să urgenteze înlocuirea actualului indicator de plan — tona fizică — cu un altul — de exemplu, tona echivalentă, care să oglindească mai corect eforturile pentru asigurarea necesarului de forțe de muncă, de dotare cu mașini și utilaje, fa- cilitînd totodată o planificare mult mai reală a realizării produselor.Dorim, de asemenea, să se urgenteze de către Comitetul de Stat al Planificării și Ministerul Aprovizionării Tehnico-materiale aplicarea în practică a indicației dumneavoastră, dată anul trecut în timpul vizitei de lucru la întreprinderea de utilaj chimic Ploiești, privind asigurarea cu prioritate a fondurilor pentru aprovizionarea din import a materialelor necesare utilajelor chimice și, în același timp, să se asigure un stoc corespunzător din astfel de materiale pentru o perioadă mai îndelungată.în continuare, vorbitorul, men- ționînd că anul acesta productivitatea muncii a sporit cu 11 la sută față de anul trecut, a arătat o serie de factori care împiedică creșterea mai rapidă a acestui indicator de bază a activității economice : gradul scăzut de utilizare a timpului de lucru, întreruperi în funcționarea instalației de acid sulfuric de la Valea Călugărească, generate de calitatea necorespunzătoare a unor utilaje livrate de întreprinderea „Vulcan", livrarea cu întîrziere a unor utilaje de către întreprinderea „Grivița Roșie“-București.Pentru utilizarea cît mai completă a mașinilor și utilajelor, a forței de muncă unde există o importantă rezervă de sporire a producției — a spus în continuare vorbitorul — organul județean de partid a stabilit un program precis de pregătire pentru toate meseriile, eșalonat pe ani pină în 1975.Programul de măsuri stabilit în urma analizelor făcute în toate întreprinderile din județ, acțiunile întreprinse pe baza sarcinilor stabilite de conducerea partidului in luna august a.c. privind creșterea eficienței economice a activității întreprinderilor, generalizarea și aplicarea cu mai multă operativitate a inițiativelor valoroase ne permit să vă asigurăm, tovarășe secretar general, că, în unitățile economice din județul Prahova, cheltuielile de producție vor fi diminuate într-o dinamică mult mai accentuată decît pînă în prezent.Primul secretar al Comitetului județean Prahova al P.C.R. a semnalat apoi o serie de deficiențe in îndeplinirea programului de investiții, datorate unor întîrzieri in punerea în funcțiune a unor obiective economice.Analiza critică făcută la fiecare obiectiv cu factorii de răspundere și măsurile luate pe baza indicațiilor date de conducerea partidului în acest domeniu — a spus el — vor conduce la punerea în funcțiune a tuturor obiectivelor industriale, zootehnice și social-culturale planificate în acest an. Ne exprimăm încrederea că Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele. Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini-Unelte și Electrotehnicii și Ministerul Industriei Chimice vor determina unitățile din subordine, furnizoare de utilaje, să-și respecte obligațiile asumate prin contractele încheiate.Referindu-se și la unele lipsuri în agricultura județului
(Continuare in vag. a V-a)
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Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceausescu
.__ __________________________________________________»____________________ ________ t

Întîinirea cu activul de partid Buzău
(Urmare din pag, a IV-a)niilor de activitate, atragerea unu, număr cit mai mare de cetățeni La rezolvarea sarcinilor ce sint încredințate, o legătura cit mai strinsă cu’ viața.în toate unitățile economice sint prezenți comuniști cu experiență, avînd o bună pregătire politică și profesională, capacitate organizatorică pentru a a- duce la îndeplinire sarcinile tot mai complexe.Vă informăm, stimate tovarășe secretar general, că județul Buzău are o puternică organizație de partid, că din cei peste 500 000 de locuitori ai săi circa 59 000 sint comuniști.Avem organizații de partid în toate locurile de muncă, în fiecare sector al vieții economice și sociale, ceea ce ne conferă garanția că linia politică generală a partidului nostru este înfăptuită în toate compartimentele vieții economico-sociale.Sîntem convinși că printr-o sporire continuă a competenței și capacității fiecărei organizații de bază vom asigura creșterea permanentă a rolului conducător al partidului, înfăptuirea exemplară a programului său de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră.Exprimindu-ne întreaga adeziune față de înțeleaptă politică internă și externă a partidului, noi, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Buzău, șin- tem hotărîți și ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru a ne aduce contribuția plenară la înflorirea continuă a națiunii noastre socialiste, pentru ca și pe aceste străbune meleaguri românești binefacerile socialismului să rodească din plin.Sint împuternicit a vă raporta — a spus inginerul Sandu Eugen, șeful serviciului producție — ca muncitorii, inginerii și tehnicienii de la întreprinderea de sîrmă și produse din sirmă, acționind eu însuflețire și abnegație, au reușit să dea peste plan pînă în prezent la producția globală produse în valoare de 16 milioane lei și ne angajăm ca pină la finele anului depășirea de plan să fie de 32 milioane lei.Prețioasele dumneavoastră indicații. date cu ocazia celor două vizite de lucru efectuate in întreprinderea noastră, au constituit un îndreptar in activitatea comitetului nostru de partid și a comitetului oamenilor muncii.Vă raportăm că de pe aceleași suprafețe care erau construite în anul 1970, eind ați vizitat întreprinderea noastră. realizăm acum o producție mai mare de 1,8 ori.Am înființat în întreprindere un puternic sector de autoutila- re, micșorind astfel importurile cu peste 2 milioane lei valută. Cu ajutorul utilajelor realizate am diversificat continuu producția și menționez în acest seps fabricarea pentru prima dată in tară a electrodului tubular pentru sudarea semiautomată.Experiența dobindită la atelierul de autoutilare, calitatea utilajelor realizate ne permit să preluăm comenzi pentru utilajele siderurgice de la alte unități din țară și să oferim aceste instalații pentru export.Prin mai buna utilizare a suprafețelor exterioare ale halelor de fabricație construite, am creat posibilități pentru amplasarea in incinta întreprinderii a unei secții de plase sudate și a unui laminor de sîrmă. făcind astfel incă un pas pe linia integrării întreprinderii.în studiul de prognoză pe care l-am elaborat cu sprijinul ministerului și al centralei industriale am propus construirea unei oțelării care să asigure integrarea definitivă a unității și valorificarea deșeurilor de metal din această zonă.Premisele astfel create, hotă- rirea colectivului nostru de a-și îmbunătăți continuu activitatea ne dau certitudinea că vom respecta angajamentul de a realiza actualul cinGinal cu cel puțin șase luni mai devreme.Vă asigurăm, și ne angajăm în mod solemn, că nu vom precupeți nimic pentru a participa și în viitor în mod exemplar la realizarea sarcinilor de plan pe 1973 și la pregătirea îndeplinirii planului pe 1974, anul celei de-a 30-a aniversări a Insurecției naționale antifasciste armate și al Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român.în cuvîntul său, Podar Ono- fir, directorul întreprinderii de geamuri, a spus :întreprinderea de geamuri Buzău, cea mai mare întreprindere de acest fel din țară, este o unitate economică nouă, eu un colectiv tînăr, care, învin- gind multe greutăți, in confruntarea cu instalații și procese de fabricație de mare finețe tehnică, a înregistrat cu fiecare an rezultate tot mai bune în activitatea tehnico-economică, rpa- lizînd noi sortimente de materiale de construcție, cu caracteristici superioare, cym sînț geamurile duplex, geamurile ter- mopan, hublourile pentru va~ poare, iar, mai recent, cărămizile din sticlă cu goluri.Vă raportez, tovarășe secretar general, că in activitatea pe care o desfășurăm âH? respectat întru totul indicațiile date de dumneavoastră la ultima vizită în întreprindere. Astfel, pe suprafețele construite s-au moptat în pluș o ljnie tehnologică pentru fabricarea geamurilor ter- mopan, cu o capacitate de 300 mii mp/an și o linie de fabricație pentru geamuri securizate cu o capacitate de 360 mij mp/ an. De asemenea, este ip cups de realizare dublarea capacității de producție la secția du- plex.în ceea ce privește indicatorii planului de stat pe anul 1973, vă informăm că s-au obținut creșteri însemnate.Pe lingă aceste rezultate bune obținute de colectivul nostru, trebuie să arăt că în activitatea multor sectoare din întreprindere se manifestă încă fenomene negative ca : folosirea 

incompletă a capacității de producție, calitatea necorespunzătoare a unor produse și pierderile din activitatea întreprinderii.Sîntem conștienți că avem incă foarte mu.lt de muncit pentru lichidarea neajunsurilor, pentru ca marca fabricii noastre să fie apreciată atît în țară cit și peste hotare. Pe această linie, întregul nostru colectiv se angajează în fața dumneavoas-» tră de a munci neobosit.Pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor trasate de dumneavoastră la analiza activității industriei ușoare din august de la Mangalia, colectivul de specialiști din întreprinderea noastră, Centrala industrială și minister propun în cadrul programelor elaborate dotarea întreprinderii noastre eu o ljnie de geam floot, soluție care ar conduce la îmbunătățirea simțitoare a calității, la diversificarea producției și la creșterea competitivității produselor noastre la export.Vă asigurăm, mulț stimate tovarășe secretar general, că toate indicațiile date de dumneavoastră eu ocazia acestej vizite, care va rămi-ne ca cel mai de seamă eveniment din viața și activitatea întreprinderii noastre, yqr fi transpuse în fapt de cătrț toți salariații fabricii în frunte cu comuniștii, că vom munci neobosit astfel incit această tînără unitate să-și cîștige un binemeritat prestigiu.Georgeta Stolan, brigadieră și secretar al Comitetului de partid din C.A.P. Pietroasa, a spus :Marile prefaceri și transformări petrecute în viața tării, înfăptuirile de care sîntem mîndri, poartă puternic amprenta personalității dumneavoastră, a intensei activități pe oare o depuneți în fruntea partidului și statului, pentru dezvoltarea neîntreruptă și multilaterală a întregii tari, pentru afirmarea viguroasă a tuturor capacităților națiunii noastre socialiste.Ca lucrător al ogoarelor, ca și ceilalți membri cooperatori din acest județ, am simțit permanenta grijă părintească pe cșre partidul, dumneavoastră personal, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, ne-o purtați nouă, țăranilor, preocuparea neabătută pentru dezvoltarea a- gri culturii și înflorirea economică și spirituală a vieții satului.Cu fiecare hotărire a partidului am înțeles tot mai mult că politica sa ește propria noastră poiițică, a tuturor celor ce mun,cim> că in ea se oglindesc
Întîinirea cu activul de partid Prahova

