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Intr-o atmosferă de puternică însuflețire, marcată de bucuria 
pe care oamenii muncii brașoveni și-au exprimat-o pentru reîntîlnirea 
cu secretarul general al partidului, în cadrul unui dialog viu despre

dezvoltarea orașului și județului lor, ieri a avut loc

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU LA BRAȘOV
T ovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia

liste România, a făcut, în cursul zilei
de 26 septembrie, o vizită de lucru la 
Brașov.

Secretarul general al partidului a 
fost însoțit în această vizită de tovară
șii Gheorghe Oprea, Ilie Verdeț, pre
cum și de Teodor Coman, ministru de 
interne.

Locuitorii acestui puternic centru in
dustrial și-au exprimat cu mare însu
flețire bucuria de a se reîntîlni cu se
cretarul general al partidului, care, în 
repetate rînduri, a venit în mijlocul 
lor, examinînd împreună importante 
probleme privind dezvoltarea actuală 
și în perspectivă a orașului și județului 
lor.

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
coincide de această dată cu apropiatul 
moment, cînd industria acestui județ, 
cu importantă pondere în economia 
țării, va îndeplini prevederile actualu
lui plan cincinal, precum și cu sărbăto
rirea semicentenarului marii întreprin
deri de tractoare din Brașov.

CU bucuria realizărilor obținute și 
hotărîrea de a contribui cu întreaga lor 
putere de muncă și energie creatoare la 
continua dezvoltare a patriei noastre 
socialiste, la înfăptuirea obiectivelor 
Congresului al XI-lea, a Programului 
partidului, cu sentimente de profundă 
stimă și dragoste, l-au primit locuitorii 
Brașovului pe tovarășul 
Ceaușescu.

...Ora 9. Elicopterul preziden
țial aterizează în apropierea în
treprinderii de autocamioane.

în întâmpinarea secretarului 
general al partidului au venit 
tovarășii Virgil Trofin, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean de 
partid, Gheorghe Dumitrache, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid, primarul 
municipiului, alti reprezentanți 
ai organelor locale de partid și 
de stat, care i-au urat, în nu
mele locuitorilor orașului și ju
dețului, un călduros bun sosit.

Miile de cetățeni aflați aici 
aclamă îndelung. Tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i se oferă, cu 
caldă dragoste și ospitalitate, 
îndătinata pîine și sare. O gardă 
alcătuită din ostași ai forțelor 
armate, membri ai gărzilor pa
triotice și ai detașamentelor de 
pregătire a tineretului pentru a- 
părarea patriei prezintă onorul. 
Se intonează Imnul de stat al 
Republicii.

în aplauzele înflăcărate ale 
mulțimii. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se îndreaptă, într-o 
mașină deschisă, spre primul o- 
biectiv al vizitei de lucru — în
treprinderea de autocamioane 
Brașov.

La intrarea în această puter
nică unitate economică, secre
tarul general al partidului este 
salutat de Alexandru Mărgări- 
tescu, adjunct al ministrului in
dustriei construcțiilor de mașini,

(Continuare în pag. a Ii-a)

NICOLAE CEAUȘESCU 
locuitorilor orașului Vaslui

Dragi tovarăși și prieteni,

îmi este deosebit de plăcut ca, în numele Co
mitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, al Consiliului de Stat și al Guvernului 
Republicii Socialiste România, precum și al meu 
personal să vă adresez un cordial salut tovără
șesc și cele mai calde felicitări cu prilejul îm
plinirii a 600 de ani de la prima atestare do
cumentară a orașului Vaslui.

Sărbătoriți o așezare a cărei existență da
tează, de fapt — așa cum o atestă cercetările 
arheologice — de circa 7 000 de ani. încă de *a 
începutul primului mileniu al erei noastre, 
populația dacică de. pe aceste meleaguri avea 
un nivel ridicat de civilizație materială și dc 
organizare —- ceea ce a făcut ca locuitorii a- 
cestei așezări să reziste cu succes și să ramma 
neclintiți in fața vicisitudinilor provocate de tre
cerea unor popoare migratoare care s-au succe- 
dat, de-a lungul secolelor, pe pămințul patriei 
noastre. Dumneavoastră, fiii de azi ai Vasluiu
lui, asemeni întregului nostru popor — vă pu
teți mindri, pe bună dreptate, cu bogatele tra
diții de luptă și de muncă ale acestei străvechi 
vetre românești de cultură și civilizație, eu 
faptele de vitejie săvirșite in trecut de oamenii 
Vasluiului, cu eroismul de care au dat dovada 
în marile bătălii purtate de oștite iui Ștefan 
cel Mare și ale alior domnitori români pentru 
apărarea pămîntului patriei împotriva cotropi
torilor străini, pentru păstrarea ființei naționale, 
pentru crearea statului unitar român, pentru in
dependență, libertate și progres. Vă mîndnți, 
de asemenea, cu tradițiile mișcării revoluționare, 
democratice și progresiste care ș-a dezvoltat in 
epoca modernă aici — ca șl în întreaga țară 
cu contribuția adusă la lupta generală a po
porului român, sub conducerea Partidului nostru 
Comunist, pentru eliberare națională și sociala, 
pentru răsturnarea vechii orinduiri de exploa
tare și asuprire și întemeierea unei societăți 
noi, a dreptății și echității, în Romania. Vom 
cinsti veșnic memoria înaintașilor noștri care au 
ținut întotdeauna sus steagul luptei pentru 
neatârnare, pentru dezvoltarea liberă, de 
sine stătătoare, a țării ! Faptele și jertfele lor 
din trecut au deschis drum larg și au creat con
diții pentru desfășurarea victorioasă a luptei 
clasei noastre muncitoare, a întregului popor 
pentru înfăptuirea cu succes a revoluției și con
strucției socialiste, pentru trecerea la făurirea, 
societății socialiste multilateral dezvoltate Și 
înaintarea României spre comunism !

Aniversați, dragi tovarăși, împlinirea a 6 se
cole de atestare documentară a Vasluiului intr-un 
oraș reînnoit din temelii in anii socialismului. 
Ca urmare a politicii partidului, de industriali
zare socialistă, de repartizare rațională a forțe
lor de producție pe teritoriul țării, orașul Vas
lui și întregul județ au cunoscut, in ultimii ani. 
o continuă dezvoltare economică și socială, o 
înflorire fără precedent ; au fost construite nu
meroase unități industriale și așezăminte social- 
culturale moderne care au sporit forța econo
mică și au ridicat gradul de civilizație al orașu
lui și județului. Pe drept cuvint se poate spune 
că Vasluiul se prezintă astăzi ca o așezare mo
dernă, in plin progres, demnă de marea operă 
de înflorire socialistă pe care o înfăptuiește 
partidul și întregul nostru popor.

Jubileul orașului dumneavoastră are loc în 
condițiile puternicului avînt cu care oamenii

au trecut la înfăptui- 
Congresului al XI-lea

Nicolae

puternic factor

de educare

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

la adunarea oamenilor muncii
din municipiul și județul Brașov

Dragi tovarăși,
Doresc să vă adresez 

neavoastră, tuturor locuitorilor 
municipiului și județului Bra
șov, un salut călduros din partea 
Comitetului Central al partidu
lui, a Consiliului' de Stat, a gu
vernului, precum și din partea 
mea personal. (Aplauze puter
nice, urale; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Adunarea de astăzi este con
sacrată, în primul rind. sărbăto
ririi unui eveniment important 
în viața unei mari uzine (lin 
municipiul Brașov — din țara

dum-
noastră, în general — uzină care 
împlinește 50 de ani de activi
tate. Totodată, sărbătorim suc
cesul înregistrat de oamenii 
muncii din municipiul Brașov 
prin realizarea planului cincinal 
cu peste 100 de zile înainte de 
termen. (Aplauze îndelungate ; 
urale).
: Doresc, deci, să adresez feli
citări întregului colectiv al în
treprinderii de tractoare Brașov, 
atit cu prilejul celor 50 de ani 
de existență, cit și pentru re
zultatele minunate obținute în 
realizarea cincinalului înainte de 
termen. (Aplauze puternice; se

„Ceaușescuscandează: 
P.C.R. !“).

Acordarea înaltului ordin 
„Steaua Republicii Socialiste 
România1* clasa I acestui puter
nic detașament al clasei noas
tre muncitoare este legată, de
sigur, de semicentenarul uzinei, 
dar în principal constituie o 
apreciere a felului cum colecti
vul de aici, în frunte cu comu
niștii, îndeplinește sarcinile în
credințate de partid, dind pa
triei mai multe tractoare, intr-o 
gamă diversificată, de o calita
te ridicată ,și cu o putere spo
rită. Sper că această apreciere

— exprimată și prin înminarea 
ordinului — va constitui un im
bold pentru întregul colectiv in 
realizarea sarcinilor mari care 
îi revin în cincinalul 1976—1980. 
Cunoașteți că trebuie să sporiți 
rapid cantitatea de tractoare 
produse, și, mai cu seamă, să 
produceți tractoare și mașini 
agricole de putere mai mare, să 
îmbunătățiți substanțial calitatea 
lor. Doresc să-mi exprim con
vingerea că întregul colectiv, în 
frunte cu comuniștii, cu consi-

(Continuare în pag. a Ill-a)

muncii din patria noastră 
rea istoricelor hotărîri ale 
al partidului privind dezvoltarea României în 
noua etapă a făuririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintării țării spre comu
nism. După cum cunoașteți, în cadrul amplului 
program de propășire economică Și socială a ță
rii in anii următori. Vasluiului îi revin sarcini 
deosebit de importante. în perioada 1976—1980, 
pentru dezvoltarea economică și socială a jude
țului Vaslui se prevede realizarea unui volum 
de investiții de peste două ori mai mare decîț 
cel din actualul cincinal, iar producția globală 
industrială pe întregul județ va trebui să crească 
în viitorii cinci ani de aproape 3 ori. în orașul 
dumneavoastră se vor construi. în această pe
rioadă. noi unități industriale — de construcții 
de mașini, de utilaj chimic, de mecanică fină, 
de fire și fibre poliesterice, de lacuri și vopsele, 
de textile — precum și un mare număr de locu
ințe și de alte obiective de interes social-cultural, 
ceea ce va ridica Vasluiul la un nivel și mai 
înalt de dezvoltare, va asigura locuitorilor săi 
condiții tot mai bune de viață. La sfirșitul cin
cinalului 1976—1980 județul Vaslui se va număra 
printre județele dezvoltate ale țării, cu un po
tențial economic și social ridicat, in care bine
facerile civilizației socialiste vor pătrunde tot 
mai adine în viața fiecărei familii, a fiecărui 
cetățean. Desigur, aceasta cere eforturi susținute 
din partea tuturor oamenilor muncii din oraș și 
din județ, a organizației județene de partid, a 
organelor de partid și de stat pentru buna orga
nizare a muncii, pentru asigurarea unei înalte 
eficiențe a fondurilor investite, pentru folosirea 
cu maximum de randament a capacităților dc 
producție, creșterea productivității muncii, îm
bunătățirea calității produselor și reducerea cos
turilor de producție, pentru ridicarea la un nivel 
superior a intregii activități.

Sînt încredințat, dragi tovarăși, că dezvoltînd 
experiența bună dobindită în actualul cincinal 
in îndeplinirea planului înainte de termen, vă 
veți consacra, în continuare, întreaga voastră 
pricepere și energie realizării exemplare a tuturor 
sarcinilor ce vă revin în cadrul noului plan cin
cinal, 1976—1980. Cu acest prilej sărbătoresc, vă 
chem să faceți totul pentru a asigura îndepli
nirea și depășirea prevederilor de plan în toate 
întreprinderile, pentru înflorirea economică, so- 
cial-culturală și edilitară a orașului și județului, 
pentru buna lor gospodărire, aducindu-vă astfel 
contribuția la transpunerea cu succes în viață 
a Programului partidului de dezvoltare multi
laterală a țării, de creștere a bunăstării și civi
lizației întregii națiuni, de edificare a socialis
mului și comunismului în România.

Vă urez din toată inima să obțineți noi și mari 
succese în activitatea viitoare și vă doresc, tu
turor, multă sănătate și fericire.

• Sesiune jubiliară cu prilejul aniversării 

a 600 de ani de la prima mențiune docu
mentară a orașului Vaslui.

• Conferirea Ordinului „Steaua Republicii 

Socialiste România" clasa I, orașului Vaslui 

(In pag. a V-a)
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SI CONFERINȚA A X-A A U.A.S.C.R.
Uteciștii de la „Electroputere44

îșî propun să realizeze

moral-cetățenească

a tinerilor

EFORTUL

DE A DA TOT
CE PUTEM,

PASIUNEA DE A
FI NOI ÎNȘINE
Experiența pozitivă a or
ganizației U.T.C. de la în
treprinderea de postav 
din Buhuși in citeva 
vențe semnificative 
vieții unui colectiv 

2 300 de tineri
In pag. a IV-a

0 locomotivă, peste plan,
prin muncă patriotică

„Noi am putut ra
porta cu deosebită 
mîndrie secretarului 
general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu prile
jui recentei sale vi
zite în întreprinderea 
noastră, că toate an
gajamentele asumate 
în întrecerea socia
listă pe acest an — 
ne mărturisește Tu
dor Butoi, secretarul 
comitetului U.T.C. de 
la „Electroputere" 
Craiova — inclusiv 
cele personale ale ti
nerilor se îndeplinesc 
exemplar și ele au și 
fost substanțial su
plimentate". Intr-a
devăr. unul dintre a- 
ceste angajamente, 
reprezentativ pentru 
personalitatea presti
giosului colectiv, con-

struirea primei loco
motive Diesel-elec- 
trice de 4 000 c.p. de 
concepție româneas
că. rod al gîndirii si 
creației tehnice a 
specialiștilor din a- 
ceastă întreprindere, 
de la întreprinderea 
mecanică de. mașini 
Reșița, din numeroa
se alte compartimen
te ale industriei noas
tre constructoare de 
mașini, a fost .termi
nată intr-un timp 
record, cu două luni 
mai . devreme 
prevedea ciclul 
mal.

în ce constă 
tribuția celor 350 de 
tineri care 
în fabrica de 
motive. în 
colectivului 
realizarea premierei?

decit
nor-

con-

lucrează 
loco- 

efortul 
pentru

JUDEȚUL DÎMBOVIȚA :

puternice unități industriale.

CAMPANIA AGRICOLĂ DE TOAMNĂ

R. LAL
{ Continuare 

în pag. a V-a)

OVIDIU MARIAN
(Continuare în pag. a V-4La Întreprinderea de autocamioane fi la „Tractorul" Brașov, in fața unor grafice ți machete care prefigurează viitorul acestor

Ne răspunde la a- 
ceastă întrebare

Radu Lazăr, secreta
rul comitetului U.T.C. 
pe fabrică: „în fap
tul că toti și-au de
pășit lună de lună 
normele de produc
ție, au efectuat mii 
de ore de muncă pa
triotică. au propus si 
aplicat numeroase î- 
novații". Și-i nomi
nalizează pe perfor
merii acestor acțiuni: 
Gheorghe Martin. Ion 
Troi. Maria Drăgu- 
șin. Dumitru Tran- 
că. Eugen Capră.

Pornind de la suc
cesele de pină acum, 
comitetul U.T.C. pe

OPERATIVITATE MAXIMĂ

In ultima sa ședință. Coman
damentul județean Dimbovița a 
analizat stadiul lucrărilor agri
cole de toamnă. S-a constatat cu 
acest prilej că in ultimele zile 
viteza de recoltare a porumbu
lui a crescut datorită redistribu
irii unui număr de tractoare și 
mijloace de transport unităților 
agricole cu suprafețe întinse de 
porumb. Dacă ritmul recoltării 
a crescut, în ce privește pregă
tirea terenului în vederea însă- 
mînțării cerealelor de toamnă 
lucrările se desfășoară destul de 
lent. Pină în prezent, terenul 
este pregătit in proporție de 9 
la sută în C.A.P. și 15 la sută 
în I.A.S. Datorită acestei situații, 
comandamentul județean a sta
bilit ca eliberarea terenului 
resturile vegetale cit și execu
tarea arăturilor și pregătirea te
renului să se facă imediat după

strînsul recoltei. Tractoarele și 
mașinile agricole să funcționeze 
neîntrerupt, în schimburi pre
lungite, iar atelajele unităților 
agricole cooperatiste să fie fo
losite la transportul recoltei cit 
și al cocenilor de porumb. în a- 
naliza făcută s-a relevat că, a- 
colo unde comandamentele co
munale s-au preocupat în per
manență de organizarea muncii, 
rezultatele sint din cele mai 
bune.

Bunăoară, la Cooperativa agri
colă de producție din Nucet, în 
ziua raidului nostru, brigăzile 
conduse de Anica Rotaru și Ion 
Dobre, brigăzi ce cuprind pest" 
150 de oameni, recoltau de zor 
porumbul. Alte zeci de coopera-
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU LA BRAȘOV

(Urmare din pag. I)

Viorel Husea, directorul general 
al Centralei industriale de au
tocamioane și turisme, Adalbert 
Bularca, directorul întreprin
derii.

In fața unor machete și gra
fice. secretarului general al 
partidului îi sînt împărtășite 
preocupările colectivului pentru 
continua perfecționare a proce
sului de producție, pentru îm
bunătățirea soluțiilor tehnologi
ce. încă de la începutul discu
ției, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat necesitatea folosirii 
cit mai judicioase a spațiului de 
producție, cerind factorilor de 
răspundere să analizeze posibi
litățile de amplasare mai bună 
a liniilor de producție și de 
montaj ale întreprinderii, a sec
toarelor de asistentă tehnică și 
a depozitelor de piese de 
schimb.

Secretarului general îi sînt 
prezentate, apoi, cele mai noi 
realizări în domeniul producției 
de autovehicule și turisme, mul
te din ele dotate cu motoare 
Diesel: diverse variante de au
tocamioane. autobasculante de 
mare capacitate, betoniere, cis
terne, au tof rigorifice, autocare 
pentru turism, cu o linie mo
dernă și confort sporit, autotu
risme de teren.

Gazdele informează că în pre
gătire se află noi tipuri de au
tovehicule cerute, în special, de 
partenerii externi.

In. ceea ce privește programul 
de perspectivă, se arată că se 
fac pregătiri pentru reorganiza
rea liniilor de fabricație în scopul 
trecerii la o producție de 
motoare Diesel in proporție de 
90 la sută și a unor motoare cu 
benzină cu un consum specific 
redus.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă ca uzina brașovea- 
nă să-și concentreze in viitor 
producția numai pe motoare 
Diesel, urmind ca cele cu ben
zină să fie trecute la o altă în
treprindere. propunindu-se in 
acest scop întreprinderea meca
nică din Cimpulung Muscel. în 
același timp, secretarul general 
al partidului precizează că în
treprinderea brașoveană va tre
bui să asigure piesele de schimb 
necesare, pe următorii 8—10 ani, 
pentru tipurile de motoare pe 
care nu le va mai avea in fa
bricație.

La întrebarea secretarului ge
neral al partidului privind mo
dul în care se realizează auto- 
utilarea, gazdele relevă că spe
cialiștii au proiectat și realizat 
linii-agregat și utilaje necesare 
noilor investiții în valoare de 
150 milioane lei. Acest lucru a 
fost reliefat și în secțiile vizi
tate — linia de prelucrare a 
tamburilor, liniile automate de 
prelucrare a blocurilor și chiu- 
lăselor și alte instalații.

Apreciind rezultatele obținu
te în acest domeniu, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă ca 
o serie de mașini cu operații 
multiple, in special cele de gău
rit. realizate aici, să fie utili
zate și în alte unități care con
struiesc utilaje tehnologice. în 
special pentru industria chimi
că. De asemenea, secretarul ge
neral al partidului a arătat că 
liniile automate create de spe
cialiștii brașoveni pot fi oferite 
și la export, datorită calităților 
tehnice deosebite.

In hala de montaj general, a- 
r.aliza are ca obiect folosirea cu 
eficiență Cît mai mare a supra
fețelor de' producție. Este înfă
țișat proiectul celei de-a doua 
linii de montaj, realizat pe baza 
indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul 
ultimei vizite făcute aici. Sînt 
examinate soluțiile optime de 
organizare a producției, pentru 
a se cîștiga cit mai mult loc. 
Se recomandă, în acest sens, mai 
buna amplasare a depozitelor, 
arătîndu-se că ele pot fi organi
zate atît pe verticală, cît și pe 
sisteme circulatorii. în acest fel 
se poate crea spațiu și pentru 
organizarea, în viitor, a celei 
de-a treia linii de montaj. în a- 
ceeași hală.

în timpul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a stat adesea 
de vorbă cu muncitorii, s-a in
teresat de condițiile lor de viață 
și de muncă, i-a felicitat pentru 
realizările obținute și le-a urat 

succese tot mai mari in activi
tatea viitoare.

în drum spre întreprinderea 
„Tractorul,‘, au fost discutate 
unele aspecte ale sistematizării 
Brașovului. Apreciind linia ar
hitectonică a noilor ansambluri 
de locuințe, calitatea lucrărilor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut edililor orașului să folo
sească mai bine spațiul, prin 
realizarea unei densități mai 
mari a viitoarelor blocuri, con
strucții care să fie prevăzute cu 
numeroase unități destinate de
servirii populației. De asemenea, 
a indicat ca spațiul verde aflat 
in fața întreprinderii de tractoa
re să fie transformat într-un 
frumos parc de recreare pentru 
muncitorii de aici.

La sosirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în mijlocul 
lor, acum cind cinstesc împli
nirea unei jumătăți de secol de 
activitate a întreprinderii, con
structorii de tractoare — acest 
destoinic detașament de mun
citori, ingineri și tehnicieni, ro
mâni, maghiari și germani — 
fac secretarului general al 
partidului o entuziastă primire. 
Răsună urale, se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.". Corul u- 
zinelor interpretează cintecul 
atît de drag tuturor — „Parti
dul, Ceaușescu. România !“

Colectivul întreprinderii săr
bătorite se prezintă cu un bogat 
bilanț de realizări. Prevederile 
cincinalului au fost îndeplinite 
încă de la 15 iulie, creîndu-se 
premise pentru obținerea, pînă 
la finele anului, a unei produc
ții suplimentare în valoare de 
2.8 miliarde lei. în perioada 
1971—1975, au fost asimilate 24 
de tipuri de. bază de. tractoare, 
în mai mult de 300 de variante.

Prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la semicentenarul în
treprinderii prilejuiește o cuprin
zătoare analiză a activității des
fășurate în cincinalul care se în
cheie, a perspectivei de dezvol
tare și modernizare a acestei 
importante unități industriale, a 
posibilităților de extindere și 
diversificare a producției de 
tractoare, care să asigure, în vi
itorii ani, mecanizarea tuturor 
lucrărilor grele în agricultură, 
construcții, in alte sectoare, pre
cum și creșterea exportului.

Inginerul Vasile Sechel. di
rector general al Centralei in
dustriale pentru tractoare și ma
șini agricole, prezintă evoluția 
pe care a cunoscut-o întreprin
derea brașoveană, ritmul intens 
de sporire a producției și 
a diversificării tractoarelor, 
înregistrat îndeosebi în ultimul 
deceniu, subliniind sprijinul im
portant primit din partea parti
dului și statului, personal a to
varășului Nicolae Ceaușescu.

în fata machetei care prefigu
rează dezvoltarea unității, sînt 
discutate noile obiective ce vor 
îmbogăți în viitorul cincinal 
zestrea uzinei. Secretarul gene
ral al partidului solicită să fie 
luate măsuri în vederea folosi
rii cît mai judicioase a terenului 
afectat întreprinderii, a concen
trării eficiente a capacităților 
proiectate.

Subliniind experiența bună a- 
cumulată de acest destoinic co
lectiv brașovean, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arată că el 
trebuie să urgenteze înfăptuirea 
programului vizînd realizarea de 
mașini, agregate și alte utilaje 
destinate sporirii producției de 
piese de schimb. în cel mai scurt 
timp, întreprinderea trebuie să 
fie în măsură să satisfacă în to
talitate atît nevoile proprii de 
piese de schimb, cît și cererile 
la export, subliniază secretarul 
general al partidului. Conduce
rea uzinei relevă că unitatea 
dispune de condiții pentru în
făptuirea acestei importante 
sarcini și asigură că în scurtă 
vreme ea va fi dusă la îndepli
nire.

Sînt vizitate, apoi, cîteva noi 
capacități ale întreprinderii, rea
lizate în lumina indicațiilor date 
de secretarul general al partidu
lui cu ocazia vizitelor anteri
oare. Un prim popas se face la 
turnătoria de fontă, obiectiv a- 
flat în probe mecanice, prevăzut 
cu automatizarea completă a 
procesului tehnologic, cu utilaje 
ce asigură evitarea poluării ha
lelor, care va satisface necesarul 
de piese al unităților centralei 
industriale. Apreciind această 
modernă turnătorie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu solicită ca 
proiectele ce au stat la baza 
construcției respective să fie 
folosite și la alte unități simi
lare, prevăzute a se ridica în vi-- 
itor. De asemenea, cere ministe
rului de resort să asigure dez
voltarea forjei grele ce se află 
în construcție. în cadrul uzinei 
de tractoare, în așa fel încit a- 
ceasta să poată satisface solici
tările tuturor întreprinderilor 
din zonă.

In cadrul unei secții de spe
cialitate. secretarul general al 
partidului este plăcut impresio
nat de numărul mare de scule, 
dispozitive și tehnologii moder
ne concepute și realizate în ca
drul întreprinderii.

Pe parcursul vizitei, asistăm 
la momente semnificative, pen
tru căldura cu care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este primit — 
și de această dată — în cunos
cuta uzină brașoveană. Munci
tori. tineri și vîrstnici, ies în 
întîmpinarea secretarului gene
ral al partidului, îi oferă garoafe 
roșii și-i adresează cuvinte de 
mulțumire pentru cinstea făcută 
de a participa la sărbătoarea 
lor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat sînt invitați 
să asiste la o trecere în revistă 
a întregii game de mașini rea
lizate de constructorii brașo
veni, începînd cu pionierul în
treprinderii — IAR-22 și termi- 
nînd cu modernele tractoare de 
astăzi. Aceste produse oglin
desc capacitatea creatoare a 
muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor de aici. Cifre sugesti
ve — pe poarta uzinei brașove
ne au ieșit pînă acum 454 400 
tractoare, din care s-au expor
tat 192 800. în 83 de țări de pe 
toate meridianele globului. Ilus
trativ este și faptul că construc
torii brașoveni au realizat 5 li
nii de montaj al tractoarelor ro
mânești peste hotare — in R. A. 
Egipt. Iran, India, S.U.A. și Ca
nada.

împărtășind impresiile din 
această vizită, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a consemnat în car
tea de onoare a întreprinderii :

„Doresc să felicit călduros or
ganizația de partid, conducerea 
uzinei, pe toți cei peste 18 400 
muncitori, ingineri, tehnicieni 
și specialiști ai întreprinderii 
„Tractorul" Brașov, cu prilejul 
împlinirii a 50 de ani de activi
tate a acestei importante uni
tăți a industriei noastre con
structoare de mașini. Le adre
sez, de asemenea, felicitările 
mele pentru decorarea uzinei cu 
Ordinul „Steaua Republicii So
cialiste România" clasa I — ex
presie a înaltei prețuiri pe care 
partidul și statul nostru socia
list o acordă rezultatelor pe care 
întreprinderea le-a obtinut in 
îndeplinirea sarcinilor ce i-au 
revenit din planul de stat, con
tribuției de seamă pe care a a- 
dus-o și o aduce la înfăptuirea 
politicii de mecanizare a agri
culturii, de dezvoltare armo
nioasă a economiei naționale.

Urez întregului colectiv noi 
succese în viitor, realizări tot 
mai mari in îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor ce îi revin in 
noul cincinal, in creșterea pro
ducției și productivității mun
cii, ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, sporirea 
eficientei economice si perfec
ționarea în continuare a între
gii activități a întreprinderii. 
Tuturor le -doresc multă sănăta
te și fericire !"

Problemele dezvoltării unui 
alt sector important al indus
triei noastre constructoare de 
mașini au constituit obiectul 
discuției purtate de secretarul 
general al partidului cu specia
liștii la următorul obiectiv ăl 
vizitei sale de lucru —■ între
prinderea de construcții aero
nautice de la Ghîmbav.

Gazdele raportează cu sa
tisfacție tovarășului Nicolae 
Ceaușescu că indicațiile date 
cu prilejul precedentei sale vi
zite au fost realizate în întregi
me, fapt ce se reflectă și în 
succesele care fac azi mîndrja 
tinărului colectiv : planul econo
mic îndeplinit cu șapte .Turti, 
iar cel al livrărilor la export cu 
șapte luni și jumătate înainte 
de sfîrșitul actualului cincinal. 
Transpunind în viață recoman
dările secretarului general al

Printr-un Decret prezidențial 

a fost conferit Ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste România0 
clasa I întreprinderii „Tractorul0 Brașov

Pentru contribuția deosebită adusă la dezvoltarea indus
triei construcțiilor de mașini și participarea activă a oolec- 
tivului de oameni ai muncii de Ia întreprinderea „Tractorul" 
Brașov la opera de construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria noastră, cu prilejul aniver
sării a 50 de ani de activitate industrială a Întreprinderii, 
prin Decret prezidențial a fost conferit Ordinul „STEAUA 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA" CLASA I, întreprin
derii „Tractorul" Brașov.

partidului, oamenii muncii de 
aici au sporit considerabil pro
ducția de elicoptere ușoare, au 
dotat multe dintre ele cu echi
pamentul necesar pentru a putea 
fi utilizate în agricultură, au 
mărit substanțial volumul livră
rilor de avioane ușoare la ex
port și au asimilat produse noi 
cu performante superioare.

Examinînd unele dintre aces
tea, aflate în fabricație sau în 
curs de asimilare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu face o serie 
de recomandări privind moder
nizarea producției și creșterea 
eficienței activității economice 
din acest sector industrial. Rețin 
în mod deosebit atenția secre
tarului general al partidului pla- 
noarele metalice de performan
ță, expuse și la ultimul salon 
aviatic de la Paris, unde au în
trunit aprecieri elogioase, ele 
fiind solicitate de firme din 
țări cu tradiție industrială in 
acest domeniu. Remarcind însu
șirile tehnice ale elicopterelor 
care se fabrică aici, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cere să se 
grăbească ritmul de asimilare a 
tuturor ansamblelor componente, 
în acest sens, secretarul general 
al partidului trasează ca sarcină 
să se înceapă cît mai curînd re
alizarea motoarelor, să se intro
ducă în fabricație materialele 
necesare industriei noastre a- 
viatice, renunțîndu-se la impor
tul lor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
recomandat, de asemenea, spe
cialiștilor să treacă la elaborarea 
studiilor și proiectelor de reali
zare a unor avioane pentru a- 
gricultură mai mari decît cele 
prezentate, cu însușiri tehnice 
superioare, care vor trebui fa
bricate în condiții de eficiență 
economică superioară.

Gazdele l-au asigurat pe se
cretarul general al partidului că 
vor elabora soluțiile tehnice ce
le mai potrivite pentru aplica
rea indicațiilor date în scopul 
dezvoltării rapide a acestei ra- 

.Jnuri. a tehnicii și industriei ro
mânești.
. Dialogul purtat de secretarul 
general, al partidului în vizita 
de lucru întreprinsă la Brașov a 

" cuprins, de asemenea, un alt sec- 
''. tOr ' dei'activitate de primă im- 

pUrtanță pentru economia ju- 
dcțuiui. și a întregii țări — agri
cultura; Și în această sferă de 
preocupări, analiza și dezbate
rea problemelor legate de dez
voltarea intensivă a acestui sec
tor. de ridicarea Întregii activi
tăți la parametrii de eficiență 
superiori, au avut loc direct, la 
fața locului, cadrul de desfășu
rare oferindu-1 întreprinderea 
agricolă de stat Prejmer, una 
din unitățile cu o mare expe
riență și cu bune rezultate în 
sporirea, producției agricole și, 
mai ales, în creșterea animale
lor.

în discuția pe care secretarul 
general al partidului a avut-o 
aici cu Marin Capisisu, șeful 
Departamentului agriculturii de 
stat, Ion Mănoiu, directorul ge
neral al Direcției agricole ju
dețene, cu alte cadre de specia
litate. s-au analizat o serie de 
probleme legate de creșterea 
permanentă a producției agri
cole. îmbunătățirea soiurilor de 
culturi, dezvoltarea sectoarelor 
zootehnice — sarcini de mare 

răspundere ce revin tuturor 
lucrătorilor din acest domeniu 
in viitorii ani. S-a arătat, în a- 
cest cadru, că in prezent în
treprinderea de la Prejmer rea
lizează 28 000 kg cartofi de 
sămință la hectar, din soiuri de 
mare productivitate. Reținîn- 
du-se acest fapt, se subliniază 
necesitatea ca aceste soiuri să 
fie difuzate într-o măsură mai 
mare in toate zonele unde cul
tura cartofului se practică cu 
rezultate bune, pentru a se ob
ține producții sporite necesare 
atît consumului populației, cît 
și industriei. în ce privește zoo
tehnia, au fost remarcate cu in
teres rezultatele deosebite din 
domeniul creșterii și selecției 
vacilor de lapte și taurine
lor — rezultate oglindite în 
numărul sporit de animale 
crescute aici (peste 8 500 de ca
pete, din care 4 000 vaci de 
lapte cu o producție medie a- 
nuală de 3 200 litri). S-a arătat, 
în acest context, că unitatea 
dispune și de un lot de vaci din 
rasa bălțată românească, care 
produc între 5 000—6 000 litri 
lapte pe an. Și aici, în discuția 
cu specialiștii, s-a relevat nece
sitatea ca aceste rase să fie răs- 
pindite și în alte zone agricole, 
prin livrarea într-o proporție 
sporită de tăurași de prășilă.

O contribuție deosebită în 
obținerea acestor succese a a- 
vut-o mecanizarea lucrărilor la 
un înalt grad. Secretarul ge
neral al partidului și-a expri
mat satisfacția pentru faptul 
că în prezent unitatea reali
zează, cu cheltuieli tot mai re
duse, producții importante, fapt 
ce-i permite ca în acest an să 
obțină beneficii peste prevede
rile cincinalului care depășesc 
15 milioane lei.

Se apreciază modul în care a 
fost realizată integrarea pro
ducției. întreprinderea din Prej
mer dispunînd in prezent de 
un important sector de indus
trializare a produselor, prin in
termediul căruia furnizează a- 
nual pieței peste 1 400 tone pre
parate din carne și 1 000 tope 
brinzeturi.

Preocupările colectivului de a 
diversifica producția din dome
niul zootehnic sînt oglindite și 
de crearea crescătoriei de nurci 
și a păstrăvăriei care aduc uni
tății importante beneficii.

Vizitînd crescătoria de nurci, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
apreciază modul în care au fost 
aclimatizate aceste animale — 
valoroase prin blana lor — Și 
mai ales felul eficient în care 
a fost rezolvată problema creș
terii și dezvoltării lor. Secreta
rul general al partidului reco
mandă specialiștilor să studieze 
problema asimilării în țară a 
tehnologiei de prelucrare a blă
nurilor pentru a se putea valo
rifica în mod superior acest pro
dus atît de căutat. în acest sens 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arată că avem specialiști buni în 
prelucrarea pieilor, â căror ex
periență poate fi folosită.

In încheierea vizitei secreta
rul general al partidului și-a ex
primat satisfacția pentru rezul
tatele lucrătorilor de la I.A.S. 
Prejmer și i-a felicitat căldu
ros, urîndu-le noi succese.

(Agerpres)

Se trece în revistă gama largă de mașini realizate de-a lungul anilor de către harnicul colectiv al 
întreprinderii „Tractorul'', produsele care oglindesc capacitatea creatoare a constructorilor brașo-fn 

veni. In imagine — unul dintre cele mai noi și mai moderne tipuri de tractoare.

Un alt obiectiv important pe itinerarul de lucru : Întreprinderea de construcții aeronautice Ghimbav. 
Gazdele raportează tovarășului Nicolae Ceaușescu că indicațiile date cu prilejul precedentei tale 

vizite in uzină au fost transpuse in viață integral.

Dialogul purtat de secretarul general al partidului in vizita de lucru întreprinsă la Brașov a cu
prins, de asemenea, un alt sector de activitate de primă importanță : agricultura. Cadrul de desfășurare 
— întreprinderea agricolă de stat Prejmer, una din unitățile cu mare experiență și cu bune rezul

tate in sporirea producției agricole și creșterea animalelor.

Flori — semn de însuflețită bucurie pentru reintilnirea cu secreta
rul general al partidului.

ADUNAREA OAMENILOR MUNCII
Momentul culminant al vizi

tei de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în județul 
Brașov l-a constituit marea a- 
dunare populară, desfășurată in 
piața din fața sediului Comite
tului județean de partid, la care 
au participat mii de oameni ai 
muncii, români. maghiari și 
germani, din întreprinderile și 
instituțiile orașului.

Și aici, locuitorii acestui pu
ternic centru muncitoresc, cu 
vechi tradiții revoluționare, au 
făcut secretarului general al 
partidului o primire deosebit de 
călduroasă, salutindu-1 cu pu
ternice urale și ovații.

în această manifestare însu
flețită, entuziasta, și-au găsit o 
nouă și vie expresie sentimen
tele de dragoste și încredere pe 
care cei ce trăiesc și muncesc 
pe meleagurile brașovene le nu
tresc față de partid și secreta
rul său general, adeziunea și 
atașamentul lor deplin la poli
tica partidului și statului nos
tru. Cu conștiința datoriei îm
plinite, ei au reafirmat cu pu
tere. în această zi, în care au 
raportat apropiata îndeplinire a 
sarcinilor actualului cincinal, 
hotărîrea de a contribui cu toată 
priceperea și forța de care dis
pun la înfăptuirea hotărîrilor 

celui de-al XI-lea Congres al 
partidului.

Deschizind adunarea populară, 
tovarășul Virgil Trofin, în nu
mele celor peste 67 000 de co
muniști din municipiul și județul 
Brașov, al tuturor oamenilor 
muncii, a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald salut 
de bun venit și profunde mul
țumiri pentru grija deosebită 
manifestată permanent fată de 
dezvoltarea economică și socială 
a județului Brașov.

Sintem nespus de bucuroși că 
prezența dumneavoastră în a- 
cest puternic centru industrial 
al țării, cu vechi tradiții mun
citorești și revoluționare, co
incide cu apropierea momentu
lui de mare însemnătate pentru 
noi, cînd industria județului 
Brașov va îndeplini integral 
sarcinile ce i-au revenit din 
planul cincinal pe perioada ani
lor 1971—1975 și cu sărbătorirea 
semicentenarului întreprinderii 
de tractoare din Brașov.

Am deosebita cinste ca la a- 
ceastă mare adunare populară 
să raportăm Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
dumneavoastră, tovarășe secre
tar general, că pină acum au 
realizat sarcinile actualului cin
cinal oamenii muncii din muni
cipiul Brașov, din orașele Făgă
raș, Codlea și Săcele, iar peste 

cîteva zile, la sfîrșitul acestei 
luni. Industria județului va 
realiza in întregime sarcinile 
ce i-au revenit din actualul cin
cinal. în cele 92 de zile cu care 
vom devansa cincinalul, se va 
obține o producție industrială 
suplimentară de aproape 10 
miliarde lei, concretizată in pes
te 21 000 tractoare, 900 000 rul
menți și alte importante produ
se ale industriei chimice și 
ușoare, precum și materiale de 
construcții.

Acționînd cu fermitate pentru 
traducerea în viață a hotărîrilor 
Congresului al XI-lea, a sarci
nilor și orientărilor pe care 
dumneavoastră ni le-ați trasat 
cu prilejul vizitelor de lucru, al 
întîlnirilor avute cu oameni’ 
muncii brașoveni, s-a reușit. în 
acești 5 ani. să sporim produc
tivitatea muncii cu peste 51 la 
sută, să reinnoim și să moder
nizăm producția de tractoare, 
autocamioane, rulmenți, motoare 
electrice, coloranti și alte pro
duse.

în acest cincinal și în județul 
Brașov s-a înfăptuit programul 
construcțiilor de locuințe, de 
cârmne muncitorești, s-a diver
sificat și îmbunătățit rețeaua 
comercială și a serviciilor pen
tru populație.

La succesele obținute de eco
nomia județului o contribuție 

remarcabilă și-a adus-o puterni
cul colectiv al întreprinderii de 
tractoare, întreprindere sărbăto
rită astăzi, care a îndeplinit 
sarcinile cincinalului la produc
ția globală la data de 15 iulie 
1975. iar la export incă la finele 
anului trecut.

în prezent, eforturile tuturor 
colectivelor de muncă din in
dustrie. sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid, 
sint concentrate in vederea în
cheierii cu succes a planului și 
a angajamentelor pe acest an.

La rindul lor, lucrătorii de pe 
ogoare, mobilizați de recentele 
hotăriri ale Comitetului Politic 
Executiv al Comitetului Central 
al partidului, muncesc cu dă
ruire pentru strîngerea la timp 
și fără pierderi a recoltei, pen
tru a asigura o schimbare cali
tativă in agricultura județului.

Oamenii de știință, cultură și 
artă, cei din domeniul învăță- 
mîntului militează neabătut pen
tru educarea revoluționară a ti
neretului, a celorlalți oameni ai 
muncii, pentru formarea aces
tora în spiritul principiilor eticii 
și echității socialiste.

Tot ce am înfăptuit in aceas
tă perioadă ne îndreptățește să 
asigurăm conducerea partidului 
că vom îndeplini cu cinste și 
sarcinile ce ne revin din Direc

tivele Congresului al XI-lea 
pentru cincinalul 1976—1980.

Aflîndu-vă pe aceste minuna
te meleaguri românești — a spus 
în continuare vorbitorul —avem 
prilejul de a vă asigura. din 
nou, de atașamentul deplin al 
tuturor oamenilor muncii — ro
mâni, maghiari și germani — 
din județul Brașov față de po
litica internă și externă a parti
dului și statului nostru, la ela
borarea căreia, mult stimate to
varășe Ceaușescu, aduceți o con
tribuție decisivă, și de a expri
ma hotărîrea lor că se vor si
tua și in viitor în primele rin- 
duri ale luptei pentru înfăptui
rea Programului și Directivelor 
Congresului al XI-lea. spre bi
nele și înflorirea României, pen
tru triumful cauzei socialismu
lui și păcii în întreaga lume.

Secretarul prezidențial și al 
Consiliului de Stat, tovarășul 
Silviu Curticeanu, a dat apoi ci
tire Decretului prezidențial prin 
care întreprinderii de tractoare 
i se decernează Ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România" 
clasa I.

în aclamațiile și uralele par- 
ticipanților la adunarea popu
lară, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a inminat reprezentanților în
treprinderii înalta distincție.

La adunare a vorbit, apoi, 
tovarășul Vasile Sechel, director 
general al Centralei industria
le de tractoare și mașini agri
cole, Erou al Muncii Socialiste. 
Mă folosesc și de acest prilej, 
a spus vorbitorul, pentru a vă 
mulțumi din .toată inima, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru înalta prețuire pe care 
conducerea partidului și statu
lui, dumneavoastră personal, 
ne-o acordați, precum și pentru 
vizita ce ne-ați făcut-o și cu 
ocazia acestui eveniment deose
bit din viața colectivului nostru.

Vă raportăm că întreprinde
rea se prezintă la această săr
bătoare cu un rodnic bilanț. Am 
fabricat, pînă în prezent, aproa
pe o jumătate de milion trac
toare. în peste 35 tipuri, pe 
roți și pe șenile, într-o gamă 
de puteri cuprinsă între 35—180 
C.P., în aproape 300 variante 
constructive, din care peste 
199 000 au fost livrate la export.

Puternicul detașament munci
toresc al constructorilor de 
tractoare vă raportează, toto
dată, cu mîndrie că și-a res
pectat angajamentul de a înde
plini cincinalul înainte de ter
men, prevederile lui fiind reali
zate la 15 iulie anul acesta, ur-
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liul de conducere al întreprin
derii, se va achita și in viitor, 
cu cinste, de sarcinile încredin
țate. (Aplauze puternice).

Ținind seama de rezultatele 
generale obținute de întreprin
derile și toți oamenii muncii din 
mnicipiul Brașov — prin rea- 

Azarea cincinalului înainte de 
termen — aș dori să adresez, 
totodată, tuturor colectivelor și 
oamenilor muncii din Brașov 
cele mai calde felicitări precum 
și urarea de a obține noi și noi 
succese in activitatea lor vii
toare. (Aplauze prelungite, urale 
puternice).

Am reținut cele spuse aici de 
tovarășul Virgil Trofin, că în
tregul județ va realiza peste ci- 
teva zile cincinalul, cu peste 3 
luni înainte de termen. Aș dori 
să folosesc acest prilej și — cu 
convingerea că cele declarate de 
tovarășul Trofin se vor realiza 
în întregime — să anticipez, fe
licitând pe toți oamenii muncii 
din județul Brașov. (Aplauze, 
urale puternice, prelungite, se 
scandează : „Ceaușescu —
F.C.R. 1").

J Județul, și îndeosebi munici
piul Brașov, reprezintă unul din 
puternicele centre industriale 
ale României socialiste. Produc
ția județului va fi in acest an 
în industrie de circa 38 miliar
de lei, realizindu-se o creștere 
față de 1970 de 18 miliarde — 
ceea ce constituie un lucru deo
sebit de pozitiv. Iată de ce pu
tem spune că succesele înregis
trate de oamenii muncii din Bra
șov constituie o contribuție de 
mare însemnătate la realizarea 
cincinalului înainte de termen 
pe intreaga țară. Desigur, sint 
județe care au incheiat cincina
lul mai inainte — cu 6 luni, cu 
5 luni și jumătate, cu 5 luni, cu 
4 luni inainte de termen. Dar 
consider că nu este rău ca cin
cinalul să fie realizat și cu 3 
luni mai devreme, deși, să vă 
spun cinstit, mă așteptam ca și 
brașovenii să înfăptuiască cin
cinalul in 4 ani și jumătate; 
sper că o vor face in cincinalul 
viitor! (Urale puternice, aplauze 
îndelungate).

Succesele înregistrate de clasa 
\ noastră muncitoare în realizarea 

cincinalului inainte de termen, 
Creșterea in ritm inalt a pro
ducției industriale in acest cin
cinal. au constituit un factor ho- 
tărîtor al înaintării României pe 
drumul făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate. 
Am creat o puternică bază teh- 
nico-materială a industriei so
cialiste care ne dă garanția că 
vom realiza cu succes sarcinile 
stabilite de Congresul al XI-lea 
pentru cincinalul viitor, — în ge
neral pentru întreaga etapă a 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate — de a ega
liza, intr-o perioadă relativ 
scurtă nivelul țărilor dezvoltate 
din punct de vedere industrial. 
Am creat condiții pentru a 
transforma următorul cinci
nal în cincinalul revoluției 

-* tehnico-științifice în Româ- 
>4 nia. Pentru toate acestea a- 

vem o bază puternică ; avem 
ferma convingere că. minunata 

noastră clasă muncitoare, inte
lectualitatea tehnică, toți oa
menii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, întregul nostru po
por vor face totul pentru a asi
gura avintul tot mai puternic 
al națiunii noastre pe calea fău
ririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate, înaintarea 
fermă a' României spre comu
nism ! (Aplauze, urale puterni
ce ; se scandează : „Ceaușescu 
și poporul !“).

Am obținut, de asemenea, 
succese importante in creșterea 
producției agricole — cu toate 
greutățile pe care le-am în- 
timpinat ca urmare a inundații
lor și a secetei. Aceasta ne-a 
permis să asigurăm 
narea constantă a

aprovizio- 
oamenilor

muncii, a întregului nostru po
por. să sporim an de an volu
mul mărfurilor agro-alimentare 
livrate populației. De altfel, me
rită menționat că, în acest cin
cinal, volumul produselor fizice 
livrate populației va crește cu 
peste 40 la sută, ceea ce con
stituie un progres deosebit pe 
calea satisfacerii în condiții tot 
mai bune a cerințelor de viață 
ale oamenilor muncii, în pas cu 
dezvoltarea, generală a econo
miei naționale.

De asemenea, trebuie să men
ționez că și prevederile planului 
cincinal 1971—1975 cu privire la 
creșterea retribuției, a venituri
lor oamenilor muncii se realizea
ză cu o depășire. Retribuită 
reală crește, față de cifra pre
văzută in plan de 20 la sută, 
cu peste 22 la sută, iar volumul 
total al fondului de retribuție 
sporește cu circa 45 la sută. A- 
cesta este rezultatul majorării 
veniturilor directe precum și al 
intrării în cîmpul muncii a unui 
număr de peste 1 200 000 de noi 
oameni ai muncii, care fac să 
sporească veniturile pe familie 
și să se realizeze o creștere ge
nerală a nivelului de trai al 
întregului popor.

Știm că toate aceste rezultate 
au cerut și cer eforturi susținu
te ; am avut și mai avem încă 
de invins greutăți. Ceea ce am 
realizat insă pină acum, mersul 
ferm inainte în înfăptuirea pla
nurilor, a Programului partidu
lui ne dau garanția că, in fieca
re an. țara noastră se va ridica 
pe o nouă treaptă de dezvolta
re, că nivelul bunăstării mate
riale și spirituale a poporului va 
crește continuu. In acest fel se 
va asigura ridicarea națiunii 
noastre la un grad tot mai inalt 
de civilizație. (Aplauze puter
nice. urale).

S-au dezvoltat învățămîntul, 
știința, cultura, s-au făcut pași 
importanți in direcția unei mai 
strînse legături a învățămîntu- 
lui cu producția și viața, cu 
știința, în perfecționarea pre
gătirii profesionale și politice 
a maselor, in ridicarea conștiin
ței socialiste a întregului popor.

Trebuie să declar și aici, la 
Brașov, că tot ceea ce am rea
lizat este rodul muncii eroicei 
noastre clase muncitoare care își 
îndeplinește. în mod minunat 
rolul de clasă conducătoare a 
societății, și ale cărei rînduri. a 
cărei coeziune cresc neîncetat, 
constituind garanția mersului 

nostru ferm inainte. (Aplauze 
puternice, urale). De asemenea, 
țărănimea cooperatistă, toți oa
menii muncii de la sate, intrea
ga țărănime, au depus eforturi 
asigurînd dezvoltarea agricul
turii noastre. Succesele, rezulta
tele obținute in agricultură se 
datoresc faptului că țărănimea 
noastră, oamenii muncii de pe 
ogoare înfăptuiesc neabătut po
litica partidului și. in strînsă a- 
lianță cu clasa muncitoare, în
tăresc coeziunea întregii noas
tre națiuni, asigură mersul îna
inte al României pe calea pro
gresului socialist. (Aplauze pu
ternice).

Un rol important are inte
lectualitatea care aduce o con
tribuție tot mai însemnată la 
tot ceea ce realizăm, avînd în 
vedere faptul că întreaga dez
voltare economică și socială are 
loc pe baza celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii con
temporane, ale cunoașterii uma
ne, pe baza concepției revolu
ționare a materialismului dia
lectic si istoric.

Aceste trei forțe sociale — 
clasa muncitoare, țărănimea și 
intelectualitatea — constituie, 
prin unitatea și colaborarea lor. 
chezășia unității și forței între
gului popor, garanția victoriei în 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, in mersul 
inainte spre comunism. (Aplauze 
îndelungate).

Doresc să menționez aici, la 
Brașov, că toți cetățenii patriei 
noastre. oameni ai muncii, 
fără deosebire de naționali
tate — români, maghiari, 
germani, sîrbi, alte naționalități 
— au muncit și muncesc într-o 
strînsă unitate. Cînd am vorbit 
de clasa muncitoare, de țărăni
me, de intelectualitate, i-am avut 
in vedere pe toți cei ce mun
cesc, fără nici o deosebire de 
naționalitate. Este bine cunos
cut că, datorită politicii marxist - 
leniniste a partidului nostru in 
soluționarea problemei na
ționale, am realizat realmen
te, deplina egalitate in drep
turi a cetățenilor. Aceasta 
se exprimă în dreptul la muncă, 
Ia invățămint, în condițiuni ega
le de viață, in participarea egală 
la intreaga activitate politică, 
socială, a oamenilor muncii fără 
nici o deosebire de naționalitate. 
Politica marxist-leninistă, de 
egalitate deplină în drepturi în
tre toți cetățenii patriei noastre, 
constituie un factor important 
al coeziunii, al unității întregu
lui nostru popor, o garanție mi
nunată a mersului nostru îna
inte spre comunism. (Aplauze 
puternice, îndelungate)

Toate aceste succese reflectă 
pregnant justețea politicii parti
dului nostru comunist care se 
călăuzește în întreaga sa activi
tate de concepția revoluționară 
materialist-dialectică, pornește 
de la realitățile istorico-sociale 
ale, țării noastre, aplică în mod 
creator adevărurile generale ale 
socialismului, ale revoluției, la 
condițiile concrete din România, 
asigurînd astfel dezvoltarea di
namică a întregii societăți socia
liste. (Aplauze îndelungate ; se 
scandează : „Ceaușescu—P.C.R.“) 
Succesele obținute demonstrea

ză că Partidul Comunist Român 
își îndeplinește în mod minunat 
rolul de forță politică conducă
toare a societății noastre, că 
organizațiile de partid din toate 
județele, din întreprinderi, in
stituții. comune, cooperative, își 
îndeplinesc cu cinste rolul de 
organizator și mobilizator al 
tuturor oamenilor muncii, unind 
forțele întregii noastre națiuni, 
ale tuturor colectivelor de oa
meni ai muncii de la orașe și 
sate. într-o direcție unică. în 
scopul înfăptuirii neabătute a 
Programului elaborat de Con
gresul al XI-lea care va asigura 
bunăstarea, fericirea, indepen
dența națiunii noastre ! (Aplau
ze puternice ; urale)

Sîntem la sfîrșitul actualului 
cincinal și în pragul începerii 
unui nou cincinal, care pune 
sarcini deosebite în fata între
gului nostru popor. în acest ca
dru și județului și municipiului 
Brașov, oamenilor muncii de Ia 
orașe și sate, muncitorilor, ță
ranilor, intelectualilor fără de
osebire de naționalitate, le re
vin sarcini deosebite. S-au pre
zentat aici creșterile ce trebuie 
realizate în următorul cincinal. 
S-ar părea că. din punct de ve
dere al procentului, creșterea de 
aproape 60 la sută a producției 
industriale nu e prea mare, 
comparativ cu forța pe care o 
reprezintă Brașovul, cu puterni
cele colective de oameni ai mun
cii existente aici. Aceasta în
seamnă, de fapt, să se ajungă la 
o producție în jurul a 65 miliar
de lei ; dar finind seama de ceea 
ce am spus înainte, probabil 
că veți trece cu mult de 70 de 
miliarde lei în 1980. în acest fel 
Brașovul va fi, intr-adevăr. în 
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Reîntâlnirea cu secretarul general al partidului este un nou .prilej pentru oamenii muncii brașoveni 
— români, maghiari, germani — să-și reafirme hotărlrea de a contribui cu intreaga lor putere de 

muncă și energie creatoare la continua înflorire a patriei socialiste.

continuare, unul din puternice
le centre ale industriei noastre 
socialiste, ale economiei națio
nale. Nu aveți sarcini ușoare, 
dar cunoscînd bine organizația 
de partid din Brasov, cunoscînd 
bine oamenii muncii din acest 
județ, am deplina convingere că 
veți face totul și veți îndeplini 
cu cinste prevederile următoru
lui cincinal, prezentîndu-vă in 
1980 cu succese remarcabile în 
toate domeniile de activitate. 
(Aplauze puternice, urale pre
lungite).

Odată cu dezvoltarea indus
triei. va trebui acordată, fără 
îndoială, mai multă atentie. de- 
cît în acest cincinal, agriculturii, 
ținind seama de posibilitățile 
mari pe care le are Brașovul de 
a obține recolte sporite

Totodată, se va asigura îmbu
nătățirea activității în domeniul 
învățămintului, științei, culturii, 
se va acorda atenția corespun
zătoare înfăptuirii prevederilor 
cu privire la creșterea continuă 
a nivelului de trai prin realiza
rea, în condițiuni mai bune de- 
cît pină acum, a locuințelor pre
văzute în plan, prin asigurarea 
unei mai bune aprovizionări, în 
scopul satisfacerii generale a 
cerințelor oamenilor muncii. 
Scopul a tot ceea ce înfăptuim, 
esența politicii partidului, a con
strucției socialismului, sînt a- 
sigurarea bunăstării, fericirii po
porului. Acestui țel trebuie să-i 
consacrăm întreaga noastră ac
tivitate ! (Aplauze puternice, 
prelungite ; se scandează : 
„Ceaușescu și poporul !“).

Preocupîndu-ne de înfăptuirea 
Programului și a Directivelor 
dezvoltării economico-sociale e- 
laborate de Congresul al XI-lea, 
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acordăm în același timp o aten
ție permanentă dezvoltării re
lațiilor internaționale, partici
pării statului nostru, a poporu
lui român la întărirea priete
niei. solidarității și cblaborării 
cu toate țările socialiste. cu 
țările in curs de dezvoltare, cu 
toate statele lumii, fără deose
bire de orinduire socială. între 
politica națională, de dezvoltare 
a țării pe calea socialismului și 
comunismului, și politica inter
națională. de colaborare și pace, 
a partidului și statului nostru 
există o strînsă interdependen
ță. Numai acționînd astfel avem 
garanția că vom dispune de con
diții internaționale favorabile, 
că va fi asigurată pacea. că 
vom putea realiza cu succes 
Programul înaintării României 
spre societatea comunistă. (A- 
plauze puternice, urale).

Sînt încă multe probleme de 
soluționat în viața internațio
nală. S-au obținut o serie de 
rezultate pozitive pe calea des
tinderii, s-a modificat radical 
raportul de forțe, se afirmă cu 
tot mai mare putere hotărlrea 
popoarelor de pretutindeni de a 
fi stăpine pe bogățiile naționale, 
de a-și folosi mijloacele in sco
pul dezvoltării economico-socia- 
le independente, de a-și hotărî 
singure destinele și făuri viața 
așa cum doresc, fără nici un 
amestec din afară. (Vii aplauze) 

încheierea cu succes a confe
rinței general-europene și sem
narea documentelor de la Hel
sinki au deschis calea spre în
făptuirea pe continentul nostru 
a unor relații noi. spre asigura
rea păcii și securității. Dar sem
narea acestor documente nu 
constituie decit o platformă și o 
bază juridică ; sint necesare, in 

continuare, eforturi susținute 
pentru a le realiza in viață. 
România este ferm hotărîtă să 
facă totul, întărind colaborarea 
și solidaritatea cu toate statele 
și popoarele continentului, pen
tru a contribui la înfăptuirea 
securității și păcii în Europa. 
(Urale puternice ; aplauze ; se 
scandează: „Ceaușescu-P.C.R.!“).

Sint, de asemenea, multe pro
bleme economice de soluționat 
pe plan internațional. Este ne
cesară o activitate susținută 
pentru realizarea noii ordini e- 
conomice, care să pună capăt 
relațiilor de inechitate, să cre
eze condiții pentru lichidarea 
subdezvoltării, pentru instaura
rea unor relații de egalitate și 
dreptate, care să asigure fie
cărei națiuni accesul nestinghe- 
rit la cuceririle științei și cul
turii. ridicarea bunăstării ma
teriale și spirituale. în această 
direcție România a acționat și 
va acționa cu toată consecventa, 
în strînsă colaborare cu țările 
socialiste, cu țările în curs de 
dezvoltare, cu toate statele și 
forțele sociale care militează ac
tiv pentru noua ordine econo
mică internațională. (Urale ; a- 
plauze puternice)

Ne pronunțăm ferm pentru o 
politică nouă, bazată pe egalita
te, pe respectul independenței și 
suveranității, pe neamestec în 
treburile interne, pe renunțarea 
la forță și Ia amenințarea cu 
forța in relațiile dintre state. 
Sîntem conștienți că numai în 
asemenea condițiuni fiecare na
țiune își va putea consacra for
țele dezvoltării independente. 
Ne pronunțăm pentru creșterea 
rolului Organizației Națiunilor 
Unite în viața internațională, 
pentru participarea activă a 
tuturor statelor — în primul 
rînd a țărilor mici și mijlocii la 
viața internațională, pentru de
mocratizarea relațiilor inter
statale, fiind convinși că numai 
pe această cale putem asigura o 
pace trainică, colaborare avan
tajoasă pentru toate națiunile 
lumii.

Sint, de asemenea, multe pro
bleme legate de înfăptuirea de
zarmării. Există încă focare de 
încordare — inclusiv în Cipru, 
în Orientul Mijlociu : conside
răm că trebuie intensificate efor
turile pentru lichidarea focare
lor de conflict și încordare pe 
cale pașnică, politică. Trebuie să 
se pornească ferm de la adevă
rul cunoscut că nici un popor 
nu se poate bucura de libertate 
dacă nu recunoaște și nu res
pectă libertatea și independen
ța altor popoare.

în acest spirit acționează șl 
va acționa România socialistă, 
Partidul Comunist Român pen
tru a-și aduce, și pe plan inter
național, contribuția la cauza 
socialismului, a păcii și colabo
rării între popoare, la progresul 
economic și social al fie
cărei națiuni. (Aplauze și 
urale prelungite : se scandează: 
„Ceaușescu și poporul !“).

Dragi tovarăși.

Sint deosebit de bucuros că 
am avut prilejul să mă întîl- 
nesc din nou cu activul, cu co
muniștii, cu oamenii muncii din 

Brașov, că am putut să discu
tăm o serie de probleme lega
te de munca de pină acum, pre
cum și de activitatea viitoare. 
Mai puțin aici, și ceva mai 
mult în discuțiile pe care le-am 
avut în întreprinderile vizitate, 
am vorbit despre unele neajun
suri și am emis unele critici. 
De data aceasta am fost foarte 
îngăduitor, criticile au fost foar
te slabe, deși sint incă multe 
lucruri de îndreptat. Dar am 
convingerea că atit activul de 
partid, comitetul județean, or
ganizațiile de partid, conducerile 
întreprinderilor, cit și oamenii 
muncii, dumneavoastră toți, 
veți înțelege că dacă nu am fost 
prea critic, am făcut-o cu un 
anumit înțeles, și anume cu 
speranța că dumneavoastră veți 
trece singuri să analizați temei
nic, în mod autocritic, lipsurile 
manifestate. Numai aceasta este 
garanția lichidării lor, îmbună
tățirii radicale a întregii acti
vități !

Doresc încă o dată să. subli
niez că am deplina încredere 
în capacitatea organizației de 
partid din Brașov, a comuniști
lor, a comitetului județean, a tu
turor oamenilor muncii din mu
nicipiu și județ, de a trage con
cluziile corespunzătoare atît din 
ceea ce a fost bun cit. și din 
ceea cei a fost negativ. Sânt 
convins că se va acționa cu toa
tă hotărîrea pentru îmbunătăți
rea activității în toate domenii
le. inclusiv — deși nu am dis
cutat astăzi despre această pro
blemă — in domeniul educației, 
al ridicării conștiinței socialiste 
a maselor largi populare. In 
societatea pe care o edificăm 
noi, fiecare cetățean trebuie să 
participe în mod conștient, în 
strînsă legătură cu colectivul 
din care face parte, la îndepli
nirea Programului de dezvolta
re a patriei. Afirmarea, și dez
voltarea democrației socialiste, 
făurirea conștientă de către 
popor a propriului său destin 
cer intensificarea muncii edu
cative, ridicarea nivelului cu
noștințelor generale, înțelegerea 
de către fiecare cetățean a fap
tului că la locul său de muncă, 
trebuie să-și îndeplinească nea
bătut îndatoririle, să facă totul 
pentru ca întreaga noastră na
țiune să înainteze în strînsă u- 
nitate, spre comunism. (Aplau
ze ; se scandează : „Ceaușescu- 
P.C.R. !).

în încheiere, îmi exprim încă 
o dată convingerea că organiza
țiile de partid, activul, comite
tul județean, oamenii muncii își 
vor îndeplini cu cinste îndatori
rile ce le vor reveni în anii ur
mători, că vă veți prezenta, dragi 
tovarăși, la sfîrșitul următoru
lui cincinal, cu rezultate și mai 
bune în toate domeniile vieții 
economico-sociale. Cu această 
convingere vă urez noi și noi 
succese, multă sănătate și multă 
fericire. (Aplauze puternice ; u- 
rale și ovații ; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“. Cei 
prezenți la adunare aclamă mi
nute în șir pentru Partidul Co
munist Român, pentru Comitetul 
Central, pentru secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

DIN MUNICIPIUL Șl JUDEȚUL BRAȘOV
mînd să producem suplimentar 
peste 21 000 tractoare.

înalta distincție cu care am 
fost onorați astăzi ne obligă să 
pregătim temeinic viitorul cin
cinal pentru a obține realizări 
mai bogate în lupta pentru în
făptuirea exemplară a obiecti
velor mărețe prevăzute de Di
rectivele Congresului al XI-lea 
și Programul partidului.

în continuare, a luat cuvîntul 
Mihai Rogoz, muncitor la în
treprinderea de autocamioane 
Brașov, care a spus : Tovarășii 
de. muncă m-au împuternicit să 
vă aduc la cunoștință faptul că 
toate hotăririle adoptate de 
conducerea partidului în le
gătură cu îmbunătățirea ge
nerală a activității întreprin
derii noastre, toate indica
țiile și recomandările pe care 
ni le-ați dat în repetate rînduri 
au fost realizate integral.

Astfel, pe baza îndrumărilor 
și sprijinului concret primit din 
partea dumneavoastră, am ridi
cat producția semifabricatelor 
din fontă incit, acum, acoperim 
toate necesitățile întreprinderii 
și ale colaboratorilor ; a fost 
îndeplinită întocmai și indicația 
de a dezvolta sectorul de pro
ducție pentru mașini-unelte și 
linii automate prin autoutilare. 
Dezvoltând un puternic sector 

specializat am executat o serie 
de agregate economisind im
portante fonduri valutare. Se 
realizează, de asemenea, pro
gramul de dotare cu standuri 
de probă și aparatură de con
trol ; s-a reorganizat controlul 
de calitate și a crescut capaci
tatea de producție pe suprafața 
existentă la montajul general.