(Urmare din pag. a IV-a)Prahova, vorbitorul a spus <că, pentru îmbunătățirea activității in acest sector, Comitetul județean de partid va lua măsurile necesare, va elabora și reactualiza studii și programe de dezvoltare a zootehniei, a culturii cerealelor și plantelor tehnice, legumicultura, viticulturii, pomicuiturii și de îmbunătățiri funciare. Sipțem preocupați — a spus el — pentru asigurarea cantităților necesare de îngrășăminte chimice și naturale, a ier- bicidelor și pentru folosirea judicioasă a mașinilor agricole dip dotare, precum și realizarea pe plan local a unor utilaje necesare irigațiilor și desecărilor, la recoltarea și legarea cocenilor de porumb și pentru alte lucrări agricole.Pe baza masurilor stabilite de plenarele Comitetului Central din noiembrie 1972 și februarie- martie 1973, a indicațiilor dumneavoastră, organul județean de partid a luat din timp măsuri de pregătire a condițiilor de realizare a planului pe anul viitor. In toate întreprinderile au fost adoptate programe de măsuri atit in cadrul adunărilor generale ale salariaților, cit și ale organizațiilor de partid, care să asigure realizarea tuturor indicatorilor de plan.Ip ultimii doi ani ai actualului cincinal, județului Prahova ii revin sarcini deosebit de importante pentru realizarea de noi soluții pentru valorificarea rezervelor, pentru creșterea eficienței întregii noastre activități in spiritul sarcinilor ce rezultă din Scrisoarea adresată de dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu, primilor secretari ai comitetelor județene de partid. Comitetul nostru județean va organiza înfăptuirea acestor sarcini de către toate organele și organizațiile de partid.Vă mulțumim încă o dată, iubite tovarășe Ceaușescu, a spus în încheiere vorbitorul, pentru acest ajutor deosebit de operativ și eficient dat muncii noastre și vă încredințăm că vom acționa cu toată fermitatea și perseverența pentru a îndeplini cu cinste sarcjpjle pe care ni le-ați trasat, toate indicațiile și recomandările date.Pe deplin con^tienți de responsabilitatea care ne revjne, călăuziți permanent de exemplul dumneavoastră, ne angajăm să depunem înțrega noastră energie și pricepere in slujba realizării întregii poliției interne și externe a partidului nostru de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.A luat apoj cuvîntul Nan Ștefan, maistru, secretar al Comitetului de parțid al întreprinderii de utilaj chimic Ploiești.Șintem cpnștienți — a spyș el — de răspunderea ce o purtăm pentru sporirea calității produselor destinate dotării combinatelor chimice, celorlalte unități economice, pentru buna funcționare a apestorg-In activitatea noastră s-au manifestat și o sene de jipșuri serioase, care cu ocazia vizitei dumneavoastră la ..Azomureș“ au fost scoase in evidență. întregul nostru colectiv de muncă

idealurile și năzuințele noastre, ale întregului popor.Ne-am obișnuit ca fiecare măsură luată de partid să devină realitate și aceasta ne mobilizează și mai mult forțele, ne antrenează mai activ la edificarea, cu mîinile noastre, a propriului nostru viitor, a viitorului luminos al patriei iubite.Realizările pe care le-am obținut in cooperativa în care muncesc sint rodul ajutorului prețios primit din partea partidului și a statului, a angajamentului total al celor peste 1 000 de membri din cooperativa noastră.Aplicînd de fiecare dată prețioasele dumneavoastră indicații, folosind intens baza tehnică materială de care dispunem, am obținut an de an producții sporite, fapt care a dus la creșterea veniturilor membrilor cooperatori, a aportului pe care cooperativa noastră îl aduce la formarea fondului central al statului.Realizând cu regularitate o medie anuală de 10 000 kg struguri la hectar, cooperativa noastră a ocupat în fiecare an locul I pe județ, iar în anul 1971 a primit înalta distincție ..Ordinul muneii" clasa I și premiul II pe țară.Vă informăm, iubite tovarășe secretar general, că pînă în prezent am realizat o producție medie de 15 000 kg struguri la hectar și avem certitudinea că această medie va fi depășită la încheierea acestei campanii. Toți membrii cooperatori lucrează cu forțe sporite ca în câteva zile să termine acțiunea de recoltat, răspunzînd prin aceasta chemării lansate în scrisoarea adresată de dumneavoastră tuturor lucrătorilor din agricultură. Vă asigurăm că vom pune toată energia și priceperea in slujba înfăptuirii politicii partidului și înfloririi patriei noastre socialiste.Intimpinat cu deosebită însuflețire, a luat apoi cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu este urmărită cu deosebită atenție și primită eu vii și îndelungi aplauze.întîinirea eu activul de partid ia sfirșit într-o atmosferă entuziastă, în care regăsim plenar exprimate sentimentele de dragoste și recunoștință pe care le nutresc toți locuitorii județului — întregul nostru popor — față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, adeziunea Lor deplină la politica marxist-leninistă a partidului, hotărirea fermă de a milita neabătut pentru înfăptuirea ei, angajamentul solemn ai celor ce muncesc pe meleagurile buzoie-

a dezbătut și continuă să dezbată cauzele care au generat executarea necorespunzătoare și livrarea fără efectuarea probelor funcționale a unor utilaje.Vă mulțumim, tovarășe secretar generai, pentru critica exigentă dar pe deplin justificată, care pentru noi reprezintă un neprețuit ajutor, determinînd mobilizarea tuturor energiilor noastre creatoare. Lipsurile pe care le-ați constatat și pe care noi eram datori să le cunoaștem și să le prevenim, au constituit pentru noi obiectul unei largi dezbateri in plenara comitetului de partid cu activul, iar măsurile întreprinse ne dau garanția că asemenea abateri de la legislația economică nu se vor mai repeta.Avînd în vedere lipsurile în organizarea producției și a muncii, gradul redus de mecanizare a unor operații — a spus in continuare vorbitorul — sin- tem pe deplin constienti de necesitatea de a depune eforturi și mai mari decjt pină acum.încă o dată vă mulțumim, tovarășe secretar general, pentru grija permanentă ce ne-o purtați, pentru ajutorul ce ni-1 dați. Ne angajăm ferm ca pe poarta uzinei să nu iasă decît utilaje tehnologice de cel mai înalt nivel tehnic.Luînd cuvîntul Maria Serbă- nescu, secretar al Comitetului de partid al Fabricii „Dorobanțul" din Ploiești, a spus :Pentru întreg colectivul Fabricii de sțofe „Dorobanțul", constituit în majoritate din femei. reprezintă o mindrie deosebită să vă raportăm că ne-am angajat să îndeplinim sarcinile care ne revin în actualul cincinal înainte de termen.Analiza critică și indicațiile date de dumneavoastră cu privire la diversificarea și creșterea calității produselor industriei ușoare ne-au determinat a elabora un program concret de măsuri menite să ducă la ridicarea continuă a indicilor calitativi ai produselor noastre, împreună cu comitetul oamenilor muncii am stabilit programe de măsuri privind activitățile de bază din întreprinderea noastră, care să asigyre realizarea angajamentelor propuse.In spiritul înaltelor exigențe exprimațe în repetate rînduri de conducerea partidului, o a- tențje deosebită acordăm îmbunătățirii continue a calității produselor și diversificării sortimentelor acestora, reușind ea stofele purtînd marea Fabricii „Dorobanțul" șă aibă un renume deosebit, atit în țară cit și peste hotare.Socotim' că trefeuie să ne străduim în continuare să valorificăm mai hibe resursele de ppre dispunem. tradițiile bogate și mai ales hărnioja țesătoarelor noastre, pentru a îmbunătăți și mai mult calitatea produselor.Pe lingă problemele prezentului — a spus vorbitoarea — comitetul nostru de Partid se preocupă cu cea mai mare grijă și de viitorul întreprinderii noasțre. In ppeșț context, apali- zind modul cum pot fi folosite suprafețele existente in scopul creșterii producției. întreprinderea a propus organului tute- 

ne de a-și închina capacitatea și energia creatoare realizării cincinalului înainte de termen, îndeplinirii mărețului program al Congresului al X-lea și Conferinței Naționale de construire a socialismului și comunismului pe pămintul patriei.După întîinirea cu activul de partid, tovarășul Nicolae Ceaușescu se îndreaptă prin culoarul viu al mulțimii locuitorilor care-1 aclamă ou însuflețire, spre Palatul Comunal. Aici, în piața Dacia, s-au adunat mii de cetățeni.în mulțime, printre drapelele roșii și tricolore se văd numeroase portrete ale conducătorului partidului și statului nostru, pancarte cu urarea „Trăiască Partidul Comunist Român, in frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu". Din mii de piepturi se scandează „Ceaușescu — P. C. R.“, „Ceaușescu și poporul".Mitingul a fost deschis de tovarășul Ion Sîrbu, prim-secre- tar al Comitetului județean de partid, care a spus :Trăim astăzi moment® emoționante prilejuite de vizita dumneavoastră de lucru în municipiul și județul Buzău, expresie elocventă a dialogului viu și permanent pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, îl purtați cu țara.Vizita dumneavoastră la Buzău, indicațiile date cu acest prilej constituie un important imbold în activitatea pe care o vom desfășura în continuare, ne jalonează un program concret de acțiune pentru a cărui înfăptuire ne vom amplifica și mai mult eforturile astfel incit întreaga viață economică și social- politică a județului să se desfășoare la un nivel tot mai înalt. Organizația noastră de partid, locuitorii acestor meleaguri mulțumesc din toată inima conducerii superioare de partid, dumneavoastră personal, tovarășe secretar general, pentru a- jutorul care ni-1 acordați permanent in scopul dezvoltării susținute a tuturor domeniilor de activitate pentru ridicarea pe trepte superioare a acestui județ in plină afirmare.Intimpinat cu vii și îndelungi aplauze și urale, ia cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.Cuvîntarea a fost ascultată cu viu interes și subliniată în repetate rinduri de aplauze. In însuflețirea cu care locuitorii Buzăului au primit cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescu își găsește reflectarea hotărirea de nestrămutat a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii buzoieni de a face totul pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le revin, pentru continua dezvoltare a economiei județului, pen-? tru înfăptuirea cincinalului înainte de termen.