Vă informăm că am realizat 
prototipul autobasculantei de 
100 tone, care la ora actuală se 
află în probe funcționale. cu 
rezultate foarte bune, la o ex
ploatare minieră din Munții 
Călimani.

In calitate de secretar de 
partid, a spus în încheiere vor
bitorul, permiteți-mi să vă ra
portez că am tradus în viață 
indicațiile dumneavoastră pri
vind creșterea rolului conducă
tor al organizațiilor de bază, 
sporirea autoexigenței și exi
genței comuniste față de înde
plinirea .sarcinilor, întărirea or
dinii, disciplinei și ă fertilității 
revoluționare.

Am .luat și vom lua . in con
tinuare toate măsurile ea fie
care angajat al întreprinderii să 
dovedească prin fapte că înțe
lege deplin obligațiile sale de 
producător și de proprietar. în 
același timp. manifestînd o 
înaltă responsabilitate față de 

muncă, față de bunurile între
prinderii.

Universitatea noastră, consti
tuită în actuala structură din 
generoasa dumneavoastră ini
țiativă — a spus rectorul uni
versității brașovene, Florea Du- 
diță, — este angajată cu între
gul său potențial în amplul pro
ces de revoluționare a învăță
mintului superior prin integra
rea lui cu producția și cerceta
rea științifică.

Acționînd cu hotărîre în acest 
sens. vă raportăm, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că activita
tea secțiilor de specialitate ale 
facultăților tehnice se desfă
șoară nemijlocit pe platformele 
industriale, în unitățile de cer
cetare și proiectare.

Ținind seama de cerințele 
actuale și de perspectivă ale 
societății noastre socialiste față 
de învățămîntul superior, rea
firmate cu deosebită claritate în 
cuvîntarea pe care ați rosțit-o 
la deschiderea acestui an de în- 
vățămînt, ne angajăm să acțio
năm cu toată hotărîrea pentru 
înlăturarea deficiențelor exis
tente încă în munca noastră, să 
sporim substanțial aportul la 
soluționarea problemelor de 
bază ale producției și cercetării, 
să educăm tineretul în spiritul 
cultului muncii și creației, al 

atitudinii revoluționare și al 
Înaltei răspunderi comuniste 
față de societate.

Ne reafirmăm, totodată, ade
ziunea deplină la politica exter
nă a partidului și statului nos
tru. Ia principiile profund in
ternaționaliste pe care le pro
movează Partidul Comunist Ro
mân de întărire și dezvoltare a 
prieteniei și colaborării cu țările 
socialiste, cu toate statele lumii, 
pentru instaurarea unei noi or
dini economice și politice inter
naționale. pentru consolidarea 
păcii și securității în lume, po
litică în elaborarea și înfăptui
rea căreia dumneavoastră, to
varășe secretar general, eminen
tă personalitate a istoriei con
temporane, ați avut și aveți un 
rol hotărîtor.

în cuvîntul său. Erika Stenzel- 
Avarvarei, muncitoare la între
prinderea de stofe, a adus sa
lutul fierbinte al femeilor care 
lucrează în această unitate in
dustrială.

Ca tînără muncitoare într-o 
mare unitate a industriei ușoare 
brașovene, întreprinderea de 
stofe. întreprindere cu veche 
tradiție de muncă și luptă revo
luționară — a spus vorbitoarea 
—, mă bucur din plin de grija 
pe care partidul și statul nostru 
o acordă femeilor și tineretului 

iii muncă și, în general, în so
cietate. în același timp, do
resc să exprim sentimentele de 
vie recunoștință ale oamenilor 
muncii de naționalitate germană, 
precum și ale celor de alte na
ționalități din județul nostru, 
pentru modul înțelept în care 
se înfăptuiește in patria noastră 
politica marxist-leninistă a 
Partidului Comunist Român in 
soluționarea problemei națio
nale.

Călăuziți de asemenea senti
mente, ne străduim, la rindul 
nostru, să nu precupețim nici 
un efort pentru ca, împreună 
cu întregul nostru popor, să 
muncim fără preget pentru în
florirea României socialiste.

îndeplinesc mandatul ce mi 
l-au încredințat muncitoarele 
din întreprinderea noastră, asi- 
gurîndu-vâ că vom da și mai 
multă atenție diversificării pro
ducției și îmbunătățirii calității 
produselor, corespunzător ce
rințelor și exigențelor consuma
torilor din țară și de peste ho
tare. Acest angajament exprimă 
și voința tineretului din între
prindere. care nu cunoaște alt 
ideal decît acela de a servi cu 
ardoare cauza partidului și po
porului.

Exprimind bucuria țăranilor 
cooperatori, a tuturor lucrători
lor de pe ogoarele brașovene de 

a avea din nou în mijlocul lor 
pe secretarul general al parti
dului, Andrei Balint, președin
tele C.A.P. Săcele, a spus : Vă 
raportăm și cu acest prilej « că 
țăranii cooperatori — români' și 
maghiari — din Săcele, sub 
conducerea organizației de 
partid, depun toate eforturile, 
întreaga lor pricepere și hărni
cie, pentru a traduce în viață 
Directivele Congresului al 
XI-lea, recentele hotărîri ale 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prețioasele dum
neavoastră indicații privind or
ganizarea superioară a produc
ției și a muncii în agricultură.

Noi am obținut mereu rezul
tate bune în toate sectoarele co
operativei, inclusiv în acest an, 
cînd, așa cum cunoașteți, și a- 
gricultura județului nostru a 
avut de suferit de pe urma ca
lamităților naturale.

Exemplul personal pe care 
dumneavoastră, ni l-ați dat în 
acele momente de grea cumpă
nă a avut darul să ne îmbăr
băteze.

Vă informăm că, așa cum ați 
indicat, comandamentul local a 
luat măsuri pentru mobilizarea 
generală a forței de muncă, s-a 
acționat pentru întărirea ordi
nii și disciplinei, la fel ca in 
industrie, astfel că în prezent 

sîntem pe terminate cu recolta
tul cartofilor. De asemenea, am 
obținut rezultate bune și în sec
torul zootehnic, ceea ce ne dă 
posibilitatea să ne onorăm toate 
obligațiile contractuale, care vor 
aduce cooperativei noastre un 
beneficiu suplimentar de aproa
pe 800 mii lei.

în numele cooperatorilor ro
mâni și maghiari din Săcele. ne 
angajăm în fața partidului și a 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, că 
vom munci în continuare cu și 
mai multă răspundere pentru 
executarea la timp și de calitate 
a lucrărilor de toamnă. în ve
derea obținerii unor producții 
mari în anul viitor.

în aclamațiile mulțimii, în en
tuziasmul general, la adunarea 
populară a luat cuvîntul tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului a fost urmărită 
cu deosebită atenție și subliniată 
în repetate rînduri de vii și în
delungate aplauze, de puternice 
ovații.

în încheierea adunării popu
lare, adresîndu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. tovarășul 
Virgil Trofin a spus : Permite- 
țl-mi ca. exprimind sentimen
tele și gîndurile comuniștildr, 

ale tuturor oamenilor muncii 
din municipiul și județul Bra
șov. să vă mulțumim din toată 
inima pentru aprecierile pe care 
le-ați făcut în legătură cu re
zultatele obținute în activitatea 
noastră. pentru îndrumările 
deosebit de prețioase, pe care ni 
le-ați dat și cu acest prilej. Vă 
asigurăm că organizația jude
țeană de partid, toți comuniștii, 
toți oamenii muncii din județ, 
vor face totul pentru a-și înde
plini în mod exemplar sarcinile 
ce le revin.

Adunarea populară ia sfîrșit 
în aceeași atmosferă de puter
nică însuflețire. Miile de cetă
țeni aclamă entuziast pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu. pentru 
Partidul Comunist Român.

Străbătînd străzile orașului, 
într-o mașină deschisă, tovară
șul Nicolae Ceaușescu răspunde 
cu multă căldură ovațiilor mul
țimii.

Localnicii au făcut secretaru
lui general al partidului — la 
plecarea din Brașov — o nouă 
manifestare de dragoste și sti
mă. reafirmindu-și hotărlrea de 
a face totul pentru dezvoltarea 
orașului și județului lor. pentru 
înfăptuirea hotărîrilor Congre
sului al XI-lea al P.C.R., pentru 
continua înflorire a patriei so
cialiste.
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Organizația U. T. C., puternic factor 
de educare morai-cetâțeneasca a tinerilor

EFORTUL DE A DA
VIRSTELE

TOT CE PUTEM, 
PASIUNEA DE A FI

NUMEROM-ULUI
ROMÂNESC

NOI ÎNȘINE
Pe emblema vechii așezări 

Buhuși se află încrustat ca sim
bol definitoriu un război de țe
sut. Nu este o întâmplare, deoa
rece dacă vrei să descoperi 
timbrul particular, inimitabil al 
vieții locuitorilor Buhurului de 
astăzi trebuie neapărat să pă
trunzi pe porțile întreprinderii 
de postav. Aici, in această uni
tate economică ajunsă la virsta 
bunicilor — se împlinesc în, a- 
nul curent 90 de ani de la în
ființarea ei — s-a cristalizat, 
de-a lungul multor decenii, in
dividualitatea orașului și cetă
țenilor săi. bat mai intens și 
mai cald pasul vremurilor 
inimile oamenilor. Aproape 
ru există familie in Buhuși 
care cel puțin unul, dacă 
tcți membrii ei, să nu. pășească 
în fiecare zori de zi în incinta 
prestigioasei întreprinderi. între 
cei peste 7 000 de textiliști de 
la ..Postăvărie" multi, foarte 
multi lucrează aici din tatâ-n 
fiu. formînd cuprinzătoarele fa
milii muncitorești. Iar dacă 
curiozitatea te îndeamnă ca 
într-o dimineață să te așezi la 
porțile întreprinderii scrutind 
atent șuvoiul de oameni veniți 
la muncă, este imposibil să nu 
observi tinerețea lor. miile de 
tineri care întregesc cu pecetea 
proaspătă a începutului de viată 
această laudă dedicată tradiției 
muncii, recent încununată cu 
încă o victorie de seamă : în
deplinirea sarcinilor cincinalu
lui actual cu aproape 5 luni Îna
inte de termen, mai exact la 8 
august.

Acest raționament, simplu și 
sugestiv, mi l-a înfățișat Ana 
Popa, secretara organizației 
U.T.C. de la Întreprinderea de 
postav din Buhuși — dună cum 
singură spunea — prefață obli
gatorie, necesară a răspunsului 
său la întrebările pe care i le 
adresam : Există o personalitate 
moral-politică a organizației 
U.T.C. din întreprinderea de 
postav ? în ce constă și cum 
participă tinerii înșiși la reali
zarea și afirmarea personalității 
colectivului, ca factor de educare 
moral-cetățcnească a membrilor 
săi ?
• „în citeva cuvinte, vă pot 

spune că personalitatea celor 
2 390 tineri se exprimă in mun
ca pe care o fac. Sint harnici. 
Fără ei, fără strădaniile lor nu 
s-ar fi îndeplinit cincinalul cu 
atîtea luni mai devreme. Pe 
urmă, ar trebui să vă vorbesc 
despre bătălia pentru completa
rea studiilor v? care o ducem. 
Numai în ultimii 2—3 ani. pte- 
ciștii, peste 1 000, au terminat 
diferite cursuri școlare, ridieîn- 
du-.și nivelul de pregătire pro
fesională și generală. De aseme
nea, să rețineți și faptul că la 
noi, atunci cînd ne asumăm 
gajamente, problema nu 
îndeplinirea, ci depășirea 
Să amintesc, în sfirșit. si 
fidelitatea cu care tinerii 
mează exemplul părinților 
care muncesc sau au muncit m 
întreprinderea de postav. Pe 
scurt, cred că reprezentativ pen
tru. noi este efortul de a da tot 
ce putem, de a fi noi înșine, de 
a pune suflet in ceea ce facem".

Parcurgi nd împreună cu Ana 
Popa unele din secțiile între
prinderii. am avut prilejul să 
cunosc cîțiva dintre tinerii pen
tru care personalitatea colecti
vului s-a constituit dintr-un e- 
fort individual, prin fapte da 
muncă și viață intrate in patri
moniul valoric moral-eetățenesc, 
al exemplarității uteciste.
• Iață-1 pe Sandu Mihai din 

secția „țesătorie-nord“, atelie
rul războaie mecanice, partici
pant la bătălia învățăturii. „Sec
ția in care muncesc se află In
tr-un amplu proces de moder
nizare tehnologică. Eu urmez 
să lucrez la o altă mașină, mult 
mai complicată și pretențioasă 
decit cea de acum. Am făcut li
ceul seral ca să învăț fizică și 
matematică. Acum, mai ales în 
anii care vin. daca nu cunoști 
foarte bine fizică și matematică 
mai bine te lași de meserie. 
Trebuie să ții pasul cu vremea, 
nu ? Altfel, îmbătrînești înainte 
de a-ți veni sorocul !“.

• îndreptindu-ne spre secția 
„autoutilare și piese de schimb", 
atelierul mecanic, secretara or
ganizației U.T.C. m-a atenționat 
câ aici muncesc fruntașii în ac
tivitatea patriotică. Tinerii de 
1a atelierul mecanic sint princi
palii autori ai bilanțului pozitiv 
cu care colectivul încheie anul 
la acest capitol : angajamentul 
anual inițial a fost depășit cu 
20 la sută, suplimentat apoi cu 
încă 8 000 lei, cifră care odată 
atinsă și ea s-a luat un nou an
gajament de realizare a uțier 
lucrări în valoare de încă 5 009 
leț. Aproape sigur că cifra fi
nală va fi dublă, precizează 
Ana Popa. „Mergind la acțiu
nile patriotice — afirmă Petre 
Dragu — îmi cîștig astfel drep
tul la onoarea de utecișt, imi 
dovedesc și in acest mod simță
mintele de dragoste pentru țara 
mea, patriotismul. Mă gîndesc 
la garniturile de tren care trans
portă spre topitoriile patriei și 
tonele de metal colectat de noi, 
folosite apoi' la construcția ma
șinilor pe care lucrăm, la ridi
carea caselor în care locuim. 
Știind că este nevoie de fiecare 
kilogram de metal, maculatură, 
deșeuri, ca cetățean nu aș putea 
sta de o parte și doresc să fac 
mereu mai mult în această pri
vință. E plăcut sâ ai sentimen
tul propriei tale onoare".
• De cîteva săntămîni, dato

rită lui Ioan Preda secția „fila
tură pieptănată" si-a schimbat 
numele în „secția tinereții". De 
ce ? Ne-o spune autorul iniția
tivei, inginer stagiar : ..Nu este 
vorba doar despre nume. cit 
despre o anume stare de fapt. 
Media de vîrstă a celor 1 000 de 
muncitori din secție este de 21 
ani, peste 600 dintre ei fiind e- 
Tident tineri. Acesta este un ar-
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de 
ur- 
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gurnent. Motivul esențial care 
m-a determinat să lansez iniția
tiva este insă altul. Am primit 
ir, dotare mașini moderne, ade
vărate bijuterii tehnice ; spa
țiul productiv s-a mărit de a- 
proape 4 ori. Desigur, sarcinile 
ce ne revin sint pe măsura nou 
situații. Nu era normal ca noi, 
tinerii, care formăm majorita
tea lucrătorilor din secție, să 
ne simțim cei dinții răspunză
tori față de îndeplinirea acestor 
exigențe ? De asta am propus 
ca secția filatură pieptănată să 
devină secția, tinereții. în spa
tele numelui se găsesc obiec
tive precise : utilizarea rațio
nală a mașinilor. Calitatea pro
ducției, disciplina la locul de 
muncă, grija pentru bunurile 
obștești ș.a.“.

• De Artemie Angela, urmă
torul interlocutor, tînără din a- 
telierul „preparații" al secției 
„filatură pieptănată", auzisem 
încă la ineeputul discuției cu 
secretara organizației U.T.C. 
îmi amintise d!e ea printre alți 
uteciști reprezentativi pentru 
personalitatea colectivului, men- 
tiomnd în treacăt că este o 
„fată mindră". Nu m-am putut 
abține să nu-i cer Angelei Ar
temie explicația acestei faime 
aparte printre tinerii din între
prindere. „Unii numesc min- 
drie ceea ce eu numesc dorința 
de a nu rămine indiferent la 
ceea ce se întimplă în jurul 
tău, de a lua atitudine, de
lupta ca lucrurile să meargă 
mai bine. Recunosc că îmi dis
plac ieșirile egoiste ale unora 
— le-o spun de la obraz — în
cercarea vreunuia de a se sus
trage, de a absenta de la ser
viciu sub diverse pretexte, de 
a fi neglijent in comportare 
etc. Refuz să accept așa ceva 
pentru că nu este demn de un 
utecist să se prefacă a nu vedea 
neglijențele ori abaterile petre
cute lingă el“.

© Ultimul tinăr pe care l-am 
întilnit a fost Ion Chivu, din 
secția „țesătorie-sud“. atelierul 
„țesut". Părea foarte nerăbdă
tor. mai că nu-și găsea locul. 
Avea dreptate, ziua aceea era 
absolut deosebită — terminase 
ucenicia, devenind, cum mărtu
risea emoționat, „muncitor în 
toată regula". „Tatăl meu lu
crează de 30 de ani aiei și ma
ma. de asemenea. Mă duc să 
mă intilnesc cu ei. să-mi împăr
tășesc bucuria. Vreau să le arăt

a

că eu o să duc mai departe me
seria de textilist în familia 
Chivu, câ la cinstea și hărnicia 
lor adaug de miine cinstea și 
hărnicia mea“.

Așadar, personalitatea colec
tivului se găsește în unitatea 
lui de gindire și acțiune. în 
maturitatea cu care își elabo
rează opțiunile. în sinceritatea 
morală cu care le dă viață, in 
lărgimea spațiului social care 
circumscrie faptele de muncă și 
viată ale membrilor săi, in a- 
dîncimea valorilor pe care le 
propagă. Iată, de ce mi se pare 
firesc și legitim ca. discuți nd 
despre organizația U.T.C., des
pre individualitatea ei morală 
și politică, sâ avem în vedere 
— chiar dacă exemplele țin de 
o singularitate a lor — și se
tea de autodepășire a lui San- 

, du Mihai, și onoarea pentru 
care luptă Petre Dragu, și 
mindria Angelei Artemie, și ini
țiativa ing. loan Preda, și cin
stea lui Ion Chivu.

în sfirșit, un lucru merită să 
fie subliniat îndeosebi, acela câ 
la întreprinderea de postav din 

’Buhuși glodurile și faptele ute- 
ciștilor menționate aici sint 
multiplicate la scara activității 
a z.eci și sute de 
practic la nivelul 
lectiv. Mai presus 
tatea exemplelor 
conferă distincție 
ganizației lor sint conștiința că 
personalitatea colectivului reu
nește calitățile morale și politice 
ale muncii și vieții uteeiștilor, 
încrederea că identitatea mem
brilor săi rezidă în adeziunea 
totală pentru aceeași paletă de 
valori : respectul desăvirșit față 
de muncă, efortul neprecupețit 
de ați face datoria, atașamentul 
fată de întreprindere, elanul și 
combativitatea unei continue 
perfecționări. Firește, organiza
ția U.T.C. de la întreprinderea 
de postav din Buhuși este alcă
tuită, ca nume, din tineri cu 
individualități aparte. Persona
litatea organizației rezultă însă 
cu prioritate, din convingerile 
lor morale și politice, constitu
ind unitatea de acțiune Și gin
dire a colectivului, cu alte 
vinte. din responsabilitatea 
care uteciștii realizează în pla
nul faptelor menirea organi
zației. statutul de cetățeni ai 
unei patrii demne și libere.

TRAIAN GANJU

alti tineri, 
întregului co
de singulari- 

date. ceea ce 
existenței or-

CU-
CU

Intr-adevăr, tehnica modernă 
a inceput. să aibă virstele ei. Nu 
se mai discută astăzi decit din 
ce anume generație face parte 
cutare aparat de automatizare, 
sau cutare agregat. De acest a- 
devăr este convins orice tinăr 
cercetător de la Institutul de au
tomatizări din București, care, 
minat de pasiunea noului in 
tehnicile de virf, este prezent 
permanent cu idei valoroase ce 
capătă contur de produs finit 
de inaltă competitivitate. Cel 
mai bun exemplu il constituie 
inginerul Ilie Călin Popescu, 
care, după cum șe exprima se
cretarul comitetului U.T.C.,
Cornel Preoteasa, poate fi con
siderat unul din părinții NUME- 
ROM-ului românesc, ajuns la 
ora actuală la cea de-a treia ge
nerație. A fost pregătit in am
fiteatrele Facultății de automa
tică din București și a știut, din 
prima clipă, de cind a pătruns 
pe porțile institutului, unde se 
pregătește automatizarea eco
nomiei naționale, că este che
mat să facă totul pentru ca in
teligența tehnică autohtonă să 
fie prioritară. „Lucrez intr-un 
laborator, ne spune, unde se fac 
echipamente cu comandă nume
rică pentru mașinile unelte. La 
inceput s-au realizat NUME- 
ROM-urile. din generația I 
de tranzistoare cu germaniu, 
dar imediat cum am venit in 
institut am participat la ciclul 
aparatelor de prelucrare linea
ră din generația a doua, in com
ponența cărora intră tranzistoa- 
rele eu siliciu". Dar dacă la 
NUMFROM 221-3 destinat unei 
freze verticale a lucrat in ca
drul unui colectiv condus de un 
specialist cu experiență, la NU- 
MEROM 222-3 cu care s-a echi
pat o modernă mașină de gău
rit, a fost numit șef de lucrare. 
A fost al doilea lui examen de 
după terminarea facultății tre
cut cu „excepțional". Acest ca
lificativ a fost dat nu numai de 
colegii din secție, dar și de cei 
din atelierul de microproducție 
unde este fabricat, in momentul 
de față, de citeva luni de zile. 
Au mai urmat, desigur, și alte 
examene de inaltă tehnicitate și 
tot atîtea calificative de excep
țional, venite din partea produc
ției, Ultimul dintre ele se nu
mește NUMEROM 223-3, care in 
momentul de față se instalează 
pe mașina de alezat și freiat 
AF-100-NC, la I.M.U.A.B. Dato
rită schimburilor prelungite e- 
xecutate in atelierul de micro
producție la care a participat și 
el, echipamentul a fost devan
sat cu peste o lună la omologa-

re. acest rezultat fiind unul din 
succesele pe care tinerii specia
liști de la I.P.A. le dedică Con
gresului al X-lea al U.T.C. Ce 
avantaje au astfel de echipa
mente ? Tinărul din fata mea 
se concentrează, încercind să-mi 
explice, mie, ca nespecialist, In
tr-un fel cit mai convingător. 
Pină la urmă îmi spune scurt : 
,,înlocuiesc munca omului, din- 
du-i acestuia posibilitatea de a 
urmări functionarea simultană 
a mai multor mașini unelte". 
Dar in viitor ? „Probabil că nu 
peste mult timp, imi spune in
terlocutorul meu, vor exista ha
le speciale cu diverse tipuri de 
mașini unelte aflate intr-un flux 
tehnologic continuu și comanda
te de un calculator. Dealtfel, la 
Tirgul Internațional de la Bucu
rești de anul trecut s-a prezen
tat, in mic, o astfel de premie
ră tehnică. Este vorba de cupla
rea a două mașini unelte, uti
late cu echipamente de coman-

dă numerică, la calculatorul Fe
lix C-32. Rezultatele, pe care 
le-am obținut se dovedesc foar
te promițătoare".

Derularea generațiilor in au
tomatizare se face după cum se 
vede foarte rapid, așa că. in pre
zent, Călin Popescu lucrează la 
generația a treia, adică la echi
pamente de conturare, cu cir
cuite integrate, care realizează 
piese cu contururi mai compli
cate, față de generația anterioa
ră. care acționează pe axe 
succesiv. Și pentru că în teh
nicile de virf trebuie să forțezi 
secunda, care are o mare uzură 
asupra mașinilor, colectivul din 
care face parte și Călin Popescu 
a realizat deja cea mai mare 
parte a schemei, urmind să se 
treacă la executarea fizică a e- 
chipamentului ce trebuie omo
logat pină la sfirșitul anului.

Pionieri ai științei și tehnicii românești

Exponat românesc 
la un ilustru muzeu

din Miinchen

• In dialogul om-calculator a intervenit un nou element. Este 
vorba de dispozitivul de afișare alfa-numerică, cunoscut sub nu
mele de Display. El permite operatorului să converseze loca! 
sau de la distanță cu calculatorul, răspunsurile acestuia apărs ul 
în mod automat pe ecranul tubului catodic care este de 31 cm.
• Specialiștii români au realizat de curind o bioprotezâ care 
funcționează perfect și are o mare sensibilitate. După un scurt 
antrenament, comenzile miinii acționate electronic devin pur fizi
ologice, ceea ce înseamnă un mare succes • Institutul de cerce
tări hidrometeorologice de la Vladivostok a întocmit un cata
log al taifunurilor care s-au produs in zona tropicală a Oceanu 
lui Pacific între 1958 și 1972 « Noul institut de meteorologie al 
Societății Max Planck înființat la Hamburg, studiază, in spe
cial, fenomenele schimburilor între atmosferă, ocean și masele 
polare înghețate, adică umiditatea, căldura, impulsul și energia, 
fapt de o mare importanță în determinarea evoluției pe care 
o are clima planetei • Prima uzină din lume care fabrică in 
serie mașini pentru trierea scrisorilor a intrat in funcțiune, in 
Franța, la Bourg-les-Valence. Ea se întinde pe o Suprafață de 
8 000 m.p și are o capacitate lunară de patru ansambluri dc 
mașini pentru trierea scrisorilor, fiecare ansamblu fiind capabil 
să trieze pe oră în 250 de direcții 30 000 de scrisori • Izo
larea termică ridică nenumărate probleme în diferite sectoare ale 
construcțiilor in toate țările. Iată insă că, specialiștii români au 
realizat o serie de materiale izolatoare pe bază de perbit ex
pandat (o rocă cu proprietăți speciale), organizind chiar o stație 
experimentală la Buftea. Noile produse realizate cu material in
digen se dovedesc mai ușoare și prezintă indici de izolare su
periori, față de materialele clasice folosite o Dacă pînă ieri se 
credea că există doar două virusuri ale hepatitei : „A“ și „B“. 
în prezent, există aproape certitudinea că mai este și un al 
treilea virus, care se poate transmite prin transfuziile de singe
• O echipă de ingineri de la Centrul canadian de cercetări asu
pra comunicațiilor a pus la punct un nou aparat de telemăsură. 
care permite determinarea din aer a grosimii gheții ce se for
mează deasupra apelor dulci.

moara romaneasca cu roata cu facate la Muzeul Termicii șt știin
ței din Miinchen (fotografie primită de autorul articolului de 

față de la muzeu în 1974).

lată deci o dovadă a iscu
sinței românești intr-un muzeu 
de mare autoritate. Pe cînd vom 
avea la noi o secțiune de isto
rie a tehnicii și științei româ
nești in Muzeul de istorie al 
R.S.R. sau chiar un Muzeu al 
istoriei științei și tehnicii 
românești, care demult se im
pune, așa cu.m avem muzee care 
înfățișează în mod adecvat is
toria artei noastre plastice, isto
ria municipiului București, is
toria sportului românesc și atîtea 
altele ? Tradiția tehnică se cere 
doar și ea cu grijă și dragoste 
cultivată.

Pe coperta ghidului Muzeului 
Tehnic ..prof. ing. Dimitrie Leo
nida" din București se află, la 
loc de cinste, o „rpață cu fă
caie". Acest dispozitiv al morii 
cu apă, specific inventivității 
tehnice românești, figurează în 
multe muzee din țara noastră, 
printre care și Muzeul de istorie 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Muzeul tehnicii populare 
de lingă Sibiu etc. Și nu întîm- 
plător. căci forma de căuș a 
palelor acestei roți și sistemul 
ei tehnic amintesc de turbina 
Pelton, iar moara cu roată cu 
făcaie este pe drept considera
tă. în istoria tehnicii universale, 
ca străbuna modernei turbine 
Pelton, de mare randament. De 
altfel, după cum subliniază is
toricul Constantin C. Giurescu, 
în general moara de apă româ
nească nu reprezintă un împru
mut tîrziu, al secolelor VIII— 
XIII ci e o moștenire din epoca 
daco-romană.

Relatările publicate între cele 
două războaie mondiale arătau 
că la cel mai mare dintre mu
zeele tehnice din lume, cel din 
Munchen, exista o moară eu 
ingeniosul dispozitiv al roții cu 
făcaie. dată drept pildă de in
geniozitate românească. Știam 
însă că, în cursul celui de al 
doilea război mondial, orașul și 
mai ales muzeul suferiseră mari 
distrugeri, și era posibil ca acest 
valoros exponat românesc să fi 
fost distrus. M-am adresat de 
aceea conducerii muzeului cu o 
scrisoare, așa cum am făcut-o 
pentru vagonetul de la Brad (cel 
mai vechi vehicul purtat pe șine 
din istoria tehnicii) pe care il 
știam adăpostit într-un ....... 
din Berlinul occidental și des
pre care am vorbit tot în coloa
nele ..Sein teii tineretului". pu- 
blieindv-i și fotografia, chiar în 
articolul de deschidere al acestei 
rubrici.

Răspunsul primit de la muzeu 
cu puțină vreme în urmă a con
stituit o plăcută surpriză. El 
este semnat de Ludolf von Mac- 
kensen. Moara românească a 
fost intr-adevăr distrusă în cursul 
bombardamentelor aeriene, dar 
in anul 1955 muzeologii au re
construit-o. Ea se află expusă, 
după cum sîntem informați, in 
sala mașinilor de forță, diame
trul roții fiind destul de apre
ciabil : 1,2 m. Scrisoarea muzeu
lui, însoțită de fotografia ce o 
publicăm, mai arată că ultimul 
proprietar al morii a fost loan 
Daneș. din comuna Cîineni pe 
Olt, aflată în județul Vîlcea.

I. M. ȘTEFAN
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îl M P U ICAMERON

producție a studiourilor sovieticeamericane
OTAR POSELIANI

regia-.STEPHEN AMES

16.00 Teleșcoală. 16.30 Emisiune 
in limba maghiară. 19,00 Contem
poranele noastre. 19.25 1001 de seri. 
19.30 Telejurnal. 20,00 Cel mai 
bun... continuă. 21.00 Fluxul cali
tății. 21.25 Roman-foileton: ..Fami
lia Thibault". Episodul 2. 22,10 24 
de ore.

9,00 Teleșcoală. 10,00 Pasiuni pe 
16 mm. Festivalul cineamatorilor 
de la Herculane. 10.20 Moment fol
cloric. 10.30 Film artistic (relua
re) : ,.Pedro pleacă în Sierra". 
11,50 Telex. 16,30 Teleșcoală. 17.00 
Telex. 17.05 Cîntecele mele... 17,25 
Scena. Emisiune de actualitate și 
critică teatrală. 17,45 Estrada es-

17,00 Telex. 17.05 Melodii noi, 
voci tinere. 17.25 Film artistic: 
..Till Eulenspiegel" eu Gerald 
Philippe. 18.50 Tezaur de cîntec 
românesc. 19,15 Ventilatorul — film 
realizat de studioul de film TV

(reluare). 19.25 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20.00 Film serial pen
tru copii (reluare): ..Daktari". 20,25 
Teatru serial TV: ..Mușatinii" — 
Episodul 10. 21.25 Navetiștii (o pro
blemă și citeva soluții). 21,45 Por
tativ ’75.

A OPRIT O CLIPĂ

Testul meu, deși nociv 

pondere enormă ! 

adevărat sportiv 

se lasă scos din formă I

desen de 
CLENCIU

11.00 Ora copiilor. 12.00 Teleci- 
nemateea (reluare). 14,00 Telex. 
14.05 Cîntece și jocuri populare.
14.20 Telerama. 14.50 Emisiune li
terară. 15.10 Club T... 16.00 Fotbal: 
Grecia — România, rezumat fil
mat. Tenis de cîmp: Cehoslovacia 
— Australia, selecțiițni. 17.15 Spec
tacol de balet românesc contem
poran. 17.30 Porțile orașului — 
documentar TV. 17.50 Caleidoscop 
cultural-artistic. 10.05 Vaslui 600.
19.20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20.00 Teleenciclopedia. 20.40 
lumbo. 22,15 24 de ore; sport. 
Studio nocturn.

*

tradelor cu soliști ai Teatrului de 
estradă din Brașov, 18,00 Publici
tate. 18.05 Lecții TV pentru lucră
torii din agricultură. 18.50 Trage
rea de amortizare ADAS. 19,00 Te- 
leglob. Pekin — O zi din viata 
Capitalei. 19.20 1 001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Revista economi
că ȚV. 20.30 Seară de teatru: „Lu
dovic al xix-lea“ de George Că- 
linescu. 22.00 Melodiile mele — 
muzică ușoară. 22,10 24 de ore.muzică ușoară. 22,10

PROGRAMUL II

20.00 Film serial:
lungă" — producție
cehoslovace. 22," v.„,. „ „c
nu știm despre... (reluare). 21,15 
Telex. 21,20 Meridiane literare.

MIERCURI, 1 OCTOMBRIE 195*J

PROGRAMUL I

„Calea cea 
a televiziunii 

20.45 Ce știm și ce

Urcă... băiatul

Desen de ST. COCIOABA

ROMANIA
ROBERT TAYLOR
AVA GARDNER
HOWARD KEEL

ANTHONY QUINN

în westernul

FERMA

producție
a studiourilor

Cu: GHELA KANDELAKI 
G. CIHEIDZE

PROGRAMUL I
8,30 Deschiderea programului. 

Avanpremiera săptămînii. 8.40 Cra
vatele roșii. 9,35 Film serial pen
tru copii: ..Daktari". 10.00 Viața 
satului. 11.15 Ce știm și ce nu 
știm despre... 11.45 Bucuriile mu
zicii. 12.30 De strajă patriei. 13,00 
Telex. 13,05 Album duminical. 17.25 
Publicitate. 17.30 Drumuri în is
torie. între Mureș și Tirnave (I). 
17.50 Film serial: ,,UfQ“. 18.40 Can
toane și pădurari. 19.00 Lumea co
piilor. 19,20 1001 de seri. 19.30 Te
lejurnal. Comentariul săptămînii. 
20.00 Film artistic: „Un copac
crește în Brooklyn". 22.10 24 de 
ore. 22,15 Duminica sportivă.

9,00 Teleșcoală. 10,00 Colegi de 
generație. 10,20 Biblioteca pentru 
toți. îi.io Estrada estradelor. 11.25 
Drumuri în istorie. Intre Mureș și 
Tirnave (I). 11,45 Album coral. 
12.00 Telex. 16,00 Teleșcoală. 16.30 
Curs de limbă rusă. 17,00 Telex. 
17.05 Lecțiile operetei. 17,25 Fotbal: 
Dinamo București — Real Madrid. 
Meci retur în Cupa campioniloi 
europeni. Transmisiune directă de 
la Stadionul ..23 August". 79.20 
1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 20.00 
Film artistic: „Muntele azaleelor" 

premieră pe tară. O producție 
a studiourilor din R.P, Chineză. 
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II
10,00—11,30 Matineu simfonie. 

Concert susținut de orchestra sim
fonică a Filarmonicii de Stat 
„George Enescu". 20.00 Eroi în
drăgiți de capii. 20,25 Ora melo
manului. 20.55 Film serial (relua
re) : „Columbo".

PROGRAMUL II
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20.00 Bijuterii muzicale. 20,15 De
sene animate. 20,55 Peisaj edito
rial — noi apariții in librăriile 
noastre. 21,05 Telex, 21.10 Diyer- 
tis... Studio ’75. 21,40 Roman-foile
ton (reluare): „Familia Thibault".

JOI, 2 OCTOMBRIE 1975

PROGRAMUL I
16.00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 

limbă germană. 17.00 Telex. 17.05 
Atenție la... neatenție! 17.25 Mu
zică de promenadă. 17.45 Enciclo
pedie pentru tineret. 18.10 Publici
tate. 18,15 Muzica. Emisiune de ac
tualitate muzicală. 18.45 Universi
tatea TV. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20.00 Anchetă interna
țională. Energia si fizica. 20.35 Tea
trul pentru tineret: „Un răspuns 
pentru Ana". 21.35 O mie de lu
mini — emisiune muzicală reali
zată în studiourile R.A.I din 
Roma. 22,10 24 de ore.

a

PROGRAMUL II
20,00 Deschiderea stagiunii de 

concerte 1975—1976 a formațiilor 
muzicale ale Radioteleviziunii. 
22,00 Pagini de umor: „Ce vrăji 
a mai făcut nevasta mea".

VINERI, 3 OCTOMBRIE 1975

PROGRAMUL I
16,00 Teleșcoală. 16.30 Curs de 

limbă engleză. 17,00 Emisiune !r 
limba germană. ls.45 «Tragerea 
Loto. 18.50 Din lumea plantelor și 
animalelor. 19,20 1 001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20,00 Teleobiectiv, ca
litatea de la A la Z. 20.20 Film 
artistic: „Prințesa" — producție a 
studiourilor din Suedia. 21.50 în
tâlniră cu opereta. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II
17.00 Telex. 17,05 Cîntece și jocuri 

populare. 17.30 Anchetă internațio
nală. Energia și fizica (reluare). 
13.05 Voci tinere. 18.20 Virstele pe
liculei. A 7-a artă bis — incursiu
ne in Istoria filmului de desen 
animat. 19.05 Reportaj TV. 19.20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Muzică populară cu Irina Loghin. 
20,15 Handbal masculin: Dinamo— 
Steaua (derbiul Campionatului na
țional). Transmisiune directă de 
la Palatul sporturilor și culturii). 
21,25 Telex. 21,30 Viata economică 
a Capitalei. 21,55 Treptele afir
mării.
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SARCINILE DE PLAN

muncii din Centrala 
de utilaj energetic, 
șl mașini de ridicat 
îndeplinirea preve-

ÎNDEPLINITE

TELEGRAME

Foto : V. RANGA

Operativitate maximă

Cind paralelele și unghiurile de pe planșetele proiectanților prind 
viață, imbinind modernul cu utilul.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 
a trimis CELUI DE-AL 26-LEA CONGRES AL PARTIDULUI SO
CIAL-DEMOCRAT DIN SUEDIA următorul mesaj :

în numele Partidului Comunist Român, al întregului popor 
român adresăm un salut de prietenie și cele mai bune urări de suc
ces participanților la Congresul Partidului Social-Democrat din 
Suedia, tuturor oamenilor muncii suedezi.

Manifestindu-ne satisfacția pentru relațiile prietenești statorni
cite intre popoarele și țările noastre, ne exprimăm dorința de a 
dezvolta și intensifica în viitor raporturile politice, economice, tehni- 
co-științifice și in alte domenii dintre Republica Socialistă România 
și Suedia, conlucrarea dintre ele pe arena internațională, in folosul 
popoarelor român și suedez, al cauzei păcii, colaborării și securită
ții în Europa și în lume.

Urăm succes deplin lucrărilor Congresului dumneavoastră, acti
vității pe care Partidul Social-Democrat din Suedia o desfășoară 
împreună cu alte forțe muncitorești, democratice, progresiste pentru 
creșterea bunăstării și prosperității oamenilor muncii suedezi, pen
tru pace, democrație și progres.

Regele Nepalului, BIRENDRA BIR BIKRAM SHAH DEVA, a 
trimis președintelui Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, următoarea telegramă :

Adresăm Excelenței Voastre sincerele noastre mulțumiri pen
tru amabilul mesaj transmis din partea poporului român, prin care 
sint exprimate sentimentele de îngrijorare și simpatie privind 
pierderile de vieți omenești și materiale provocate de inundațiile 
care au avut Ioc în N epal.

Oamenii 
industrială 
metalurgic 
raportează 
derilor planului cincinal 1971— 
1975 La producția globală.

întrecerea socialistă pentru 
realizarea înainte de termen a 
planului cincinal s-a concretizat 
Ln substanțiale sporuri de pro
ducție și importante utilaje 
complexe destinate obiectivelor 
înscrise în programul dezvoltării 
economiei naționale.

Pînă la finele anului, comu
niștii, toți oamenii muncii din 
întreprinderile centralei au 
create premisele realizării unei 
producții suplimentare de 3 136 
mii. lei.

Cu acest prilej ei au adresat 
telegramă C.C. al P.C.R.. to

varășului Nicolae Ceaușescu, in 
care se spune intre altele : 

la insămințări/
(Urmare din pag. I)

tari și mecanizatori executau ce
lelalte lucrări înscrise pe agenda 
de muncă a zilei. Pe o tarla de 
70 de hectare, mecanizatorii Ma
rin Dinu și Mirică Iatagan- in
troduc sub brazdă boabele de 
griu. In urma lor Dumitru Bălă- 
ceanu tasează terenul însămîn- 
țat. Ei sînt ajutați de coopera
torii Nicolae Niță, Floarea Matei, 
Dafina Cătină, care asigură a- 
provizionarea ritmică cu griu a 
semănătorilor. Tovarășul Toma 
Zamfir președintele unității a- 
gricole cooperatiste, prezent la 
fața locului, ne arată că numai 
în trei zile au fost semănate 45 
de hectare cu orz masă verde, 
iar în prima zi la semănatul 
griului s-au înregistrat 16 hec
tare. Mecanizatorul Marin Dinu, 
membru al organizației U.T.C.. 
ne spune că echipa sa a reușit 
să obțină 7 000 kg porumb la 
hectar de pe suprafața pe care 
acum se seamănă deja griul. 
Dar din secția de mecanizare nr. 
4 Nucet, pe ogoare mai întâlnim 
și pe tinerii Cornel Petre. Ion 
Constantin, Marin Anghel. Radu 
Matei, Ion Moraru, Constantin 
Dinu, care execută complexul de 
lucrări cerut de actuala campa
nie. Că la Nucet comandamentul 
comunal se preocupă îndeaproa
pe de desfășurarea în bune con
diții a activității de pe ogoare 
ne-o demonstrează și cele 39 de 
atelaje folosite la transportul po
rumbului în baza de recepție. 
Aflăm că prin folosirea atela
jelor, remorcile au putut fi di
rijate la strînsul și transportul 
furajelor unde acestea sînt de 
neînlocuit.

întreprinderea agricolă de stat 
Tiitu. Ferma nr. 2 Pitaru. Din 
capul locului, tovarășul Ion 
Zamfir, secretarul organizației 
de partid din fermă, ne spunea 
că datorită participării efective 
la muncă a elevilor din Titu, 
porumbul a fost recoltat de pe 
suprafața de 310 hectare. In 
cimp, aceiași elevi, printre care 
Gheorghe Sandu, Marian Oprea, 
Gheorghe Preda, Cristian Tudor, 
împreună cu profesorii Pantazi 
Simeanu. Daniel Droc. Elena 
Stoica. Dumitru Miu, dau con
tinuitate culesului. De la ei a- 
flăm că în scurt timp vor în
cheia strînsul porumbului de pe 
întreaga suprafață de care dis
pune ferma, adică 430 de hec
tare. Și tot elevii Liceului in
dustrial din Titu ajută și Co
operativa agricolă din Sălcuța la

patriei spre 
vă asigurăm, mult 

și stimate tovarășe 
general, că toți oa- 

muncii din centrala 
mobilizați de către co
vor depune toate efor- 

de mun- 
patriotic 

i înfăptui- 
i și clar- 
i și statu- 
realizarea

„Conștienti că hidro și turbo- 
agregatele de mare putere, li
niile de ciment de 3 000 tone/zi, 
cazanele de 1 035 tab/h și alte 
agregate complexe pe care le- 
execută întreprinderile din cen
trala noastră contribuie la tra
ducerea în viață a sarcinilor și 
obiectivelor înscrise în vastul 
program de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te și înaintare a 
comunism, 
iubite 
secretar 
menii 
noastră, 
muniști, 
turtle, întreaga putere 
că. pricepere, elanul 
și revoluționar, pentru 
rea politicii înțelepte 
văzătoare a partidului 
lui nostru, pentru i 
mărețelor sarcini ce ne revin.

transportul produselor agricole 
în baza de recepție, la eliberarea 
terenului.