Iar sporirea producției cu încă 300 tone fire pieptănate și 2 milioane mp țesături tip lină, anual.Vă asigurăm, iubite tovarășe secretar general, că întregul nostru colectiv, in frunte cu comuniștii, mobilizați de înaltul dumneavoastră exemplu de dinamism, de gindire creatoare, pasiune și dăruire în muncă pentru binele și fericirea poporului, a națiunii noastre socialiste, nu va precupeți nici un efort pentru a traduce în fapte toate hotăririle partidului și statului, indicațiile prețioase și sarcinile ce vor rezulta din vizita ce ați întreprins-o azi la Ploiești, din această adunare.în continuare a luat cuvîntul ing. Ion Petruța, director al Combinatului de îngrășăminte chimice Valea Călugărească, care a spus :Am studiat cu multă atenție, tovarășe secretar general, concluziile desprinse din analiza de lucru efectuată la combinatul „Azomuieș" și am reținut toate observațiile privind calitatea slabă a unor utilaje livrate a- cestei unități. Sintem pe deplin de acord cu măsurile luate, apre- ciindu-le ca un mare ajutor și pentru colectivul nostru și sintem siguri că ele vor duce in viitor la ridicarea calității utilajelor și la livrarea ritmică a acestora pentru noile capacități de producție, cu atit mai mult cu cit și combinatul nostru a intimpinat o serie de greutăți prin neprimirea în termen a unor utilaje, cit și prin calitatea necorespunzătoare a altora.Am tras și noi învățăminte, în sensul de a ne face datoria în așa fel incit să întronăm in fiecare sector un înalt spirit de responsabilitate în muncă și să liqhidăm grabnic întreruperile, asigurind realizarea producției în cantitatea și calitatea cerută de economia națională. Am înțeles și acum ce consecințe negative au neajunsurile care mai persistă și in munca noastră, care uneori produc greutăți altor unități și sectoare. De aceea, ne angajăm să îndeplinim cu fermitate sarcinile pe care ni le-ați trasat in așa fel incit pînă la începutul lunii depembrie 1973 să redresăm situația investițiilor și să asigurăm funcționarea normală a instalației de acid sulfuric, ppeind premisele realizării in anul viitor a planului la toți indicatorii.Luînd cuvîntul ing. Gheorghe Dinu, directorul uzinelor „1 Mai" din Plpieșți, a spus că întreprinderea pe care o conduce depune în prezent eforturi pentru intrarea in funcțiune înainte de termen a noilor capacități, pentru ca producția de utilaj petrolier să apopere incepind cu anul 1974 toate nevoile interne și cererile de export.Dorim, și vom face totul pentru a realiza in termenul planificat, noile tipuri de instalații de foraj cu performanța tehnice și mai ridicate — în primul rînd instalațiile pentru forajul de mare adincime și forajul marin — făcind ca România să-și mențină locul pe care-1 ocupă astăzi in ierarhia statelor producătoare de utilaj petrolier, să-și consoli

deze prestigiul de care se bucură pe toate continentele.Vă raportăm, tovarășe secretar general, că și colectivul nostru a întreprins și va întreprinde noi acțiuni hotărîte, în spiritul sarcinilor și indicațiilor dumneavoastră, pentru crearea tuturor condițiilor de montaj și probe fiecărui utilaj în cadrul întreprinderii, pentru transportul și asigurarea asistenței tehnice, pentru creșterea spiritului de răspundere în proiectarea, execuția și controlul calității produselor.în cursul vizitei de lucru de astăzi la întreprinderea noastră, dumneavoastră, tovarășe secretar general, ne-ați făcut noi și valoroase recomandări, ne-ați dat indicații și îndrumări deosebit de prețioase pentru dezvoltarea pe mai departe a producției, a potențialului tehnic și tehnologic al acesteia, renunțând la fabricarea unor produse neeficiente economic.Exprimînd voința colectivului de muncă al întreprinderii .,1 Mai“ Ploiești, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că vom urma în mod neabătut indicațiile și îndrumările date, că vom munci astfel incit vorbele noastre să devină fapte, iar faptele să întreacă vorbele.Intimpinat de cei prezenți la această întîlnire de lucru cu puternice urale și ovații, ia cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. Cuvîntarea secretarului general al P.C.R. a fost subliniată în repetate rînduri cu aplauze prelungite.După încheierea întîlnirii de lucru cu activul de partid. în piața din fața sediului Comitetului județean Prahova al P.C.R. a avut loc o adunare populară la care au participat mii de oameni ai muncii, cetățeni ai municipiului Ploiești. Apariția la balconul sediului comitetului județean de nartid a tovarășului Nicolae Ceaușescu este salutată cu ovații și urale de participanții la adunare. Se scandează minute în șir „Ceaușescu — P.C.R.“, „Ceaușescu și poporul".Deschizînd adunarea. Ion Ca- trinescu. prim-secretar al Comitetului județean Prahova al P.C.R.. a exprimat bucuria comuniștilor și tuturor oamenilor muncii din municipiul Ploiești de a-1 avea din nou în mijlocul lor pe conducătorul iubit al partidului și statului nostru.Intimpinat cu puternice aclamații si urale. ia cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.Apoi tovarășul Nicolae Ceausescu coboară în fata sediului Comitetului județean, unde o gardă militară prezintă onorul. Secretarul general al P.C.R. străbate pe jos piața din centrul municipiului Ploiești. înconjurat cu dragoste de miile de oameni ai muncii prezinți aici, care își iau rămas bun. ij urează multă sănătate și fericire.Cu aceste sentimente este condus tovarășul Nicolae Ceaușescu de cetățenii Ploieș- țiului, prezenți, eu torțe în număr impresionant pe arterele centrale ale orașului, manifes- tindu-și satisfacția și bucuria pentru vizita ne care secretarul general al P.C.R. a făcut-o în acest vechi centru industrial.
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(Urmare din pag. I)stabilizarea acestor cadre. Noul director, ing. Vasile Blejușcă, îmi spunea că se va face o nouă verificare a capacității oamenilor pentru ca în acest sector deosebit de important să lucreze cadre cu o foarte bună pregătire profesională. Din luna iulie s-au introdus controlori pe schimburi. s-a extins în rindul muncitorilor inițiativa „Eu produc, eu răspund", măsuri care au dus la scăderea defectelor de la 100 lei/bucată la 52 și chiar 40. De cînd a fost numit director, ing. Blejușcă este prezent la toate adunările generale U.T.C., ia cuvîntul, pledează pentru marca fabricii, socotind-o pe bună dreptate o problemă de demnitate, de conștiință. Principala problemă care trebuie rezolvată este asigurarea acestui compartiment cu cadre specializate, care să cunoască procesul de producție. Nu avem nevoie de diletanți, ci de oameni care să asigure realizarea planului în condițiile exigențelor care stau în fața industriei ușoare.La „Textila-Dunăreana" serviciul C.T.C. are peste 100 de salariați. Unii însă n-au niei un fel de chemare. Au venit pentru că este un loc bun- Mă refer la cele 22 de absolvente de Ijcee care au fost încadrate in anul trecut, jylje-octombrie și care au devenii ad-hoc controloare tehnice de calitate. Unele djn ele n-o duc deloc rău la rampa de control crud. Ca „șefe" de „colectiv" sarcina lor este să „vegheze" ca să se lucreze, Uneori se substituie, și „veghează" să existe marfă pe rampă. Un stil de organizare, unic, care înseamnă o pierdere pentru întreprindere. Locul controlorului este acolo unde «e naște produsul, ApnlQ trebuie sâ acționeze el, fără ÎM’ mățăți do măsură, să intervină operativ ori de cițe ori constată încălcări a|e disciplinei tehnologice, Aici, la controlul in- terfazic sînt... 19 oameni. Din această pauză uimi controlor ii revin 500-800 da războaie de țesut. Să zicem că stă la o mașină 2 minute înseamnă că are nevoie într-o zi de muncă de 25 de pre(?!?) La rampa de control crud sînt 52, la control finit, rampe și magazie... 25. Cel puțin 16 sînt