Sînt fapte de muncă pe care 
le intilnești și in unitățile agri
cole din Matei Voievod, Hăbeni, 
Braniștea, Lungulețu. Potlogi și 
altele. Așa, de exemplu, la 
C.A.P. Hăbeni, zilnic aproape 40 
de muncitori de la Fabrica 
„Steaua electrică" din Fieni a- 
jută la strînsul recoltei de po
rumb. Același lucru fac și cei 
200 de elevi ai Liceului economic 
din Tîrgoviște, în folosul unității 
agricole cooperatiste Matei Vo
ievod.

spom^sponr
55 CONCURENȚA NE OBLIGA LA PREGĂTIRE SERIOASĂ

— Ce părere are portarul Ră- 
ducanu, care a apărat de 42 de 
ori buturile naționalei. despre 
rezultatul obținut de colegii lui, 
miercuri, la Salonic ?

— Este un rezultat bun. chiar 
o performantă dacă mă gîndesc 
că echipa României a ajuns in 
finala Campionatului balcanic, 
urmind să-și dispute un titlu 
de prestigiu cu formația Bulga
riei anul viitor, și pe care, du
pă părerea mea, are șanse să-l 
cucerească. Debutul naționalei 
in noul sezon, ținind cont că e- 
chipele nu sint in formă maxi
mă. și asta s-a văzut și in „cu
pele europene“, il consider pro
mițător.

— Nu te încearcă un regret 
că în meciul cu Grecia n-ai îm
brăcat tricoul cu numărul unu ?

— Să fiu drept și sincer m-a 
încercat un sentiment de părere 
de rău, dar n-o spun ca un re
proș. Așa-i fotbalul. Unii vin, 
alții pleacă. Eu am fost indis
ponibil, din cauza unei acciden
tări, și pentru echipa mea. Nu 
puteam avea vreo pretenție să 
fiu selecționat. Nu mă pregăti
sem pentru un meci internațio
nal, antrenorii nu puteau să mi
zeze pe mine. împotriva decep
ției personale, mă bucur că e- 
chipa, nea Tinel au găsit un în
locuitor foarte bun. După cite

Sesiune jubiliară cu prilejul aniversării
a 600 de ani de la prima mențiune

documentara a orașului Vaslui
J

Consiliului 
Consiliului 
Vaslui, la 
numeroși 
intreprin- 

orașului, 
de stat,

Locuitorii Vasluiului, întreaga 
populație de pe meleagurile a- 
cestui județ încărcat de istorie, 
au sărbătorit, vineri, intr-un 
cadru festiv, împlinirea a 800 de 
ani de la prima mențiune do
cumentară a orașului lor. Eve
nimentul a fost marcat printr-o 
sesiune jubiliară a 
popular orășenesc și 
popular al județului 
care au luat parte 
oameni ai muncii din 
derile și instituțiile 
activiști de partid și 
primari și reprezentanți ai unor 
orașe din Moldova, personalități 
din diverse domenii de activita
te — fii ai acestor meleaguri.

Participanții la sesiune au 
primit cu sentimente de min- 
drie patriotică, într-o atmosferă 
de puternic entuziasm, mesajul 
adresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu locuitorilor orașului 
Vaslui, precum și faptul că ora
șul a fost cinstit prin conferirea 
prin Decret prezidențial, a Or
dinului „Steaua Republicii So
cialiste România" clasa I.

Istoria multiseculară a orașu
lui sărbătorit, bogatele tradiții 
de luptă ale locuitorilor săi, 
mărețele realizări obținute de 
oamenii muncii din Vaslui in 
anii socialismului, precum și 
strălucitele perspective de viitor 
au fost înfățișate în cadrul se
siunii de primul secretar al Co
mitetului orășenesc de partid, 
primarul orașului, Pavel Stoica.

Au rostit, de asemenea, cu- 
vintări oameni ai muncii, per
sonalități ale vieții economice, 
social-culturale și obștești din 
localitate, precum și din jude
țele limitrofe.

A luat apoi cuvîntuî tovarășul 
Gheorghe Tânase, prim-secretar 
al Comitetului județean Vaslui 
al P.C.R., președintele Consi
liului popular județean.

în numele comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii care 
trăiesc pe meleagurile vasluie- 
ne, primul secretar al Comite
tului județean de partid, a ex
primat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cele mai alese mul
țumiri și recunoștința fierbinte 
a locuitorilor din această parte 
a țării pentru mesajul adresat 
și înalta distincție acordată o- 
rașului, pentru grija partidului, 
a secretarului general ca orașul 
și județul să se dezvolte, să în
florească.

In încheierea sesiunii, a fost 
adoptat textul unei scrisori a- 
dresate COMITETULUI 
TRAL AL PARTIDULUI

CEN- 
CO-

SESIUNEA COMISIEI MIXTE ROMANO-SUDANEZE VIZITE

DE COOPERARE ECONOMICA
după-amiază, s-au în- 
București lucrările ce- 
doua sesiuni a Corni-

Vineri 
cheiat la 
lei de-a 
siei mixte romăno-sudaneze de 
cooperare economică și tehnică.

In spiritul înțelegerilor dintre 
președintele Republicii Socialis
te România. Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Demo
cratice Sudan, Gaffar Mohamed 
Numeiri, cele două părți in Co
misie au examinat modul cum 
au fost îndeplinite prevederile 
Acordului de cooperare econo
mică și tehnică și Acordului co
mercial, încheiate între cele 
două țări. Potrivit Protocolului 
semnat cu acest prilej, au fost 
convenite, totodată, măsuri con
crete pentru finalizarea acțiuni
lor de cooperare aflate în curs 
de tratative, precum și pentru 
dezvoltarea în continuare a 
cooperării bilaterale, în special 
în domeniile construcțiilor de 
mașini, 
dustriei 
lor de 
miniere, 

industriei chimice, in- 
lemnului și materiale- 
construcții, industriei 
agriculturii și altele.

O locomotivă peste plan
(Urmare din pag. I)

fabrică a analizat po
sibilitățile. rezervele 
disponibile pentru 
amplificarea contri
buției tinerilor în 
producție, pentru di
namizarea întrecerii, 
pe care le-a expus 
pe larg în cadrul re
centei conferințe de 
dare de seamă și ale- 

geri. Dezbaterile s-au 
concretizat într-o ini
țiativă de mare va
loare economică și 
educativă. în angaja
mentul patriotic de 
a produce peste plan 
pînă la Congresul al 
X-lea al U.T.C. o lo
comotivă Diesel-e- 
lectrică. A fost întoc
mit un grafic de lu-

w

am citit și auzit, Moraru s-a a- 
chitat de sarcini. Să fie cumin
te. să muncească serios ca să-și 
păstreze postul. Eu. insă, nu mă 
las așa repede. Voi încerca 
să-mi reciștig titlul de goal-kee
per al naționalei. E poate mai 
bine cind pentru un post in na
țională luptă mai mulți jucători. 
Concurența ne obligă la pregăti
re serioasă.

te vei opera.

la această 
dr. Tomescu

— Era vorba că 
Ce se-ntîmplă ?

— S-a renunțat 
idee. Cu sprijinul 
m-am refăcut și fără interven
ție. Operația de menise m-ar fi 
scos pentru mai multă vreme 
din activitatea competițională. 
Echipa mea are nevoie de mine.

— Revenind la etapa a 7-a, 
care sint pronosticurile interna
ționalului Răducanu și cum le 
motivează ?

— Să încep cu cele două me
ciuri care se joacă sîmbătă : 
după ultimele evoluții ale Uni
versității Craiova, nu-i pot a- 
corda nici o șansă la Arad : mai 
ales că la Arad oltenii n-au ciș
tigat nici atunci cind de rezul
tatul meciului a depins titlul 
național. La Tg. Mureș, echipa, 
locală, A.S.A., are dreptul să 
aspire la o victorie, mai ales că 
și Dobrin, din cauza accidentă-

Printr-un Decret prezidențial
a fost conferit Ordinul

„Steaua Republicii Socialiste România"
clasa I orașului Vaslui

In semn de înaltă prețuire pentru participarea cetățenilor 
orașului Vaslui, in decursul veacurilor, la lupta poporului 
pentru libertate și progres social și contribuției active la În
făptuirea politicii partidului și statului in anii construcției so
cialiste, cu prilejul aniversării a 600 de ani de la prima men
țiune documentară, prin Decret prezidențial a fost conferit 
ORDINUL „STEAUA REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA" 
CLASA I orașului Vaslui.

MUNIST ROMAN, TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
in care se spune : „Cu aleasă 
stimă și profundă recunoștință 
vă adresăm mulțumirile fier
binți ale tuturor vasluienilor 
pentru atenția de care ne bucu
răm din partea conducerii parti
dului și statului, a dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. Vă încredințăm că 
noi și generațiile viitoare, nu 
vom uita niciodată că profun
dele transformări economieo- 
sociale ce s-au produs pe me
leagurile noastre în anii socia
lismului — și cu deosebire in 
ultimul deceniu — sînt indiso
lubil legale de personalitatea 
dumneavoastră, de neprețuitul 
ajutor ce ni-1 acordați direct și 
efectiv în dezvoltarea multila
terală a acestor ținuturi cu re
zonanță legendară.

Vă raportăm, stimate tovarășe 
secretar general, că oamenii 
muncii din întreprinderile ora
șului, in frunte cu comuniștii, au 
îndeplinit sarcinile planului cin
cinal cu trei luni și jumătate 
mai devreme. Planul în indus
trie pe cele 9 luni ale anului în 
curs se va realiza și depăși la 
toți indicatorii, iar la investi
ții, planul anual se va îndeplini 
in proporție de cel puțin 75 la 
sută.

Cu prilejul acestei festivități, 
participanții la sesiune, 
mele tuturor locuitorilor 
rașul și județul Vaslui, 
afirmă adeziunea totală 
întreaga politică internă 
ternă a partidului și 
nostru. Totodată, dăm

in nu- 
din o- 
își re- 
față de 
și ex- 

statului
o înaltă

semnat, de asemenea, 
comercial pe anii

A fost i 
Protocolul 
1975—1976, care prevede o spo
rire substanțială a schimburilor 
comerciale dintre cele două țări.

Din partea română, documen
tele au fost semnate de Ion 
Pățan, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economi
ce internaționale, iar din partea 
sudaneză de Mamoun Biheiry, 
ministrul finanțelor și econo
miei naționale.

Au fost de față Florea Dumi
trescu, ministrul finanțelor, 
Nicolae Ionescu, ministru secre
tar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, cei
lalți membri ai delegației.

Au fost prezenți Florian 
Stoica. ambasadorul României 
la Khartum, și Saved Sharief, 
ambasadorul Sudanului la 
București.

★
într-o declarație făcută- după 

semnare, ministrul sudanez al

crări și acțiuni, cu 
responsabilități exac
te pe fiecare orga
nizație de atelier și 
tinăr care a început 
să fie urmărit cu ri
gurozitate din chiar 
ziua următoare con
ferinței. Locomotiva 
uteciștilor a si înce
put să prindă contur 
în secția montai.

u

rii, a părăsit lotul ca și mine. 
Politehnica Timișoara — Jiul va 
fi, după părerea mea, un meci 
in care gazdele, care au început 
prost campionatul și le trebuie 
puncte, nu vor lăsa nici o spe
ranță Jiului, o echipă care în 
deplasare nu prea emite preten
ții. La fel, la Reșița, F.C. Bi
hor nu poate să obțină vreun 
punct, echipa nu e coaptă pen
tru meciurile din deplasare. La 
Bacău, constănțenii, după felul 
cum i-am văzut evoluind 
miercuri, in meciul cu echipa 
braziliană — șters, fără forță — 
vor înclina, probabil, steagul în 
fața avîntului care caracterizea
ză jocul gazdelor. Un meci nul 
sigur va fi la Cluj-Napoca în
tre echipele din localitate ; pen
tru că dacă între echipele bucu- 
reștene nu se intimplă ce știu 
eu, surorile de pe Someș, de 
obicei, iși împart punctele. Po
litehnica Iași primește vizita 
unei echipe sudate, bine pusă la 
punct — Olimpia Satu-Mare : 
dacă ieșenii nu sint in 
maximă și primesc gol, 
văd în stare să semneze 
ria. Mai există un ies în 
tă etapă : Steaua — Sportul stu
dențesc. Nu pentru că noii mei 
colegi au poftă de joc și că cei 
tineri, ca Grosu, vor să se a- 
firme. ci pentru că sînt eu în 
poartă și am ambiția să arăt că 
Răducanu trăiește pentru fotbal 

formă 
nu-i 

victo- 
aceas-

apreciere personalității dumnea
voastră, activității neobosite pe 
care o desfășurați în numele 
celor mai înalte idealuri ale 
poporului român, pentru men
ținerea și consolidarea păcii 
internaționale, pentru edifica
rea unei lumi mai drepte și mai 
bune.

Mobilizați de aprecierile deo
sebit de călduroase cuprinse in 
mesajul dumneavoastră, puter
nic stimulați în activitatea 
noastră de inalta distincție ce 
ni s-a acordat, ne angajăm so
lemn să muncim astfel incit să 
îndeplinim in mod exemplar 
sarcinile ce ne revin din isto
ricele hotăriri ale Congresului 
al XI-lea al Partidului Comu
nist Român, indicațiile deosebit 
de prețioase pe care dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ni le-ați dat cu peste 
două luni in urmă aici, la 
Vaslui, să facem totul ca pa
tria noastră scumpă, Republica 
Socialistă România, să urce pe 
cele mai înalte culmi ale socia
lismului și comunismului".

★
Sesiunea jubiliară a fost ur

mată de spectacolul omagial 
„Vaslui 600“.

★
în aceeași zi, in localitate a 

fost inaugurat Muzeul de istorie 
al județului Vaslui.

A avut loc, de asemenea, so
lemnitatea dezvelirii unei plăci 
comemorative, prin care se con
semnează momentul jubiliar 
„Vaslui 600".

SI TEHNICA
f r 

finanțelor și economiei naționa
le a spus : „Am avut cinstea 
deosebită de a fi primit de pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
personalitate politică care se 
bucură de o deosebită apreciere 
din partea poporului sudanez, a 
președintelui Gaffar Mohamed 
Numeiri.

Trebuie să vă spun, a conti
nuat interlocutorul, că pre
ședintele țării mele, factorii de 
răspundere și poporul sudanez 
acordă toată atenția promovării 
cooperării economice și tehnice 
între țările noastre. Am fost 
foarte fericit să constat că și 
președintele Nicolae Ceaușescu 
acordă aceeași atenție■ promo
vării colaborării româno-suda- 
neze, transpunerii în practică a 
înțelegerilor convenite. în ca
drul întrevederii pe care a avut 
bunăvoința să mi-o acorde, șe
ful statului român a subliniat 
că relațiile de cooperare dintre 
țările noastre trebuie să fie un 
exemplu pentru colaborarea și 
cooperarea între țările în curs 
de dezvoltare.

Referindu-se la documentele 
semnate, ministrul sudanez a 
relevat că acestea consemnează 
stadiul relațiilor bilaterale, sta
bilesc măsuri concrete pentru 
dezvoltarea relațiilor în conti
nuare și că ele constituie un 
moment important în relațiile 
de prietenie, colaborare și coo
perare dintre România și Sudan.

★
Seara, delegația sudaneză, a 

părăsit Capitala. —,
Pe aeroportul Otopeni, ea a 

fost condusă de Ion Pățan, de 
alte persoane oficiale.

și este un pretendent sigur pen
tru poarta naționalei. Vine se
zonul internațional de toamnă 
cu meciuri grele, în care tre
buie să-i învingem pe spanioli, 
pe scoțieni ca să intrăm din nou 
în lumea bună a fotbalului.

V. CĂBULEA

DUDU Șl „GHEATA DE AUR" 
E firesc, după răsplată, 
Capul să și-l țină sus, 
El, avînd față de „gheată 
Citeva carate-n plus I

Catren și desen de 
AL. CLENCIU

Centru național de pregătire

a elevilor jucători de tenis de masă
Astăzi are loc. in Capitală, 

inaugurarea Centrului națio
nal de pregătire a elevilor 
jucători de tenis de masă 
componenți ai loturilor repu
blicane. Realizat prin efortul 
comun al Ministerului Edu
cației și Invățămintului, prin 
Inspectoratul școlar al mu
nicipiului București, al Fede

1
ÎNTÎLNIRI

Delegația Uniunii Socialiste a 
Forțelor Populare din Maroc, 
condusă de Mohamed Jabry, 
membru al Biroului Politic al 
partidului, care a efectuat o vi
zită în țara noastră la in
vitația C.C. al P.C.R., a avut 
intilniri cu conducerile Minis
terului Educației și învățămîn- 
tului, Academiei „Ștefan Gheor
ghiu", U.N.C.A.P.. institutelor 
Agronomic și de Construcții din 
București. Oaspeții marocani au 
vizitat, totodată, obiective eco
nomice și social-culturale din 
municipiul București, din jude
țele Brașov și Ialomița.

La încheierea vizitei, delegația 
a avut convorbiri la C.C. al 
P.C.R., cu tovarășii Ștefan An
drei, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ion Ursu, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., și Constantin Manoles- 
cu, membru al C.C. al P.C.R.

PLECĂRI
Vineri, 26 septembrie a.c., a 

părăsit țara noastră, tovarășul 
Cheddi Jagan, secretar general 
al Partidului Popular Progre
sist din Guyana care, la invita
ția C.C. al P.C.R., a efectuat o 
vizită de prietenie și schimb de 
experiență în țara noastră. Oas
petele a fost condus la aeroport 
de tovărășii Iosif Uglar, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Gheorghe Necula. membru al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

în cadrul vizitei pe care a în
treprins-o în țara noastră, tova
rășul Cheddi Jagan a avut con
vorbiri la C.C. al P.C.R., la Co
mitetul municipal București al 
P.C.R., la Comitetul județean 
Prahova al P.C.R. și Ia Comite
tul municipal Brașov al P.C.R., 
la conducerile U.G.S.R. și 
U.N.C.A.P., la conducerea Acade
miei „Stefan Gheorghiu", la In
stitutul pentru studierea con
juncturii economice internațio
nale.

De asemenea, oaspetele a vi
zitat unități economice, sociale, 
culturale și turistice din Capita
lă, din județele Brașov și Pra
hova.

Vineri a părăsit Capitala dele
gația Fundației de dezvoltare 
din Turcia, condusă de prof. dr. 
Necmi Sonmez, președintele 
Fundației, care a făcut o vizită 
de documentare în România la 
invitația U.N.C.A.P.

La aeroportul Otopeni. oaspe
ții au fost conduși de Titus Po
pescu, vicepreședinte al Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție.

Vineri, președintele Partidului 
Uniunea de Centru-Noile For
țe din Grecia, Gheorghios Ma- 
vros, a făcut o vizită de curtoa
zie președintelui Marii Adunări 
Naționale, Nicolae Giosan. și a 
avut convorbiri la C.C. al P.C.R.

rÎRGUl
DE TOAMNĂ

în cadrul „Tîrgului de toamnă", care se des
fășoară în toate magazinele de mărfuri textile- 
încălțăminte ale comerțului de stat, găsiți un 
bogat sortiment de confecții, tricotaje, țesături, 
precum și articole de galanterie și încălțăminte.

Pentru buna dv. servire, magazinele din țară 
și din Capitală organizează expoziții cu vînzare 
și prezentări de modă.

Tîrgul de toamnă vă oferă posibilitatea de 
a vă procura articole de confecții pentru se
zonul de toamnă-iarnă și cu plata în rate.

RECOM

»-

I, in

vor 
după 
Stea-

rației române de tenis de 
masă, cu sprijinul organelor 
de partid ale sectorului 4 și 
al specialiștilor, centrul ur
mează să asigure elevilor no
minalizați prin selecție con
diții pentru continuarea ac
tivității școlare, paralel cu 
instruirea sportivă centrali
zată. 

cu tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R. ‘

In cursul aceleiași zile, oas
petele grec a vizitat Muzeul de 
istorie și Muzeul de artă ale 
Republicii Socialiste România, 
cartiere de locuințe și alte obiec
tive social-culturale din Capi
tală.

★
Cu prilejul vizitei în țara noas

tră a președintelui Partidului 
Uniunea de Centru-Noile Forțe, 
ambasadorul Republicii Elene la 
București, Dimitri Papadakis, a 
oferit un dineu.

La invitația C.C. al P.C.R., o 
delegație de activiști ai P.C. din 
Cehoslovacia, condusă de Jaros
lav Kase, șef de sector la C.C. 
al P.C.C.. a efectuat o vizită 
pentru schimb de experiență în 
țara noastră. în zilele de 22—26 
septembrie a.c.

Cu acest prilej, delegația a a- 
vut convorbiri la C.C. al P.C.R., 
Consiliul 
Socialiste, Consiliul Central 
U.G.S.R., . '
de partid București, Comitetul 
județean Prahova al P.C.R. și a . .. . -----------  ----------= și

Si

Culturii și Educației 
____‘ al 
Comitetul municipal

vizitat obiective economice 
social-culturale din Capitală 
județele Prahova și Ilfov.

Președintele Camerei Comu
nelor din Marea Britanie. John 
Selwyn Lloyd, care, la invitația 
Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, face 
o vizită in țara noastră, a fost 
vineri, oaspetele municipiului 
Constanța.

Președintele Camerei Comu
nelor din Marea Britanie și per
soanele care 11 însoțesc au vizi
tat obiective de interes istoric, 
turistic, stațiunile maritime de 
pe litoralul românesc al Mării 
Negre și au avut o intîlnire cu 
Vasile Vilcu, președintele Comi
tetului Executiv al Consiliului 
popular județean Constanța. în 
cursul întrevederii, oaspetele 
s-a interesat de dezvoltarea e- 
conomică, agrară și industrială 
a județului și municipiului Con
stanța, de creșterea bazei mate
riale a turismului.

DI. John Selwyn Uoyd a mul
țumit pentru explicațiile su
gestive, pentru primirea căl
duroasă ce i-a fost rezervată la 
Constanța — ca peste tot in 
țara noastră.

în onoarea oaspetelui, pre
ședintele Comitetului Executiv 
al Consiliului popular județean 
a oferit un dejun, care s-a des
fășurat într-o atmosferă 
cordialitate și prietenie.

de

Ministrul energiei și comuni
cațiilor din Kenya, Isaac Omolo 
Okero, care a făcut o vizită în 
țara noastră, a avut, în cursul 
zilei de vineri, întrevederi cu 
Nicolae Mănescu, ministrul e- 
nergiei electrice, și Nicolae Io
nescu, ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice 
Internaționale. Oaspetele a a- 
vut. de asemenea, convorbiri la 
Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini.