Au terminatOamenii muncii din agricultura județului Suceava, au încheiat însămînțarea griului și secarei pe întreaga suprafață planificată.In telegrama adresată de Comitetul județean Comitetului Central al P.C.R. tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU se exprimă hotărirea tuturor lucrătorilor ogoarelor sucevene de a-și amplifica eforturile pentru sporirea contribuției județului la asigurarea fondului centralizat al statului, răspunzînd astfel grijii permanente pe care partidul și statul nostru o a- cordă dezvoltării multilaterale a agriculturii, creșterii nivelului de viață a celor ce muncesc, înfloririi patriei noastre socialiste.
★Intr-o telegramă adresată Co-

Miercuri, a părăsit Capitala prof, dr. Herbert Stein, președintele Consiliului Consilierilor Economici ai președintelui Statelor Unite ale Americii, care, însoțit de Murray Foss, consilier principal, a făcut, în perioada 13-=-17 octombrie, o vizită în țara noastră.Oaspetele a avut convorbiri cu tovarășul Manea Mănesey, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării, asupra stadiului și perspectivelor dez-
BOX
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CLUJ — prin telefonFiind vorba de ultimele trei gale finale, cititorii noștri știu că ele reunesc la start pe cei mai buni 44 de pugiliști ai țării. Onoarea de a urca primul in ring i-a fost rezervată campionului european Constantin Gruiescu. El l-a intîlnit la categoria 51 kg pe brașoveanul Ion Șulă, un tînăr foarte ambițios' și tenace. Experiența l-a ajutat însă pe Gruiescu să iasă din dificultate : 4—1pentru finalul său clar și bun.A doua întîlnire la aceeași categorie s-a consumat între constănțenii Traian Cer- chia (Portul), și Faredin Ibrahim (Farul). S-a calificat pentru finale Ibrahim. Dintre Gheorghe Ciochină și Ion Adam (categoria 57 kg) a cîștigat dreptul să concureze in continuare pentru titlu Ciochină cu o decizie netă: 5—0.Tot în cadrul categoriei 57 kg s-au „bătut" pentru titlu, gălă- țeanul Amăzăroaie, favorit, și dmamovistul Ștefanovici. A ieșit învingător Ștefanovici cu o decizie de 4—1. Paul Dobres- cu, a intîlnit un adversar foarte incomod în constănțeanul Constantin Lieă. Dar boxul neregulamentar al acestuia din urmă — două avertismente — ca și loviturile mult mai clare ale experimentatului și dinamicului Dobrescu l-au adus pe campionul en titre din nou în fața lui Calistrat Cuțov într-o finală de mare atracție.Iată și celelalte rezultate : ușoară : Calistrat Cuțov dispune la puncte de Cornel Hodyț ; mijlocie-mică : Sandu Tîrilă bate la puncte pe Valeriu Filip ; Ștefan FJorea întrece la puncte pe Ion Mocanu : semigrea : Marin Constantinescu învinge prin KO tehnie în repriza a 2-a pe Constantin Cn- jocaru ; Ion Gyorfi întrece la puncte pe Vasile Croitoru.
VASILE CABULEA

„șefi". Noul director, ing. Ște
fan Diculescu, venit de cîteva zile în fabrică, ne spunea cu indignare că a găsit „mulți oameni care stau, care s-au obișnuit cu lipsa spiritului gospodăresc", a accentuat că „cea mai mare problemă este a calității, și vom merge pînă acolo incit cel care a produs marfă proastă va fi obligat s-o cumpere". Ceea ce credem noi este foarte just. In măsurile ce se vor lua ar trebui să se în^- ceapă cu remanieri în colectivul C.T.C., redistribuirea lor, astfel ca să fie prezenți acolo unde sînt cei mai necesari, la controlul interfazic. In al doilea rind să fie promovați pentru această muncă oameni care știu ce înseamnă producția, 
CONTROLORII 

TEHNICI 
DE CALITATEcare au minuit răzbpiul de țesut, care ppnosc procesul de producție nu U modul teoretic sau ideal, deci din fabrică, nu din afara ej.în toate cele trei unități -in* dustrjale vizitate s-au putut trage concluzii cu privire la continua pregătire a controlorilor tehnici de calitate. Legea nr. 2 prevede perioadele la care se face specializarea. Separat de aceasta ar trebui să se facă mai multe discuții, schimburi de experiență, pentru că practica îți ridică mereu alte pro* bleme care trebuie rezolvate pu operativitate.

CINE ÎNCHIDE OCHII GT.C, ?

Uneori cei care răspund de 
buna organizare a procesului 
de producție. La „Textila-Dunăreana" există o înțelegere deformată a ceea ce înseamnă realizarea planului. Pe unii șefi îi interesează mia de bătăi pe război. „Să iasă planul", zic ei, sau „să se învirtească roata

însămînțatulmitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, Comitetul județean Argeș al P.C.R. raportează încheierea însămîn- țării griului și a celorlalte culturi de toamnă precizîndu-se că prevederile inițiale ale planului de însămînțări au fost depășite cu 1 300 ha.Vă asigurăm, mult iubite tovarășe secretar general, se spune în încheierea telegramei — că vom face totul, nepreeupețind nici un efort, pentru îndeplinirea e- xemplară a tuturor sarcinilor ce ne revin în viitor, în vederea sporirii continue a producției a- gricole, contribuind astfel, alături de întregul popor, la înfăptuirea cincinalului înainte de termen, la întărirea și înflorirea continuă a scumpei noastre patrii.

voltării relațiilor economice, a schimburilor comerciale, a cooperării industriale și tehnico- științifice dintre România și S.U.A.• MINISTRUL comerțului exterior al Italiei, Matteo Matteot- ti, care, la invitația ministrului comerțului exterior al Republicii Socialiste România, va face o vizită în țara noastră, a sosit miercuri la București.
★Seara, Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, a oferit un dineu în onoarea ministrului italian, Matteo Matteotti.• La invitația Asociației „România", între 5 și 16 octombrie a.c., președintele federal al Asociației șvabilor bănățeni din R.F. Germania, dl. Michael Stoker, împreună cu soția, a efectuat o vizită în țara noastră.

Recoltează strugurii

(Urmare din pag. I)
La bucuria încheierii apro

piate a campaniei la strugurt 
se adaugă în aceste zile de 
configurare definitivă a bilan
țului, aceea a obținerii unor 
producții bune și foarte bune. 
Să dăm un singur exemplu ■ 
ferma condusă de tehnicianul 
Ștefan Preda de la C.A.P. 
Costache Negri. Realizării 
sînt aproape duble față de 
planul de circa 7 000 kg stru
guri la hectar. In viile culti
vate cu deosebită grijă de 
unii cooperatori de aici, pre
cum Enache Ispas și Alecu

Dărnicia
(Urmare din pag. 1)Portic, Francisc Tamaș ' care ,.strecurîndu-se" printre vreme, au executat arături de calitate, au respectat normele de însă- mînțări și prășit. Și, nu greșim, lista fruntașilor, prezentată de inginerul șef al unității, tovarășul Marton Farkaș, e lungă. Consemnăm cîteva nume. Lucrînd în acord global cooperatoarele Elisabeta Oros, Elisa- beta Pal, pe suprafața de cite 4 hectare contractată au realizat o producție medie de 18 000 kg la hectar ; Iuliana Ferencs, pe 4 ha lucrate, Magdalena Pal, 

la război". Dacă nu iese calitate, nu-i bai pentru că penalizarea este mică. Or, a îndeplini pLanul înseamnă a realiza produse care să nu-ți zacă în magazie ci să ia drumul magazinelor și de aici la cumpărători. Ceea ce nu s-a prea întîmplat. Mă gîndesc cum ar judeca dacă salarizarea s-ar face în funcție de calitate ? La „Progresul" de două săptămîni fiecare inginer a fost repartizat să răspundă de o bandă de producție. Salarizarea se face în raport cu rezultatele obținute. O măsură salutară, echitabilă care ar putea fi extinsă și la „Textila- Dunăreana". Așadar, există situații cind C.T.C. sint obligați să închidă ochii. Adică li se Închid brutal, cu repercusiuni 

asupra prestigiului Lor. La „Textila-Dunăreana" mi s-au relatat cazuri cind un controlor tehnic de calitate, semnalind că un produs iese prost a oprit (și corect a procedat) fabricarea lui in continuare. Maistrul, sau inginerul a dispus, ca și cum secția este proprietatea sa, să le lucreze mai departe. Un asemenea exemplu l-am intîlnit chiar în ziua de 3 octombrie cjnd mă aflam în anchetă. Cum își poate permite cineva sa dea drumul cu bună știință unor produse care vor fi sortite eșecului, care vor avea nevoie de remanieri ? Din aceeași pauză în anul trecut fabrica a fost nevoită să acorde multe bonifipații, să încarce cheltuielile de producție in mod artificial. Arițina Popescu a umblat de la Ana la Caiafa incercînd să demonstreze că firele nu pot fi lucrate, Se rup. Maistrul Rădulescu de la pre- parație n-a găsit de cuviință să vină la fața locului. Pentru dinsul așa este rețeta și așa 

Aproape 
de vatră 

(Urmare din pag l) iar bunele, măruntele pivnițe au cedat locul unor crame enorme. îmi ațintesc, pînă-n zările nevăzute, auzul, pînă-n cîmpurile unde oamenii și mașinile freamătă fâră-ncetare și unde ziua pătrunde în miezul întunericului și iese din ' ; na nopții pe pirtii deschise de farurile camioanelor și-aie tractoarelor. Și chiar dacă nici o veste turnată in plumb și multiplicată cu cerneală tipografică nu pomenește despre satul meu — Ibănești — rostuit de veacuri între dealurile Bîrladului. fiecare ziar îmi aduce parcă, în aceste zile, scrisori de acasă.Iată, o nouă toamnă ne încunună cu laurii ei, ne îndestulează cu bogățiile ei fără număr. Dar bilanțul este numai clipa în mers a unor oameni care nu cunosc oboseala, răgazul. Ii văd aplecați peste cîmpurile lor, cu mina care culege și seamănă. adăugind cu grijă la bogățiile țării recoltele unui an fertil și pregătind, din vreme, imense paturi de germinație pentru alt anotimp.Niciodată, ca toamna, nu mă simt mai aproape de vatră, mai aproape de cei care mi-au dăruit, in afară de sîngele și de sufletul lor, sentimentul mîndriei. al demnității, al încrederii în rodnicia brațelor mele. Recunoștința pe care le-o port o văd parcă amplificată în fiii mei, care semnează cu dinții încă de lapte în geometria aproape invariabilă a feliilor de pîine eu unt. in carnea frumos parfumată a merelor mustoase și dulci.

Toma, s-au recoltat și cite 
17000 kg la hectar, pe unele 
parcele obținîndu-se producții 
record de peste 20 000 kg la 
hectar.

Cum recoltarea strugurilor 
se desfășoară pe ultimele su
prafețe, în zilele următoare 
toată atenția va fi îndreptată 
spre strîngerea porumbului- 
Țăranii cooperatori și mecani
zatorii din județul Galați, cu 
sprijinul susținut al celor 
peste 30 000 de elevi, sînt 
hotărîți să încheie campania 
de toamnă înainte de sfîrșitul 
lunii octombrie.

cimpuluiElisabeta Kovacs, Juliana Cîn- dea, Barbara Kadar, Ana Cser- g<5 și multe altele, pe eite 3 ha au obținut o producție medie de 20 000 kg la hectar. Recoltatul cartofilor s-a terminat la Gheor- ghieni. La ora cind apar aceste rînduri s-a încheiat și semănatul griului pe suprafața pla^- nificată de 270 ha. Pe ogoarele C.A.P. din Gheorghieni pot fi întîlniți zilnic multi cooperatori. Unii transportă inul, alții recoltează sfecla furajeră, transportă bălegar, ară. Intr-un cuvînt pregătesc recolta anului viitor.
o face. Atunci Aritina a oprit războaiele. A venit meșterul și le-a dat drumul. Bineînțeles, articolul Spartacus a ieșit de calitate necorespunzătoare. Poate că refuzurile din 2 octombrie transmise prin telex 3334 de I.C.R.T.I. Cluj (1637 ml Zina, 1960 ml Coma- na și Corint) pentru diferențe de nuanțe i-ar putea determina pe organizatorii producției să nu se joace de-a baba oarba, să vină în întîmpinarea C.T.C. cu măsuri care să garanteze marca fabricii.Alteori, însuși controlorii închid ochii. Este adevărat prin STAS se admit unele mici a- bateri. Dar nu STAS-ul te îndeamnă să dai cumpărătorului un pantof mai lat și unul mai îngust, unul cu o cusătură în afară și altul înăuntru. Am făcut la „Progresul" un sondaj. Am luat încălțămintea care primise certificatul de garanție și am privit-o înpreună cu Adriana Grigorescu, tehnician principal la serviciul C.T.C. La atelierul III A tras îi scăpase controlorului final Matei Gavrilă, de altfel om cu experiență și ochi format, încălțăminte care avea defecte sesizabile și pentru un neavizat. „Mai scapă" nu este un argument. La atelierul I A tras ne-am permis .să controlăm încălțăminte care era ambalată. Deci urma să ia drumul către magazine, Ei bine, am avut destule surprize. Prin miinile controlorului final Florian Lăbușcă au trecut pantofi de lac, la prețul de 327 lei care priviți fiecare părea cu modele diferjțe.O cataramă venea peste cusătură, una ascundea cusătura. Mă-ntreb cum s-o simți o femeie cu astfel de încălțări ? Eu una, n-aș purta ! La altă pereche stîn- gul era mal lat decîț dreptul. A trebuit șă măsurăm ca să*l convingem că așa stau lucrurile. Un ochi închis colea, unul dincolo și așa răzbat la noi produse care ultragiază bunul gust, care resping direct sau ocolit cerințele îndreptățite ale cumpărătorilor.în universul calității să pătrundem nu pe căi ocolite, ei pe drumul cel mai scurt, însoțiți de oameni pentru care așa cum zicea Iorga „o iscălitură nu trebuie să însemne de- cit o răspundere".



de peste hotare DEZBATERI CONSTRUCTIVE
• 0 lună de la începerea celei de-a doua faze a Conferinței europene

pentru securitate și cooperare • Rolul activ, dinamic al României

Evoluția situației 
din Orientul ApropiatCAIRO 17 (Agerpres). — După turn anunță agenția M.E.N., la Cairo a avut loc o sesiune extraordinară a Adunării Poporului din Egipt, consacrată examinării unor probleme privind actualul conflict arabo-israe- lian.Luind cuvîntul cu acest prilej, președintele Anwar Sadat a spus : „Nu luptăm pentru a comite agresiuni pe pămîntul altora. Luptăm și vom continua să luptăm pentru a realiza două obiective : primul — să redobîndim teritoriile ocupate în 1967, iar al doilea — să găsim un mijloc pentru reinstau- rarea și respectarea drepturilor legitime ale poporului palestinian". ’ ‘ “tru o Pacea faptul Pacea . ________________________prin dreptate, nu prin terorism și nici printr-o arogantă a forței".Referindu-se la condițiile pentru realizarea păcii. președintele Sadat a arătat că Egiptul a luptat și va continua să lupte pentru eliberarea teritoriului său ocupat și pus sub ocupație israeliană în 1967 și pentru a găsi un mijloc în vederea restabilirii și respectării drepturilor legitime ale poporului palestinian. „In acest sens, a spus el, sîntem de acord să respectăm rezoluțiile O.N.U., ale Adunării Generale și ale Consiliului de Securitate". Totodată, președintele a arătat că tara sa este dispusă să accepte „o încetare a focului pe baza retragerii imediate a forțelor israeliene de pe toate teritoriile ocupate. sub supraveghere internațională, la liniile anterioare datei de 5 iunie 1967". „Imediat ce se va încheia retragerea forțelor israeliene de pe toate a- ceste teritorii ocupate, a adăugat președintele, sîntem dispuși să participăm la o conferință internațională de pace în cadrul O.N.U. Voi face totul pentru a-i convinge pe tovarășii mei, conducătorii arabi care răspund direct de desfășurarea luptei noastre împotriva inamicului, precum și pe reprezentanții poporului palestinian, să participe cu toții, împreună cu comunitatea internațională, la punerea bazelor și normelor păcii în regiune, pe temeiul respectării drepturilor legitime ale tuturor popoarelor din regiune. Sintem gata, chiar în acest moment, să începem operațiunea de curățire a Canalului Suez, pentru a-1 reda navigației internaționale, pentru ca acesta să-și poată juca din nou rolul în prosperitatea omenirii".în legătură cu situația militară, Anwar Sadat a subliniat că „israelienii se află astăzi în fața unui război de uzură, căruia noi îi putem face față mai ușor decît ei". „Noi nu sîntem pentru distrugere, așa cum pretind ei. Rachetele egiptene „Za- fer", care pot trece peste Sinai, se află acum pe rampele lor, gata pentru a fi lansate la primul semnal și pentru a lovi adine în teritoriul Israelului. Am fi putut da acest semnal din prima clipă a luptei. Noi sîntem însă conștienți de răspunderea care ne incumbă in folosirea unor tipuri de arme și ne abținem de a le folosi1*.

„Luptăm, a spus el, pen- pace bazată pe dreptate, nu poate fi impusă, iar impus nu poate dura, poate fi instaurată numai

comunicatul. Se precizează că două avioane egiptene au fost doborite in cursul acestui angajament de marți după-amiază.In cadrul luptelor, o forță israeliană specială, dotată cu șapte tancuri, a traversat Lacurile Amare și a încercat să atace poziții egiptene, amplasate pe malul vestic al Canalului de Suez in sectorul central al acestuia. Un comunicat precizează că încercarea forțelor israeliene de a trece Suezul a fost oprită de asaltul forțelor concentrate terestre și aeriene egiptene. O formație lărgită de avioane a luat parte la această luptă, bombardind forțele inamice și silindu-le să se retragă. Se precizează că „trei tancuri au fost distruse și că forțele e- giptene le urmăresc pe celelalte, care s-au dispersat, pentru a le nimici".Potrivit unui comunicat al Comandamentului militar, forțele blindate ale Egiptului se aflau miercuri după-aimază angajate in puternice lupte cu blindate israeliene în sectorul central al Sinaiului.DAMASC 17 (Agerpres). — Forțele blindate și de artilerie siriene, sprijinite intens de aviație, și-au continuat ofensiva contra pozițiilor israeliene . în sectorul nordic ai frontului Golan, anunță un comunicat militar sirian dat publicității marți seara. Angajamente violente au avut loc in diverse sectoare aie frontului. Forțele siriene au reușit să i-espingă toate contraatacurile israeliene distrugind 80 de tancuri, 4 baterii de rachete, mal multe tunuri și vehicule militare.Luptele de tancuri și duelurile de artilerie continuă în diverse puncte ale frontului, anunță comunicatul.Totodată, un purtător de cuvînt militar sirian, relevă că a- viația israeliană a întreprins misiuni cu scopul de a lovi o- biective civile în regiunea localităților Rusten și Tel Kalakh, în centrul Siriei (160 kilometri nord de Damasc). Avioanele israeliene au fost interceptate de forțele siriene de apărare antiaeriană, care le-au împiedicat să-și atingă obiectivele.O știre de ultimă oră transmisă de agenția Associated Press, care reia postul de radio Damasc, informează că, miercuri dimineața, forțele blindate siriene, sprijinite de aviație, și-au reluat atacurile asupra unităților israeliene în sectorul nordic al frontului, unde se desfășoară lupte intense.