• A8TAZI, IN CADRUL 
ETAPEI A ȘAPTEA a cam
pionatului diviziei A la 
fotbal, se vor disputa două 
partide : U.T. Arad — Uni
versitatea Craiova și A.S.A. 
Tg. Mureș — F.C. Argeș Pi
tești. Posturile noastre de 
radio vor transmite, alterna
tiv. repriza secundă de la 
aceste jocuri. Transmisia se 
va face pe programul 
jurul orei 16,45.

Alte șase meciuri se 
desfășura duminică, 
următorul program : 
ua — Sportul studențesc 
(Stadion „Steaua", ora 16) ; 
Politehnica Timișoara — Jiul 
Petroșani ; F.C.M. Reșița — 
F.C. Bihor ; S.C. Bacău — 
F.C. Constanța ; C.F.R. Cluj- 
Napoca — Universitatea 
Cluj-Napoca ; Politehnica 
Iași — Olimpia Satu Mare. 
Partida Dinamo — Rapid a 
fost amînată.

• ECHIPA DINAMO BU
CUREȘTI a obținut o nouă 
victorie în cadrul Dinamo- 
viadei de baschet, competiție 
care se desfășoară în orașul 
polonez Gdansk. Baschetba- 
liștii români au intilnit for
mația cehoslovacă Ruda 
Hvezda. pe care au întrecut-o 
cu scorul de 75—66 (37—39).

• ASTAZI ȘI MIINE. în 
Sala Floreasca din Capitală, 
se vor desfășura întrecerile 
celei de-a patra ediții a 
Campionatelor internaționale

Au fost abordate cu acest pri
lej probleme privind dezvolta
rea relațiilor de colaborare și 
cooperare româno-kenyene.

Ministrul kenyan a vizitat, de 
asemenea. întreprinderea de 
vagoane din Arad și întreprin
derea „23 August" din Capitală.

In cursul după-amiezii, mi
nistrul kenyan a părăsit Ca
pitala.

SOSIRI
Vineri după-amiază a sosit In 

Capitală o delegație de activiști 
ai P. C. Bulgar, condusă de To
dor Ganeev, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.B., care, 
la invitația C.C. al P.C.R., va 
face o vizită în schimb de ex
periență în țara noastră.

La sosire pe aeroportul inter
național Otopeni, delegația a 
fost intîmpinată de Constantin 
Matei, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

Vineri a sosit în Capitală ge
neralul Edgardo Mercado Jarrin, 
fost prim-ministru al Republicii 
Peru. împreună cu soția, care la 
invitația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste face 
o vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni, oaspeții au fost întîmpi- 
nați de Corneliu Mănescu, vice
președinte al Consiliului Națio
nal al F.U.S., și general locote
nent Constantin Opriță, membru 
al Biroului Executiv al Consi
liului Național al F.U.S.

A fost de față Enrique E. La- 
roza, ambasadorul Republicii 
Peru Ia București.

SESIUNE

a organizat, vi- 
în colaborare cu Aca- 

de științe sociale și 
din Republica So- 

România. sesiunea de 
„Craiova 

*. ac-

Comitetul municipal Craîova 
al P.C.R.. 
neri, 
demia 
politice 
cialistă 
comunicări științifice 
— trecut, prezent și viitor", 
țiune înscrisă pe agenda mani
festărilor prilejuite de împlini
rea a 1750 de ani de la prima 
mențiune documentară a străve
chii așezări daco-getice Pelen- 
dava, și a 500 de ani de la cea 
dinții atestare documentară a 
orașului. Cuvîntuî de deschidere 
a fost rostit de Gheorghe Pe
trescu, prim-secretar al Comite
tului județean Dolj al P.C.R. 
Academicieni, cadre didactice 
universitare și cercetători știin
țifici din București, Cluj-Napo- 
ca, Iași șl Craiova, activiști de 
partid și de stat au prezentat, 
în continuare, aproape 50 de co
municări vizînd cele mai im
portante probleme privind isto
ricul așezării, dimensiunile sale 
economice, sociale și culturale 
actuale, împlinirile contempora
ne și perspectivele ce I se des
chid Craiovei și locuitorilor săi 
in următorii ani, modul în care 
vor fi materializate, pe aceste 
meleaguri, obiectivele stabilite 
de 'cel de-al XI-lea Congres al 
partidului, indicațiile date, la 
fața locului, de către 
general al partidului, 
jul vizitelor de lucru 
se in Dolj.

In încheiere, a luat 
prof. dr. docent Mihnea Gheor
ghiu, membru corespondent al 
Academiei Republicii Socialiste 
România, președintele Acade
miei de științe sociale și poli
tice.

secretarul 
cu prile- 
întreprin-

cuvîntuî

ADUNARE

în 
ai

Vineri seara, la Casa Centra
lă a Armatei, a avut loc o a- 
dunare consacrată aniversării 
Zilei Armatei Populare Ungare, 
la care au participat generali, 
ofițeri, maiștri militari și sub
ofițeri din garnizoana Bucu
rești.

Au fost prezenți Gyorgy Bic- 
zo, ambasadorul R.P. Ungare 
R.S. România, și membri 
ambasadei.

Adunarea a fost deschisă 
general-locotenent Vasile 
truț. care a rostit un cuvînt de 
salut.

Despre semnificația evenî.- 
mentului a vorbit colonel Toth 
Endre, atașatul militar și aero 
al R.P. Ungare la București.

în continuare, participanții la 
festivitate au vizionat o foto- 
expoziție și filme înfâțișind as
pecte din viata și activitatea 
militarilor unguri.

CONSFĂTUIRE

de 
Pe-

La Pădurea Neagră, județul 
Bihor, s-au desfășurat, vineri, 
lucrările unei consfătuiri pe ța
ră de medicină legală la care au 
participat specialiști ai Institu
tului de medicină legală „Dr. 
Mina Minovici" din București, 
cadre didactice universitare, 
medici legiști, procurori, ofițeri 
de miliție.

de judo ale României. La 
competiție vor fi prezenți 
sportivi din Bulgaria, Fran
ța, R.F. Germania, Iugosla
via. Portugalia și U.R.S.S.

Sîmbătă întrecerile sînt 
programate cu începere de 
la orele 9,30 dimineața și 16,30 
după-amiaza, iar duminică 
primele meciuri vor începe 
la ora 9 dimineața.

• LA PRAGA au luat sfir- 
șit întrecerile Dinamoviadei 
de atletism, Ia care au parti
cipat sportivi și sportive din 
șapte țări.

In ultima zi de concurs, 
sprinterul român Toma Pe
trescu a ciștigat proba de 
200 m, cu timpul de 21”13/100. 
Nicolae Onescu a ocupat lo
cul doi în cursa de 800 m 
(cu 1’50” 10/100), iar Mihaela 
Loghin și Dinu Piștalu s-au 
clasat pe locul trei în probele 
de aruncarea greutății (cu 
18,49 m) și, respectiv, sări
tura cu prăjina (cu 4,90 m).
• IN SALA SPORTURI

LOR DE LA FLOREASCA a 
avut loc vineri după amiază 
o nouă intîlnire dintre echi
pele masculine de volei ale 
României și Canadei. Volei
baliștii români au terminat 
învingători cu scorul de 3—0 
(15—8, 15—9, 15—11). 
tot in sala Floreasca, 
două echipe se vor
pentru a 5-a oară. Jocul va 
începe Ia ora 18,00.

Marți 
cele 

intilni



Vizita prietenească, de lucru, 
a primului ministru al guvernului 

român în R. S. F. Iugoslavia
Tovarășul Manea Mănescu, 

primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, a 
sosit vineri la Belgrad, într-o 
vizită prietenească, de lucru, la 
invitația președintelui Consiliu
lui Executiv Federal, Gemal 
Biedici.

La aeroportul „Beograd“, îm
podobit cu drapelele de stat ro
mân și iugoslav, oaspetele a fost 
salutat de Gemal Biedici. In 
întimpinarea șefului guvernu
lui român au venit, de ase
menea. Dușan Cikrebici, pre
ședintele Consiliului Executiv al 
Adunării Republicii Socialiste

Serbia, Milorad Birovliev, mem
bru al Consiliului Executiv Fe
deral, președintele părții iugo
slave în Comisia mixtă româno- 
iugoslavă de colaborare econo
mică, Nikola Milicevici. adjunct 
al secretarului federal pentru a- 
facerile externe, Petar Dodik, 
ambasadorul iugoslav la Bucu
rești, și alte persoane oficiale 
iugoslave.

Erau, de asemenea, prezenți 
ambasadorul României la Bel
grad, Virgil Cazacu, și membri 
ai ambasadei.

După intonarea imnurilor de 
stat ale celor două țări, tova

rășii Manea Mănescu și Gemal 
Biedici au trecut in revistă gar
da de onoare, aliniată pe aero
port.

★
La plecare, pe aeroportul Bă- 

neasa, primul ministru român 
a fost salutat de tovarășii Paul 
Niculescu, Mihai Marinescu, 
Angelo Miculescu, viceprim- 
miniștri ai guvernului, de mi
niștri și alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Rajko Kneze- 
vici, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R.S.F. Iugoslavia la 
București, membri ai ambasadei.

„Scînteia tineretului'*

• IN LOCALITATEA ceho
slovacă Dorbis s-au desfășu
rat lucrările Conferinței in
ternaționale cu tema: „Lite
ratura pentru copii și tineret 
in epoca socialistă". Au par
ticipat delegații ale scriitori
lor din 13 țări, între care și 
România. In cadrul conferin
ței s-a procedat la un schimb 
de opinii privind proza și 
poezia dedicată tinerei gene
rații. Au fost evidențiate, de 
asemenea, posibilitățile largi 
de colaborare mai intensă în 
acest domeniu între țările 
participante.
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România va acționa cu energie pentru dezvoltarea și creșterea rolului 
Națiunilor Unite in viața internațională, pentru ca O.N.U. să contribuie 
mai substanțialla rezolvarea problemelor care preocupă lumea întreagă

Cuvintarea conducătorului delegației țării noastre la sesiunea Adunării Generale a 0. N. U.

Primirea de către președintele Iosip Broz Tito

Iosip Broz Tito din 
tovarășului Nicolae

Tovarășul Iosip Broz Tito, 
președintele R.S.F. Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, a primit vi
neri pe tovarășul Manea Mă
nescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., primul ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste 
România. La întrevedere a parti
cipat Gemal Biedici, președinte
le Consiliului Executiv Federal.

Cu acest prilej, tovarășul Ma
nea Mănescu a transmis tova
rășului 
partea 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, un mesaj priete
nesc, salutări cordiale și urări 
de sănătate, noi și însemnate 
succese U.C.I. și popoarelor iu
goslave în opera de edificare a 
socialismului, precum și din 
partea tovarășei Elena Ceaușescu 
urări de sănătate și fericire 
pentru tovarășa Iovanka Broz.

României 
partea iu- 

Milorad 
în Consi- 

Federal, pre-

Desfășurarea
în aceeași zi, au început con

vorbirile dintre tovarășul Manea 
Mănescu și Gemal Biedici și co
laboratorii lor. Din partea româ
nă. participă Emil Drăgănescu, 
vieeprim-ministru, președintele 
părții române în .Comisia mixtă 
româno-iugoslavă de colaborare 
economică. Florin Iorgulescu, 
președintele Consiliului Națio
nal al Apelor, Ion St. Ion, se
cretar general al Consiliului de 
Miniștri, Constantin Oancea, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe. Ion Stoian, adjunct al 
ministrului comerțului exterior 
și cooperării economice inter
naționale, Dumitru Nistor, ad
junct al ministrului construcții
lor de mașini, Ion Bogdan, ad
junct al ministrului minelor, pe
trolului și geologiei, și Virgil Ca
zacu, ambasadorul 
la Belgrad. Din 
goslavg iau parte 
Birovliev. membru 
liul Executiv 
ședințele părții iugoslave în Co
misia mixtă de colaborare eco
nomică. Nikola Milicevici, ad
junct al secretarului federal al 
afacerilor externe. Petar Dodik, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, Nikola Ciceanovici, 
consilier al președintelui Consi
liului Executiv Federal pentru 
politica externă, Aleksandar Jiv- 
kovici, locțiitor al președintelui 
părții iugoslave în Comisia mix
tă de colaborare economică.

în timpul convorbirilor, șefii 
celor două guverne au eviden
țiat importanța deosebită a în
tâlnirilor periodice, devenite tra
diționale, dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito pentru întărirea și dezvol
tarea continuă a prieteniei fră
țești și colaborării dintre P.C.R. 
și U.C.I.,. dintre poporul român 
și popoarele iugoslave, dintre 
cele două țări socialiste, vecine 
și prietene.

Cei doi prim-miniștri au anali
zat stadiul actual al realizării 
hotăririlor adoptate de conducă
torii de partid și de 
lor două țări pe linia 
continue a relațiilor 
tehnico-științifice și 
dintre Republica 
România Și R.S.F. 
S-au apreciat pozitiv ________
obținute pină în prezent in dez
voltarea colaborării multilatera
le dintre România și Iugoslavia.

stat ai ce- 
dezvoltăr'i 
economice, 

culturale 
Socialistă 

Iugoslavia, 
rezultatele
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• PREMIERA PE EVEREST. Cel mal înalt vîrf, 8 848 m„ a 
fost pentru prima dată escaladat pe versanta lui sud-vesticâ de 
către doi alpiniști britanici, Dougal Haston. 32 ani și Doug 
Scott, 33 ani, după un asalt final de peste zece ore în condiții 
epuizante. Este pentru a zecea oară cînd echipe de alpiniști 
reușesc să atingă virful Everestului, dar este pentru prima dată 
cind ascensiunea se efectuează pe cel mai dificil versant, în 
escaladarea căruia cinci expediții anterioare au eșuat. Haston 
și Scott au atins virful miercuri la ora 18, ora locală, și au 
rămas 50 de minute pe vlrf pentru a lua fotografii • PREVE
DEREA SEISMELOR. Un expert japonez în seismologie, Tako- 
hino Hagiwara. a declarat in cadrul celei de a V-a conferințe 
europene de seismologie care se desfășoară la Istanbul, că a 
pus la punct două noi metode de prevedere a cutremurelor 
de pămint. Prima metodă constă in măsurarea schimbărilor de 
structură a rocilor, iar a doua prevede marile seisme, cu o 
lună pină la trei ani inalnte, măsurînd cu ajutorul seismogra
felor foarte precise cele mal slabe vibrații ale masei stîncoase. 
Expertul japonez a declarat că prima metodă a fost cu suc
ces experimentată în Japonia * TRAVERSAREA ATLANTI
CULUI PE O PLUTĂ. Un tînăr vest-german din Bielefeld. Heinz 
Jurgen Sorge (29 ani) a început traversarea Atlanticului pe o 
plută de 2,15 m./l,85 m. propulsată de un motor de 10 CP. El 
a plecat din localitatea Wedel, în apropiere de Hamburg și in
tenționează să parcurgă 12 ore pe zi după care se va odihni 
la bordul iahtului care-1 însoțește. Iahtul se va opri în mijlo
cul oceanului în timpul întreruperilor pentru odihna temerarului 
navigator. Sorge șl-a propus să traverseze Atlanticul și să ajun
gă la New York în 21 de zile • DESCOPERIREA UNUI LOT 
DE BILETE DE AVION FURATE. Intr-un apartament din Brook
line, Massachusetts, poliția a descoperit bilete de avion furate, 
în valoare de 3 milioane de dolari. Ele aparțin unor companii 
interioare americane. Poliția a anunțat că este cea mai mare 
cantitate de bilete capturată în Statele Unite. Documente false, 
arme șl muniții au fost descoperite, de asemenea, în aceeași 
locuință. Un individ de 35 de ani. implicat în afacere, a fost 
arestat * DROGURI DIN MEDICAMENTE PENTRU VITE. Un 
laborator clandestin care fabrica droguri dintr-un medicament 
pentru animale a fost descoperit în orașul Alexandria, statul 
Virginia. Este vorba de transformarea în halucinogeni a două 
tone de phencyclidină, un medicament folosit de veterinari ca 
tranchilizant pentru animale. Halucinogenul obținut provoacă 

. reacții similare celor ale L.S.D. și care pot fi resimțite multe 
săptămîni după absorbția lui. Poliția a descoperit, de aseme
nea, resturile unul alt laborator într-o fermă retrasă din re
giune. Clădirile fuseseră incendiate dar examinarea atentă a 
ruinelor au indicat existența instalației clandestine • THALI- 
DOMIDA AR PUTEA SERVI CA MEDICAMENT ÎMPOTRIVA 
LEPREI. Thalidomida, tranchilizantul răspunzător pentru mal
formațiile fizice ale multor copii născuți în anii ’60, ar putea 
fi un medicament excelent împotriva anumitor forme de lepră 
— a arătat dr. Cari Enna de la Spitalul de leproși din Carville 
(Louisiana). El a precizat că efectul binefăcător al thalidomide! 
se face resimțit la bolnavii care au dureri intense, febră mare 
și modificări ale sistemului nervos.

Tovarășul Iosip Broz Tito a 
mulțumit călduros pentru me
sajele transmise și la rîndul său 
a rugat pe tovarășul Manea Mă
nescu să transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu calde salu
tări prietenești, aceleași urări 
de succese în activitatea P.C.R. 
de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și 
de prosperitate pentru poporul 
român.

De asemenea, tovarășul Iosip 
Broz Tito a rugat să transmită 
tovarășei Elena Ceaușescu, din 
partea soției sale, Iovanka Broz, 
și a sa personal, salutări cor
diale și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire.

în cursul convorbirilor, tova
rășul Iosip Broz Tito a fost in
format de cei doi prim-miniștri 
despre rezultatele pozitive obți
nute în îndeplinirea programu
lui de colaborare și cooperare e- 
conomică dintre cele două țări, 
asupra convorbirilor purtate în

convorbirilor româno-iugoslave
Tovarășii Manea Mănescu și 

Gemal Biedici au examinat po
sibilitățile și au stabilit căile și 
modalitățile de dezvoltare a co
laborării și cooperării româno- 
iugoslave în perioada 1976—1980 
în domeniul folosirii optime a 
potențialului hidroenergetic al 
Dunării, cooperării și speciali
zării în producția industrială și 
îndeosebi în sectoarele construc
țiilor de mașini (în vederea rea
lizării de mașini-unelte grele, 
echipament energetic, nave, 
echipament și utilaje de exploa
tare a cărbunelui, autoutilitare 
și autoturisme), industriei chimi
ce (producția de pesticide, în
grășăminte chimice etc.), asigu
rării de materii prime (valori
ficarea zăcămintelor de bauxi
tă și producția de cupru și ni
chel în Iugoslavia), colaborării 
economice pe terțe piețe, schim
burilor comerciale, cooperării în 
cercetarea științifică și dezvol
tarea tehnologică, 
culturale.

Au fost convenite 
se vor întreprinde 
părți pentru pregătirea și defi-

colaborării

acțiunile ce 
de ambele

roma: Dialog între guvern
și sindicate

La Roma a avut loc prima în- 
tîlnire dintre guvern și repre
zentanții sindicatelor care des
chide confruntarea 1 pentru re
înnoirea in cursul acestei toam
ne a contractelor colective a pes
te 4,5 milioane de oameni ai 
muncii. La reuniune au luat 
parte principalii membri ai ca
binetului condus de Aldo Moro 
și ' liderii Federației C.G.I.L.- 
C.I.S.L.-U.I.L. Pozițiile celor 
două părți în legătură cu pro
blemele aflate în discuție și 
anume situația economică, po
litica privind asigurarea utili
zării depline a forței de muncă 
și conflictele contractuale în 
curs, au fost, după cum se știe, 
precizate zilele trecute prin do
cumentul pe care guvernul l-a
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legătură cu măsurile, căile 
și modalitățile de acționare în 
vederea extinderii cooperării în 
producție, â colaborării tehnico- 
științifice și culturale și a dez
voltării schimburilor comerciale 
pe perioada 1976—1980. Președin
tele Tito a fost, totodată, infor
mat asupra măsurilor convenite 
de cei doi prim-miniștri privind 
dezvoltarea în continuare a 
schimburilor comerciale în așa 
fel incit să se realizeze un vo
lum de un miliard dolari în 1980, 
precum și a extinderii cooperă
rii tehnico-științifice și cultu
rale.

Președintele Iosip Broz Tito 
și-a exprimat satisfacția pentru 
dezvoltarea cu succes a colabo
rării româno-iugoslave în toate 
domeniile, subliniind totodată 
că există posibilități însemnate 
pentru amplificarea substanțială 
a acestora în viitor.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă priete
nie tovărășească.

nitivarea următoarelor documen
te referitoare la colaborarea 
româno-iugoslavă pe perioada 
1976—1980: Acordul comercial pe 
termen lung, Programul de co
laborare tehnico-științifică. Acor
dul privind înființarea de cen
tre . culturale ța București și Bel
grad și Protocolul privind con
stituirea Comisiei mixte de co
laborare culturală.

Convorbirile, care au avut un 
caracter de lucru, s-au desfășu
rat in spiritul prieteniei tradi
ționale. al respectului și înțele- 
gerii reciproce ce caracterizează 
relațiile dintre cele două țări.

★
Președintele Consiliului Exe

cutiv Federal. Gemal Biedici, a 
oferit un dineu în cinstea pri
mului ministru al .Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu. In timpul di
neului, desfășurat într-o atmos
feră caldă, prietenească, cei doi 
prim-miniștri au rostit toasturi.

Din cauza orei tîrzii la care a 
avut loc dineul, toasturile vor 
fi publicate in numărul viitor al 
ziarului.

înaintat celor trei confederații 
sindicale și prin rezoluția pe 
care Consiliul de conducere al 
Federației C.G.I.L.-C.I.S.L.- 
U.I.L. a adoptat-o în încheierea 
lucrărilor ultimei sale reuniuni. 
Organizațiile sindicale conside
ră prioritare — așa cum au ară
tat liderii celor trei confedera
ții și- cu prilejul întîlnirii de 
miercuri seara — problemele 
privind, utilizarea forței de mun
că și solicită guvernului o serie 
de măsuri precise în materie de 
investiții în Mezzogiorno (sudul 
Italiei) în favoarea dezvoltării 
agriculturii, transporturilor, con
strucțiilor.