SESIUNEA O.N.U
întrevederi ale 

ministrului 
de externe 

al RomânieiIn continuarea contactelor diplomatice avute la sediul Națiunilor Unite din New York, George Macovescu, ministrul afacerilor externe al României, a avut o întrevedere cu ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Albania, Nesti Nașe, șeful delegației albaneze la actuala sesiune. Miniștrii de externe ai celor două țări prietene au făcut un tur de orizont asupra celor mai importante probleme ale agendei sesiunii, procedînd totodată la un util schimb de vederi cu privire la evoluția pozitivă a relațiilor bilaterale româno-albaneze și a colaborării celor două delegații în cadrul sesiunii Adunării Generale.Ministrul afacerilor externe, George Macovescu, s-a întîlnit apoi, la cererea a- cestuia, cu șeful delegației Israelului la actuala sesiune, Abba Eban, ministru al afacerilor externe. A avut loc un schimb de opinii asupra crizei din Orientul Apropiat, a pericolelor pe care ea le generează pentru pacea și securitatea internațională _ și asupra necesității creării condițiilor încetării ostilităților militare, restabilirii păcii in această zonă.

Lucrările Conferinței 
pentru securitate

și cooperare în EuropaLucrările celei de-a doua faze a Conferinței europene pentru securitate și cooperare au continuat miercuri în cadrul organelor subsidiare de lucru.în organul special de lucru, reprezentanții diferitelor state au expus o serie de considerații generale cu privire la proiectul elveț-ian de convenție privind reglementarea pașnică a diferendelor.Reglementarea pașnică a diferendelor — a declarat, în intervenția sa, ambasadorul Valentin Lipatti, șeful delegației României, — este corolarul natural și logic al obligației asumate de către state de a nu recurge la folosirea forței și la amenințarea cu forța. Vorbitorul a subliniat că în opinia României, securitatea europeană trebuie concepută ca un sistem de angajamente liber consimțite, clare și precise din partea tuturor statelor, însoțite de măsuri concrete care să excludă folosirea forței și a amenințării cu forța, care să ofere tuturor statelor garanția că se află la adăpost de orice act de agresiune. El a evidențiat totodată că edificarea securității trebuie concepută ca un proces dinamic, constând în sta- , bilirea treptată de angajamente și măsuri din ce în ce mai largi și mai ferme în această direcție și a arătat că fiecare din statele participante are dreptul și îndatorirea de a con-

tribui cu inițiative și propuneri proprii, cărora trebuie să li se acorde toată atenția în^ scopul găsirii celor mai bune soluții, acceptabile tuturor.în subcomisia pentru principiile relațiilor dintre state au continuat discuțiile asupra principiului egalității suverane și respectării drepturilor inerente suveranității. In cuvîntul lor, o serie de delegați s-au pronunțat pentru enunțarea cît mai completă a elementelor care formează acest principiu și în special a egalității în drepturi, a dreptului fiecărui stat de a alege și dezvolta liber sistemul său politic, economic și social, a libertății de decizie în relațiile internaționale. In cadrul dezbaterilor s-au făcut, de a- semenea. referiri la principiul nefolosirii forței și a amenințării cu forța.In subcomisia pentru schimburile comerciale au continuat discuțiile cu privire la problemele discriminărilor și obstacolelor care stau în calea comerțului. în intervențiile lor, numeroși delegați s-au pronunțat pentru înlăturarea tuturor piedicilor care se află în calea dezvoltării nestingherite aschimburilor comerciale, ca o măsură eficientă de care depinde promovarea comerțului pe plan intereuro-pean.
Cooperarea
romano
tunisiană

e împlinește o lună 
de la începerea ce
tei de-a doua faze 
a Conferinței euro
pene pentru secu
ritate și cooperare.

In toată această perioadă, „faza 
Geneva" a istoricului eveniment 
pe care-l cunoaște continentul 
nostru s-au autodefinit ca o eta
pă de intensă activitate, de ne
gocieri laborioase, menite 
precizeze și sâ concretizeze

TEL AVIV 17 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în cadrul unei sesiuni speciale a Parlamentului, primul ministru al Israelului, Golda Meir, s-a referit la situația de pe fronturile din Golan și din Peninsula Sinai, prezentînd versiunea țării sale asupra evoluției luptelor din cele două zone. „Obiectivul nostru imediat, a precizat premierul israelian, este respingerea inamicului pe ambele fronturi". „Trebuie să continuăm, a arătat Golda Meir, să mobilizăm forțele poporului israelian, toate forțele și resursele necesare, pentru victorie, pentru luptă pînă la infrîngerea inamicilor noștri".Referindu-se la eventualitatea încetării ostilităților, premierul israelian a spus : „La Națiunile Unite și în presa internațională se vorbește mult despre încetarea focului. Țin să declar, în modul cel mai clar, că, pînă în prezent, nici o asemenea propunere nu a fost făcută. guvernului Israelului de către vreun factor politic. Prin urmare, această problemă nu mai trebuie discutată". „Nu am considerat niciodată războiul — a adăugat premierul israelian — ca un mijloc de problemelor din une a lumii. De 1 tului, noi sîntem ( gocierile rămîn ____scurtă și cea mai eficace pentru a. ajunge la pace. Aflați în mijlocul bătăliei, noi nu avem intenția de a intra într-o discuție asupra obiectivelor și problemelor politice. Infrîngerea inamicului și zdrobirea forțelor sale sînt condițiile pentru salvgardarea viitorului nostru".în discursul său, premierul israelian a afirmat că țara sa nu va accepta o încetare a focului în Orientul Apropiat decît dacă acordul respectiv va include aranjamente pentru un schimb general al tuturor prizonierilor.

> rezolvare a această regi- la crearea sta- convinși că ne- calea cea mai

TEL AVIV 17 (Agerpres). — O forță specială israeliană a traversat marți după-amiază Canalul de Suez, în regiunea sa Centrală. Știrea a fost anunțată de către primul ministru al Israelului, Golda Meir, in cadrul unei ședințe a Parlamentului, care a avut loc marți la Tel Aviv, și a fost reluată de către purtătorul militar de cuvînt israelian care a făcut bilanțul o- perațiunilor militare din cursul zilei. Această forță de intervenție, a spus el, a avut ca misiune distrugerea unor poziții de artilerie și de rachete sol-aer ale unităților egiptene, amplasate pe malul vestic al Canalului. Purtătorul de cuvînt a afirmat că forțele israeliene au înregistrat succese în acțiunile de distrugere ale bateriilor antiaeriene și ale pozițiilor egiptene de artilerie.La 36 de ore de la declanșarea acestei operații, forțele israeliene de tip comando se află încă în spatele liniilor egiptene, anunță surse militare oficiale israeliene, in dimineața zilei de miercuri.în același timp, se menționează că un comando egiptean a întreprins un raid în sectorul Sharm El Sheikh. Toți cei 18 membri ai grupului de comando au fost luați prizonieri, a spus purtătorul de cuvînt.Avioane israeliene au bombardat miercuri dimineața aeroportul din Damasc. în legătură cu aceasta, un purtător de cu- vint israelian a precizat că aeroportul era utilizat „ca bază pentru acțiuni militare împotriva Israelului".O știre transmisă miercuri dimineața de agenția Reuter, care citează surse militare oficiale, informează că, de la începutul ostilităților, Israelul a capturat 460 de militari egipteni și 238 sirieni.

După cum s-a anunțat, Comitetul General (Biroul) Adunării Generale a procedat la examinarea cererii prezentate de 31 de state, între care și România, cu privire la includerea pe a- genda actualei sesiuni a punctului intitulat „Restabilirea drepturilor legitime ale Guvernului Regal de Uniune Națională al Cambodgiei la Națiunile Unite" și dezbaterea acestei probleme în plenul Adunării. Luînd cuvîntul în cadrul ședinței Biroului, cu ocazia examinării acestei cereri, reprezentantul permanent al României la O.N.U., ambasadorul Ion Datcu, a arătat că prin înscrierea și dezbaterea acestui punct, țările semnatare ale cererii propun ca situația de drept și de fapt existentă în Cambod- gia să-și găsească reflectarea corespunzătoare în reprezentarea acestei țări la O.N.U., anume prin recunoașterea reprezentanților Guvernului Regal de Uniune Națională al Cambodgiei. prezidat de prințul Norodom Sianuk. drept singurii reprezentanți legitimi ai Cambodgiei, ceea ce, desigur, reclamă ca persoanele care ocupă în mod ilegal locurile Cambodgiei la O.N.U. și în organismele sale să fie imediat îndepărtate.România —'a declarat amba-

sadorul Ion Datcu —- sprijină cu fermitate Frontul Unit Național și Guvernul Regal de Uniune Națională al Cambodgiei, în lupta lor dreaptă pentru libertate și independență, pentru înfăptuirea aspirațiilor legitime ale poporului cambodgian. Ne pronunțăm cu hotărîre pentru respectarea dreptului poporului cambodgian de a-și decide singur soarta, fără nici un amestec străin. După părerea noastră, dezbaterea punctului propus și restabilirea drepturilor Guvernului Regal de Uniune Națională al Cambodgiei in O.N.U. vor constitui o reală contribuție a Organizației noastre la grăbirea încetării conflictului din Cambodgia, la restabilirea păcii in această țară.Cu 11 voturi pentru și două contra. Comitetul General al A- dunării Generale s-a pronunțat pentru excluderea reprezentanților regimului de Ia Pnom Penh din O.N.U. Comitetul a luat a- ceastă decizie în cadrul dezbaterilor pe marginea cererii prezentate de 31 state, între care și România, privind includerea pe agenda actualei sesiuni a punctului intitulat „Restabilirea drepturilor legitime ale Guvernului Regal de Uniune Națională al Cambodgiei Ia Națiunile Unite".

In sudul Tunisiei, la M’Rata, departamentul Gafsa, specialiști români și tunisienî pun în valoare, pe baza unui acord de cooperare între cele două țări, un important zăcămînt de fosfați. Lucrările pentru deschiderea acestei mine concepute după proiecte românești sînt avansate, majoritatea utilajelor fabricate de uzinele constructoare de mașini miniere „U.N.I.O." din Satu Mare fiind deja pe șantier. în prezent, se montează o bandă rulantă automatizată, pe o lungime de opt kilometri, care va fi folosită pentru transportul minereurilor din subteran pînă la stația de cale ferată. Graficul lucrărilor tehnice de pe șantier, conduse de inginerul Ion Nego- mireanu, de la întreprinderea română „Geomin", arată că mina va începe să producă chiar pînă la sfirșitul acestui an. Noul obiectiv al industriei tunisiene oferă o deplină satisfacție beneficiarilor, care și-au exprimat mulțumirea pentru conlucrarea fructuoasă cu specialiștii români.
• ÎN UNIUNEA SOVIETICA a fost lansat satelitul artificial al Pămîntului „Cosmos 601“, informează agenția T.A.S.S.

să 

documente corespunzătoare, re
comandările reuniunii pregăti
toare și ideile formulate la în- 
tilnirea miniștrilor de externe ai 
celor 35 de state participante la 
prima fază a Conferinței.

Deși prezenta fază a Confe
rinței a parcurs abia perioada 
preliminariilor, organele ei - 
Comitetul de coordonare, trei 
comisii, unsprezece subcomisii și 
un organism special — au înre
gistrat pași notabili înainte nu 
numai în rezolvarea unor aspec
te de ordin organizatoric și pro
cedural menite să asigure efici
ența negocierilor, ci și în ceea ce 
privește prezentarea de noi do
cumente de lucru și propuneri 
precum și în efectuarea unui 
schimb cuprinzător de opinii a- 
supra fondului problemelor afla
te pe ordinea de zi.

Și în actuala rundă de nego
cieri amănunțite, ca și în etapa 
pregătitoare și în prima fază a 
Conferinței, s-a reliefat consec
vența, dinamismul României în 
promovarea securității și coope
rării pe continentul nostru. „Am 
participat activ — releva tova
rășul Nicolae Ceaușeseu — atît 
la lucrările pregătitoare de la 
Helsinki, la prima fază a con
ferinței care a început cu întîl- 
nirea miniștrilor de externe și 
sintem ferm deciși sâ ne aducem 
contribuția tot mai activă la a 
doua fază a conferinței — care 
se desfășoară la Geneva — la 
elaborarea documentelor care să 
asigure așezarea relațiilor dintre 
statele europene pe principii noi, 
de egalitate și respect, să asi
gure fiecărei națiuni europene 
posibilitatea de a-și concentra 
eforturile în direcția dezvoltării 
economico-sociale, fără teama 
de a fi victima unei agresiuni 
sau intervenții din afară. Dorim 
ca Conferința general-europeană 
să deschidă o eră nouă în re
lațiile din întreaga lume — o eră 
a colaborării trainice între toate 
popoarele".

In toate organismele Confe
rinței reprezentanții țării noastre 
au acționat cu energie și spirit 
de inițiativă pentru trecerea de 
la principii la elaborarea unor 
măsuri concrete menite să ducă 
la întărirea securității și dezvol
tarea amplă a cooperării inter- 
europene. Din prima zi a dezba
terilor „fazei Geneva", atenția 
principală a fost polarizată de 
activitatea comisiei I la care 
România a prezentat un docu
ment de lucru privind măsurile 
menite să facă efectivă nerecur
gerea la forță și la amenințarea 
cu forța.

Faptele arată că pentru asigu
rarea securității și păcii, decla
rațiile și rezoluțiile adoptate pri
vind nerecurgerea la forță pot

râmîne litera moarta dacâ nu se 
adoptă și masuri efective care 
sâ ducă la excluderea practica 
a posibilităților de recurgere la 
forță în relațiile dintre state. 
Tocmai în această direcție nouă 
îndreaptă atenția documentul 
românesc care marchează pre
ocuparea calitativ superioară, a 
comunității internaționale, de a 
se trece de la declarații de in
tenții la măsuri practice menite 
să facă efectivă nerecurgerea la 
forță și la amenințarea cu for
ța. Documentul prezentat de țara 
noastră cuprinde un ansamblu 
de măsuri de ordin politic, ju
ridic, economic, cultural, militar 
care sint de natură sâ contribuie 
ca dezideratul nerecurgerii la 
forță să fie transpus în viață. 
Tocmai datorită caracterului său 
constructiv, concret și eficient, 
documentul de lucru inițiat de 
România s-a impus ca un do
cument de bază pentru activita
tea principalului organ de lucru 
al Conferinței, comisia nr. 1., fo
rumul care dezbate aspectele 
concrete ale securității pe conti
nentul nostru. După cum s-a 
subliniat în cele două săptămîni 
de dezbateri în jurul documen
tului românesc, ansamblul uni
tar de măsuri preconizate de 
țara noastră are, așa cum se ex
prima plastic unul dintre dele
gați, „un caracter profilactic", fi
ind menit „să combată virusul 
politicii de forță". A fost reținută 
cu deosebit interes prevederea 
din documentul de lucru româ
nesc, cu privire la precizarea și 
concretizarea prin instrumente 
bilaterale și multilaterale a obli
gației statelor participante la 
Conferință de a nu recurge la 
forță și la amenințarea cu forța, 
relevîndu-se, în acest sens, im
portanța propunerii avansate de 
țara noastră de a se examina 
problema încheierii unui tratat 
general-european privind nere
curgerea la forță. De o mare a- 
tenție s-a bucurat, de asemenea, 
prevederea cuprinsă în documen
tul românesc ca statele partici
pante sâ se consulte atit pe 
plan multilateral cit și pe plan 
bilateral asupra oricărei acțiuni 
care ar putea pune în pericol 
pacea și securitatea in Europa 
și să caute împreună soluții co
respunzătoare pentru a înlătura 
pericolul unui conflict și a ga
ranta securitatea tuturor statelor 
europene. De altfel, hotărirea 
luată de a se relua, peste două 
săptămîni, dezbaterea în profun
zime, în fond, a documentului 
de lucru românesc vădește fap
tul că el s-a impus ca unul din
tre cele mai valoroase documen
te ale Conferinței vizînd realiza
rea unui obiectiv fundamental al 
înfăptuirii dezideratului unei 
trainice securități în Europa.

Participarea activă, dinamică 
a României la „faza Geneva" a 
Conferinței securității și coope
rării europene s-a manifestat și 
in celelalte organe de lucru. 
Astfel, în subcomisia care se o- 
cupă cu aspectele militare ale 
securității, reprezentanții țării 
noastre au prezentat un docu
ment care preconizează elabora
rea unui program complex și cu
prinzător de măsuri menite să 
asigure dezangajarea militară

și dezarmarea pe continent. Po
trivit acestui program, pe primul 
plan ar trebui sâ se situeze in
terzicerea armelor nucleare și a 
tuturor armelor de distrugere în 
masă, eliminarea in ultimă in
stanță a tuturor mijloacelor de 
nimicire în masă. In program ar 
trebui să fie totodată cuprinse, 
potrivit concepției României, ase
menea măsuri concrete ca : re
ducerea și în cele din urmă re
tragerea tuturor trupelor străine 
de pe teritoriul altor state in li* 
mitele fronturilor naționale, li
chidarea bazelor militare aflate 
pe teritoriul altor țări, reducerea 
bugetelor militare începînd cu 
bugetele statelor mari, puternic 
înarmate etc.

Aceste propuneri s-au bucurat 
de urv puternic ecou in cadrul 
lucrărilor conferinței. De o largă 
adeziune s-au bucurat și consi
derentele și propunerile prezen
tate de țara noastră în comisia 
a doua care se ocupă de pro
blemele cooperării. Au reținut 
atenția aprecierile reprezentan
ților României că securitatea eco
nomică trebuie să fie expresia 
dezvoltării armonioase a tuturor 
țărilor și în special, a țărilor mai 
puțin dezvoltate din Europa, in
diferent de sistemul lor econo
mic și social, fără nici o dis
criminare și că, în 
cestei responsabilități 
țările în curs de dezvoltare tre
buie sâ fie ajutate de țările dez
voltate pentru a reduce și lichi
da decalajul care le desparte.

Este, desigur, un prilej de deo
sebită satisfacție pentru opinia 
publică românească sâ constate 
din nou, în retrospectiva primei 
luni de activitate a „fazei Ge
neva" a Conferinței general-eu- 
ropene, contribuția activă, ex
trem de dinamică a țării noastre 
la promovarea securității și coo
perării în Europa.

Evident, runda de negocieri a- 
mănunțite de la Geneva este 
abia în faza inițială. Premisele 
sînt însă bune. Acordul realizat 
de participant cu privire la prin
cipatele direcții în care să se 
desfășoare activitatea Conferin
ței în perioada pină la 16 no
iembrie a.c. creează condiții fa
vorabile pentru o dezbatere 
laborioasă și metodică atît la 
nivelul comisiilor cît și, în spe
cial, la nivelul organelor subsi
diare de lucru. Se prevede ca 
atenția să fie concentrată ex
clusiv asupra sarcinii principale 
de examinare, în amănunțime și 
in fond, a propunerilor prezenta
te de diferite state în vederea 
elaborării proiectelor de docu
mente ce urmează să fie supuse 
adoptării în cea de-a treia fază 
a Conferinței (preconizată să 
aibă ioc la nivelul șefilor de 
state). Există deci posibilitatea 
deplină ca, abordindu-se mai 
departe negocierile in spirit con
structiv să se finalizeze cu suc
ces actuala etapă, a doua, a 
Conferinței europene pentru 
securitate și cooperare, să fie 
realizați pași efectivi înainte pe 
drumul transformării Europei in
tr-un continent al păcii, secu
rității și cooperării între toate 
popoarele.

cadrul a* 
comune.

P. NICOARA

CAIRO 17 (Agerpres). —Forțe blindate egiptene, sprijinite de aviație, care a bombardat masiv concentrările inamice, au reușit să provoace pierderi grele forțelor israeliene din Sinai, pe care le-au obligat să se retragă — anunță marți noaptea un comunicat militar dat publicității de postul de radio Cairo.în cursul unei îndîrjite lupte aeriene între aviația egipteană și cea israeliană au fost dobo- rite 11 avioane israeliene, arată

Republica Mali : Centrul de invâțâmint din Bamako unde se pregătesc cadre administrative.
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Forțele patriotice khmere au lansat un puternic atac, în cursul ultimelor 24 de ore, asupra orașului Tramkhnar, situat la 40 kilometri sud- vest de Pnom Penh, izbutind să pătrundă pînă în centrul localității, informează agenția France Presse. în piața centrală din Tramkhnar au avut loc intense lupte, care s-au soldat cu pierderi grele în rîndul trupelor fectate apărăriiConcomitent, lansat atacuri nor poziții inamice de la Srang și Angtalek, din aceeași regiune, aflată în întregime sub forțelor naționale _ _ khmere de eliberare. Orașul Tramkhnar și celelalte două poziții constituie, din iulie a.c., ultimele centre de rezistență din această zona ale trupelor lonnoliste.

vede reducerea termenului mandatului președintelui Republicii Franceze de la șapte la cinci ani a fost aprobat, marți noaptea, in prima lectură, de Adunarea Națională. Din cei 488 de deputați prezenți la dezbateri. 270 s-au pronunțat în favoarea proiectului, 211 — împotrivă, iar 7 s-au abținut.
lonnoliste a- orașului.patrioții au împotriva u-aproape controlul populare

• PROIECTUL DE LEGE CONSTITUȚIONAL care pre-

Protest al M.A.E. al 
R. D. Vietnam• UN PURTĂTOR DE CU- VINT AL MINISTERULUI A- FACERILOR EXTERNE AL R. D. VIETNAM a anunțat că, la 16 octombrie, un avion de recunoaștere al S.U.A. a violat spațiul aerian al provinciei Thanh Hoa. M.A.E. al R. D. Vietnam, a declarat purtătorul de cuvînt, cere cu fermitate guvernului S.U.A. să renunțe definitiv la asemenea acte și să respecte riguros toate prevederile Acordului de la Paris asupra Vietnamului și ale comunicatului comun din 13 iunie 1973.

• INTRE 11—16 OCTOMBRIE, s-au desfășurat la Brno lucrările Comisiei permanente CAER pentru construcțiile de mașini. Comisia a adoptat recomandări în vederea îndeplinirii sarcinilor rezultate din protocolul celei de-a 64-a sesiuni a Comitetului Executiv al CAER, programul de activitate al Comisiei pe anul 1974, a examinat și adoptat recomandări în legătură cu proiectul acordului privind specializarea și colaborarea multilaterală internațională în producția utilajelor miniere, mașinilor și instalațiilor pentru construcții și a instalațiilor pentru producerea sticlei industriale și tehnice.• REPUBLICA PANAMA RECUNOAȘTE GUVERNUL REPUBLICII GUINEEA-BIS- SAU — a anunțat, la Ciudad de Panama, ministrul adjunct al a- facerilor externe, Carlos O- sores. El a precizat, . totodată, că această ' în atitudinea de guvernul mișcările de din întreaga
hotărîre se înscrie pozitivă adoptată panamez față de eliberare națională lume.

Alegerile pentru funcția de primar al orașului american Atlanta, statul Georgia, s-au încheiat cu victoria clară a candidatului de culoare Maynard Jackson. Potrivit rezultatelor date publicității miercuri, complete dar încă neoficiale, Maynard a întrunit adeziunea a 73 603 alegători, în timp ce fostul deținător al funcției, Sam Massel, a obținut 49 300 voturi.Alegerea unui reprezentant al populației de culoare în această funcție este fără precedent pentru orașul Atlanta. Victoria lui Maynard este dublată de un succes al can- didaților de culoare și în a- legerile pentru Consiliul Municipal. aceștia cucerind 13 din totalul de 18 locuri.• PREȘEDINTELE ARGENTINEI. JUAN PERON, și vicepreședintele republicii, Isabel Martinez de Peron, au acceptat invitația transmisă de președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip

• SAVANȚII SOVIETICI au depistat în Cosmos niște semnale radio care nu au fost înregistrate, pînă în prezent, de nici un observator — relatează agenția T.A.S.S. Semnalele au fost recepționate pentru prima oară în orașul Gorki, de pe Volga, apoi și în alte centre din Uniunea Sovietică.Profesorul Kaplan, de la Universitatea din Gorki, a- preciază că, deocamdată, este prematur să se afirme că ar fi vorba de semnale naturale sau artificiale. „Este probabil — declară el — ca aceste semnale să provină din păturile superioare ale atmosferei terestre. Nu este exclus ca ele să fie emise de o civilizație extraterestră aflată într-un stadiu de dezvoltare tehnică avansată, dar singurul lucru cert în momentul de față este că semnalele nu provin de la sateliții artificiali ai Pămîntului".
Broz Tito, de a vizita Iugoslavia — transmite agenția Taniug. Invitația a fost adresată cu prilejui primirii de către Juan Peron și Isabel Martinez de Peron a lui Mitia Ribicici, vicepreședintele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, care a participat la instalarea oficială a noului președinte al Republicii Argentina.

Majorarea prețului 
petrolului din țările 

Golfului Persic• PRINCIPALELE ȘASE ȚĂRI PRODUCĂTOARE DE PETROL DIN GOLFUL PERSIC — Iranul, Irakul, Arabia Saudită și emiratele Kuweit, Qatar și Abu Dhabi — au anunțat, marți la ora 22,30 G.M.T., Qatar Abu Dhabi — au anun- imediat, a prețurilor comerciale ale petrolului in zona golfului.Comunicatul dat publicității la încheierea reuniunii reprezentanților celor șase țări, desfășurată la .Kuweit, menționează ho- tărîrea lor de a stabili și a-

Rezultatele alegerilor 
parlamentare din Turcia

Potrivit datelor definitive ne
oficiale, publicate de agenția 
„Anatolia" asupra alegerilor des
fășurate la 14 octombrie în Tur
cia, pentru reînnoirea celor 450 
de mandate ale Medjilisului 
(Camera Deputaților) și a 52 de 
mandate în Senat (o treime din 
locuri plus două mandate va
cante), compoziția actuală a par
lamentului turc se prezintă astfel : 
în Medjilis : Partidul Republi
can al Poporului deține 188 de 
locuri, Partidul Dreptății — 148 
de locuri, Partidul Salvării Na
ționale — 49, Partidul Demo
cratic — 43 de locuri, Partidul 
Republican al încrederii — 12,

nunța „prețurile afișate" ale petrolului, așa cum procedează deja Venezuela. Indonezia și Algeria, care fac, de asemenea, parte din organizația țărilor exportatoare de petrol (O.P.E.C.). „în felul acesta, companiile petroliere nu vor mai avea posibilitatea de a negocia prețurile cu țările producătoare", precizează comunicatul.• LA BURSELE DE DEVIZE OCCIDENTALE, dolarul a suferit miercuri pierderi mai pronunțate decit în ultimele zile. La Frankfurt pe Main, după un curs de deschidere (2,3950 mărci), foarte scăzut în comparație cu nivelul de marți seara (2,4045 mărci), moneda americană a fost cotată încă din primele ore ale tranzacțiilor la 2,3925 mărci. Evoluții similare au fost înregistrate la Bruxelles, Amsterdam și Zurich. Concomitent, prețul aurului a sporit, uncia fiind cotată în capitala britanică la 102,75 dolari, iar la Zurich la 103,75 dolari. Prețul oficial al aurului este de 42,22 dolari.
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Partidul Acțiunea Naționalistă 
— 3 locuri, Partidul Unității un 
loc, deputați independenți — 6.

In Senat, repartizarea locurilor 
este următoarea : Partidul Drep
tății — 80 de locuri, Partidul Re
publican al Poporului — 41 de 
locuri, Partidul Republican al 
încrederii — 10, Partidul Demo
cratic — 6 locuri, Partidul Sal
vării Naționale — 3 locuri, se
natori independenți — 10, sena
tori desemnați de președinte — 
15, senatori de drept (foști mem
bri ai Comitetului Unității Na
ționale) 18, senatori pe viață 
(foști președinți ai republicii) 2.

Datele privind rezultatele ale
gerilor parlamentare publicate 
miercuri seara urmează să fie 
confirmate de Comisia Electo
rală Superioară din Turcia.

REUNIUNEA
NOULUI GUVERN

TAILANDEZLa Bangkok a avut loc prima reuniune a noului guvern tai- landez, condus de premierul Sanya Thammasak. într-o declarație făcută ziariștilor după această întrunire, șeful guvernului tailandez a subliniat că va acorda priorita’te formării unui comitet însărcinat cu elaborarea noii constituții, care va fi promulgată in următoarele șase luni. El a menționat că în țară vor fi organizate alegeri generale, cit mai curînd posibil.După cum s-a anunțat, elaborarea unei noi constituții a fost cerută cu insistență de partici- panții la amplele demonstrații studențești, ce au avut loc, in ultimele zile, la Bangkok.
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