După ce primul ministru Aldo 
Moro a ilustrat principalele tră
sături ale actualei situații eco
nomice a țării, au luat cuvîntul 
miniștrii bugetului și finanțelor. 
Ministrul bugetului, Giulio An
dreotti, a propus crearea unui 
organism permanent format din 
reprezentanți ai guvernului și 
organizațiilor sindicale, căruia 
să-i revină sarcina de a exami
na modalitățile concrete de rea
lizare a unor investiții în Mezzo
giorno, destinate în special în
treprinderilor industriale mici și 
mijlocii.

Secretarii generali ai C.G.I.L., 
C.I.S.L. și U.I.L. au prezentat 
apoi orientările organizațiilor 
sindicale, potrivit deciziilor ul
timei reuniuni a Consiliului de 
conducere a federației unitare. 
O nouă întîlnire între guvern și 
sindicate a fost stabilită pentru 
7 octombrie. Cu această ocazie, 
guvernul urmează să prezinte 
principalele sale orientări în ce 
privește politica de investiții.

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •
s-a 

Viena cea de-a VÎI-a 
negocierilor privind 
reciprocă a forțelor 
armamentelor și mă- 

cen-

• LA 26 SEPTEMBRIE 
deschis Ia 
rundă a 
reducerea 
armate și 
suri adiacente în Europa 
trală, la care iau parte 19 țări, 
între care și România. Delega
ția română este condusă 
ambasadorul țării noastre 
Austria, Dumitru Aninoiu.

de 
in

• GUVERNUL SPANIOL s-a 
pronunțat, vineri, asupra sentin
țelor capitale ale tribunalelor 
militare împotriva a 11 militanți, 
a anunțat un purtător de cuvînt 
guvernamental. Cu acest prilej, 
a fost confirmată condamnarea 
la moarte a cinci persoane. 
Condamnările la moarte ale ce
lorlalți șase militanți, între ca
re Jose Antonio Garmendia . și 
două femei au fost comutate.

Agenția Reuter menționează 
că militanții a căror condam
nare la moarte a fost confirma
tă vor fi executați în următoa

Vineri, in cadrul dezbaterilor Adunării Generale a O.N.U., a 
luat cuvintul ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, 
tre la actuala sesiune.

După ce a evidențiat faptul 
că prezenta sesiune a Adunării 
Generale are loc la trei decenii 
de la terminarea celui de-al doi
lea război mondial, în focul că
ruia s-a plămădit și Organizația 
Națiunilor Unite, subliniind că 
în acest răstimp lumea a cunos
cut profunde transformări și 
prefaceri revoluționare, sociale 
și naționale, vorbitorul a re
levat :

„Elementul calitativ nou este 
perimarea raporturilor de sub
ordonare, afirmarea voinței po
poarelor de a fi stăpîne pe 
propriile destine, pe bogățiile 
lor naționale, a hotărîrii lor de 
a pune capăt vechii politici de 
inegalitate, dominație și dictat, 
de a se dezvolta într-un climat 
de pace, securitate și colabora
re. Evenimentele ultimului an 
o demonstrează cu prisosință".

Victoriile istorice ale popoa
relor vietnamez, cambodgian și 
laoțian împotriva intervenției 
străine — a relevat ministrul 
român — confirmă încă o dată 
un adevăr al istoriei, și anume, 
că, atunci cînd un popor este 
hotărit să-și apere, cu orice sa
crificii, independența și suvera
nitatea, demnitatea și ființa na
țională, nu există forță în lume 
în stare să-l oprească din dru
mul său, pînă îa victoria depli
nă a cauzei sale drepte.

După ce s-a referit la răstur
narea dictaturii fasciste de că
tre poporul portughez prieten, 
la mutațiile intervenite pe con
tinentul latino-american. vorbi
torul a relevat amploarea fără 
precedent, pe glob, a luptei pen
tru instaurarea unor relații noi, 
democratice și echitabile, în via
ța internațională. El a spus : 
„Statele mici și mijlocii, țările 
in curs de dezvoltare, nealinia
te, joacă astăzi Un rol tot mai 
important in transformarea re
voluționară a lumii, în lupta 
pentru progres. Ele au o vo
cație spre o lume mai bună și 
mai dreaptă, ale cărei izvoare 
se află în însuși faptul că au 
trebuit să dea îndelungate și 
grele lupte pentru a fi stăpîne 
pe propria soartă".

Subliniind apoi faptul că po
porul român nutrește înțelegere 
și simpatie și manifestă o acti
vă solidaritate față de eforturi
le statelor care au pășit pe ca
lea dezvoltării independente, a- 
titudine ce și-a găsit noi te
meiuri în faptul că România 
socialistă, ca țară în curs de 
dezvoltare, trebuie să rezolve 
numeroase probleme comune 
sau asemănătoare cu ale acestor 
țări, vorbitorul a spus :

-( Aceasta este rațiunea pre- 
1 zenței României la Conferința 
de la Lima a miniștrilor aface
rilor externe din țările neali
niate. După părerea noastră, 
participarea la reuniunile țări
lor nealiniate a unor state nu 
trebuie considerată în raport 
de apartenența la grupări mili
tare și politice, ci în raport de 
politica externă a fiecărei țări, 
de contribuția ei la apropierea 
între națiuni, de stimularea pro
ceselor pozitive de înțelegere și 
destindere internațională.

Aceeași este rațiunea partici
pării active a României în ca
drul grupului țărilor în curs de 
dezvoltare — grupul celor „77“ 
— inclusiv la recenta sesiune 
extraordinară a Adunării Gene
rale consacrată problemelor dez
voltării și cooperării economice 
internaționale. Noi dăm o apre
ciere pozitivă rezultatelor aces
tei sesiuni, care a marcat, în
tr-un anumit sens, un moment 
nou — prin trecerea de la sta
diul unor confruntări și contra- 
puneri de poziții între statele 
avansate industrial și cele în 
curs de dezvoltare, la angaja- 
(ea unui dialog.

România — a relevat minis- 
rul român — este partizana 

hotărîtă a realizării unei noi or
dini economice mondiale, care 
să ducă la eradicarea subdez
voltării. la o egalizare relativă 
a nivelului de dezvoltare a tu
turor națiunilor, să deschidă ca
lea bunăstării și fericirii tutu
ror popoarelor lumii. în concep
ția noastră, destinderea nu poa
te coexista cu starea de sub
dezvoltare.

în continuare, vorbitorul, re
ferindu-se la Conferința pentru 

rele 12 ore de la anunțarea de
ciziei guvernului. în cazul în 
care șeful statului, generalul 
Francisco Franco, nu le va co
muta pedepsele.

• COMISIA DE FRONTIERA 
formată din împuterniciții gu
vernelor R.D.G. și R.F.G. s-a 
întrunit la Gera, în cea de-a 
21-a ședință a sa. Cu acest pri
lej, grupul de lucru pentru mar
carea frontierelor a prezentat un 
raport potrivit căruia 85 la sută 
din întregul traseu al frontierei 
intre cele două state a fost 
marcat și se așteaptă ca lucră
rile de marcare să fie încheiate 
pînă la sfirșitul anului.

• IN CADRUL ȘEDINȚEI sale 
de joi, Consiliul Revoluției din 
Portugalia a hotărît crearea unei 
..Grupări militare de interven
ție" (A.M.I.), formată din unități 
operaționale ale armatei teres
tre, aviației și marinei. Agenția 
portugheză de informații 
„ANOP" menționează că acest 

conducătorul delegației țării noas-

securitate și cooperare în Eu
ropa, a spus : Republica Socia
listă România, președintele 
Nicolae Ceaușescu au partici
pat intens la eforturile de con
vocare, pregătire și desfășurare 
a conferinței, depunind o acti
vitate permanentă pentru ela
borarea unor documente cît mai 
clare și angajante, pentru afir
marea unor concepte și princi
pii noi în viața internațională, 
pentru promovarea unor moda
lități și proceduri democratice, 
care să consfințească egalitatea 
între state. Avem satisfacția că 
aceste eforturi, conjugate cu 
ale celorlalte state, au dat roade.

Esențial este, acum, să se trea
că la aplicarea fermă in viață 
a principiilor și normelor con
semnate în Actul final — a spus 
vorbitorul, arătînd apoi că, por
nind de la interesele tuturor 
popoarelor europene și ale cau
zei păcii, este necesar ca orice 
încălcare a principiilor și nor
melor adoptate in comun să fie 
considerată drept lipsă de bună
voință, drept acțiune menită să 
pună in pericol securitatea, co
laborarea și pacea în Europa.

Cind vorbim de necesitatea 
continuării, și chiar a intensifi
cării. eforturilor pentru edifica
rea securității europene ne gin- 
dim înainte de toate la extra
ordinara concentrare de forțe 
militare și armamente, inclusiv 
nucleare, pe care o cunoaște Europa. ]” ... ...
trainică o __ ________________
Europa care nu este însoțită de 
măsuri hotărîte de dezarmare și 
în primul rind de dezarmare 
nucleară.

Din acest punct de vedere, 
măsurile înscrise în Actul final 
sint importante, desigur, dar li
mitate și insuficiente. Ele se cer 
completate cu măsuri energice 
de dezarmare, cu acțiuni hotă
rîte din partea tuturor statelor 
pentru desființarea bazelor mi
litare, retragerea armamentului 
nuclear și a trupelor străine de 
pe teritoriul altor state în gra
nițele lor naționale, reducerea 
armatelor naționale, a armamen
telor și cheltuielilor militare. 
Dezvoltarea încrederii șj colabo
rării trebuie să ducă la lichida
rea blocurilor militare opuse, la 
desființarea concomitentă a Pac
tului Nord-Atlantic și a Tratatu
lui de la Varșovia, care nu sint 
și nu pot fi eterne, ci reprezintă 
produsul unor anumite împreju
rări istorice pe care le vrem 
depășite.

Subliniind necesitatea trecerii 
la o politică de dezarmare 
efectivă, vorbitorul a spus că, 
in ultimii ani, cursa înarmărilor 
a luat proporții nemaiintîlnite.

In ciuda eforturilor depuse de 
numeroase state. între care si 
România, situația negocierilor de 
dezarmare rămine critică, rezul
tatele practice ale acestora fiind 
neînsemnate. Acordurile reali
zate pînă in prezent sînt ne
semnificative, nu constituie mă
suri efective de dezarmare, a- 
bordează probleme periferice și 
nu pe cele reale prioritare, de 
care depinde oprirea efectivă a 
înarmărilor și în special a celor 
nucleare.

Relevînd apoi că o cotitură 
radicală în modul în care sînt 
abordate problemele dezarmării 
este și necesară și urgentă.' elT» 
arătat că România, ca și alte 
țări, susține că dezarmarea nu
cleară trebuie să facă obiectul 
celei mai înalte priorități. Pe or
dinea de zi a sesiunii figurează 
mai multe propuneri privind în
treprinderea unor măsuri de 
dezarmare nucleară. România își 
va face cunoscute punctele sale 
de vedere asupra lor în timpul 
dezbaterilor. Trebuie însă să 
spunem că sîntem îngrijorați de 
slăbirea preocupărilor de a scoa
te armele nucleare în afara le
gii. La mai bine de 5 ani de la 
intrarea în vigoare a Tratatului 
de neproliferare a armelor nu
cleare. constatăm că în lume a 
avut loc,- de fapt, o proliferare 
a armamentelor nucleare. Dacă 
dorim cu adevărat oprirea și în
lăturarea pericolului unui război 
termo-nuclear. este necesar să 
se treacă imediat și în mod ho
tărît la interzicerea folosirii ar
melor nucleare și a altor arme 
de distrugere în masă, la înce
tarea producerii armamentului 
nuclear, Ia retragerea armamen- 

Nu poate fi reală și/ 
pace și securitate în

organism va funcționa sub au
toritatea șefului statului, gene
ralul Francisco da Costa Gomes, 
și a șefului Statului major ge
neral al forțelor armate — 
funcție girată, in prezent, de 
președinte.

♦ pe scurt • pe scurt • pe scurt •

certă utilitate.

internațională —

tului nuclear de pe teritoriile 
altor state și, fără îndoială, dis
trugerea tuturor arsenalelor nu
cleare. Atit timp cit nu vor fi 
întreprinși asemenea pași, cit nu 
se vor asigura garanții cores- . 
punzătoare de securitate, nici un 
stat nu va putea fi oprit să ia 
măsurile pe care le va crede de 
cuviință pentru apărarea *sa,  in
clusiv să-și producă armament 
nuclear.

Vorbitorul a evidențiat, apoi, 
că un prim pas în direcția de
zarmării ar consta în asumarea 
de către statele posesoare de 
arme nucleare a angajamentului 
că niciodată și în nici o îm
prejurare nu vor utiliza sau nu 
vor amenința cu folosirea arme
lor nucleare statele care au re
nunțat la opțiunea de a procura 
sau produce asemenea arme, fi
ind necesar, totodată, șă se asi
gure drepturi și posibilități ne
îngrădite pentru toate statele de 
a beneficia din plin de cuceri
rile științei nucleare pentru dez
voltarea lor pașnică, in cadrul 
unui sistem care să fie creat, pe 
bază de egalitate și fără discri
minări.

Strîns legată de nefolosirea 
armelor nucleare este scoaterea 
de sub incidența acestor arme a 
unor zone din diferite părți ale 
lumii, cu garanții corespunză
toare din partea puterilor pose
soare de arme nucleare. Româ
nia a sprijinit toate eforturile 
vizîrid crearea unor asemenea 
zone sau regiuni, inclusiv Bal
canii, considering că astfel de 
măsuri contribuie la limitarea 
pericolului nuclear.

Vorbitorul a arătat că o sesiu
ne extraordinară a Adunării Ge
nerale a O.N.U., care să dezba
tă in mod aprofundat situația pe 
planul înarmărilor, principiile 
care cirmuiesc dezarmarea și să 
formuleze recomandări în ve
derea încheierii unor acorduri, 
ar prezenta o 1

Referindu-se apoi la consoli
darea cursului nou spre destin
dere în viața ' ' /
rezultat al luptei popoarelor — 
vorbitorul a spus :

Ne preocupă în mod deosebit 
menținerea tensiunii in Orientul 
Mijlociu, care constituie un pe
ricol permanent nu numai pen
tru pacea din această zonă, dar 
și pentru pacea întregii lumi. 
Guvernul român a salutat 
acordurile realizate in 1974 
privind dezangajarea din Sinai 
și Golan și a apreciat pozitiv și 
recentul acord egipteano-israe- 
lian de dezangajare a forțelor 
militare din Sinai, în care ve
dem o continuare a acordului 
anterior, care poate deschide ca
lea altor noi pași spre rezol
varea deplină a conflictului. Noi 
considerăm că sînt necesare noi 
și susținute eforturi pentru a se 
ajunge la o asemenea rezolvare 
— atit în Sinai, cit și in Golan 
și Cisiordania. Reafirmăm con
vingerea că nu va fi pace în Ori
entul Mijlociu cit timp nu se va 
realiza retragerea Israelului din 
teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967, cit timp nu 
se va rezolva problema poporu
lui palestinian prin asigurarea 
drepturilor sale legitime, inclu
siv constituirea unui stat inde
pendent palestinian, cit timp nu 
se va recunoaște dreptul la exis
tență, integritate teritorială, su
veranitate și independență al 
tuturor statelor din zonă. El a 
relevat, apoi, necesitatea ca și 
intr-o regiune apropiată — în 
Cipru — să se instaureze cît mai 
grabnic pacea, prin soluționarea 
pe calea tratativelor a conflictu
lui, pe baza respectării integri
tății, suveranității și indepen
denței statului cipriot, a asigură
rii colaborării pașnice între cele 
două comunități din Cipru.

Evoluția O.N.U. spre univer
salitate — a subliniat el apoi — 
in sensul cuprinderii tuturor sta
telor — evoluție pe care am sa
lutat-o și o dorim deplină — co
incide cu conturarea tot mai 
clară a conștiinței că problemele 
lumii contemporane, pentru a fi 
reglementate în interesul păcii 
și colaborării, reclamă partici
parea activă a tuturor statelor, 
ceea ce constituie un alt aspect 
al universalității. Or, tocmai 
O.N.U. oferă cadrul cel mai po
trivit în acest scop. Doresc să 
reafirm și cu acest prilej spri
jinul hotărit al guvernului ro
mân față de cererile de admitere 
în O.N.U. ale Republicii Demo
crate Vietnam și ale Republicii 
Vietnamului de Sud. Ne expri
mam speranța că. în conformi-

• BAZA MARITIMA militară 
britanică „Semba Wang“ din 
Singapore a fost închisă. Ultima 
navă militară a părăsit perime
trul bazei, indreptindu-se spre 
coastele Marii Britanii.

• LA SEDIUL organizației 
Partidului Comunist din aron- 
dismentul al cincilea al capita
lei franceze a fost comis un a- 
tac. Trei' persoane, rămase încă 
neidentificate, au pătruns în 
clădire, atacîndu-1 cu arme albe 
pe secretarul organizației, care, 
rănit, a fost internat în spital.

• VICEPREMIERUL JAPO
NIEI, Takeo Fukuda, a dezmin
țit informațiile apărute în presă 
potrivit cărora guvernul ar in
tenționa să dizolve Camera Re
prezentanților în cursul acestui 
an. El a precizat că primul mi
nistru, Takeo Miki, membrii gu
vernului său și 
Partidului 
au convenit să nu recurgă la 
asemenea măsură. 

său și conducerea 
Liberal-Democratic 

o

tate cu recenta rezoluție adop
tată de Adunarea Generală la 
inițiativa unui mare număr de 
țări, între care și România, Con
siliul de Securitate va proceda 
la reexaminarea imediată și in
tr-un mod favorabil a cererilor 
celor două țări.

Vorbitorul a relevat că. în de
cursul existenței sale, Organi
zația Națiunilor Unite ă avut o 
seamă de realizări, de contribu
ții pozitive la dezvoltarea înțe
legerii și colaborării între state. 
Prin O.N.U., s-a dat un sprijin 
real procesului de lichidare a 
colonialismului, s-a consacrat le
gitimitatea luptei de eliberare 
națională, s-a conferit recunoaș
tere internațională mișcărilor de 
eliberare. Eforturile noastre 
însă, ale organizației, nu vor 
trebui slăbite pină cînd colo
nialismul și rasismul care se 
mențin în Africa și în special 
în Namibia, Zimbabwe și Africa 
de Sud, nu vor fi fost complet 
eradicate. Se cuvine, în ace
lași timp, să se arate că, 
față de unele conflicte care au 
apărut în relațiile internaționale 
postbelice, Organizația Națiuni
lor Unite a adoptat hotărîri ne- 
juste, care i-au știrbit presti
giul și au avut repercusiuni ne
gative. Referindu-se la aceste 
probleme, ministrul de externe 
român a relevat: guvernul ro
mân consideră că Organizației 
Națiunilor Unite îi revine înda
torirea să contribuie la stimu
larea proceselor pozitive declan
șate ca urmare a inițiativelor 
politice și a eforturilor perseve
rente ale R.P.D. Coreene. în con
secință, sîntem de părere că tre
buie să se treacă neîntîrziat la 
desființarea „Comandamentului 
O.N.U." și să se pună capăt 
prezenței tuturor trupelor străi
ne aflate în Coreea de Sud, sub 
drapelul O.N.U., creîndu-se con
diții favorabile pentru transfor
marea armistițiului într-o pace 
trainică in Coreea și pentru ac
celerarea reunificării indepen
dente și pașnice a Coreei.

Este cazul să menționăm, de 
asemenea, că unele prevederi ale 
Cartei și multe hotărîri bune 
adoptate în cadrul O.N.U. au ră
mas literă moartă. în pofida 
atribuțiilor ce i-au fost confe
rite prin Cartă, O.N.U. nu a pu
tut preveni o serie de conflicte, 
vărsări de singe și războaie, iar 
în multe cazuri, datorită unor 
împrejurări atit obiective, cit și 
subiective, nu a intervenit în 
nici un fel.

Relevînd toate acestea, vorbi
torul a amintit că guvernul ro
mân a luat, în 1972, inițiativa 
înscrierii unui punct pe ordinea 
de zi special consacrat crește
rii rolului O.N.U. în viața in
ternațională. Dezbaterile pe 
marginea acestui punct, precum 
și rezoluțiile adoptate prin con
sens — rod al colaborării unui 
mare număr de state — au de
monstrat necesitatea și posibi
litatea transformării Națiunilor 
Unite într-o organizație vigu
roasă, în măsură să sprijine cu

întrevederi ale ministrului afacerilor
externe al României

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a avut o în
trevedere cu președintele actua
lei sesiuni a Adunării Generale, 
Gaston Thorn, prim-ministru și 
ministru al afacerilor externe al 
Luxemburgului.

Din partea președintelui Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, ministrul ro
mân i-a adresat lui Gaston 
Thorn felicitări cu prilejul ale
gerii sale în înalta calitate de 
președinte al sesiunii.

Mulțumind călduros. Gaston 
Thorn a transmis președintelw 
României un salut cordial și 
urări de sănătate și fericire.

în cursul întrevederii s-a sub
liniat evoluția pozitivă a rela
țiilor româno-luxemburgheze, 
îndeosebi ca urmare a vizitei 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
în Luxemburg și interesul cu 
care cele două guverne, așteap
tă vizita marelui duce de Lu
xemburg, Jean, în România.

De asemenea, a avut loc un 
schimb de vederi asupra princi
palelor probleme aflate pe ordi
nea de zi a sesiunii. Ministrul 
de externe al României a ex
primat interesul guvernului ro
mân ca această sesiune a 
Adunării Generale, prezidată de 
reprezentantul unei țări mici, să 
se consacre rezolvării proble
melor esențiale cu care este 
confruntată omenirea.

La întrevedere a participat 
ambasadorul Ion Datcu. repre
zentantul permanent al țării 
noastre la Națiunile Unite.

în aceeași zi a avut loc o în
trevedere a ministrului afaceri
lor externe, George Macovescu, 
■cu ministrul afacerilor externe 
al R.P. Chineze, Ciao Kuan-hua. 
în cadrul căreia s-a evocat cu 
satisfacție dezvoltarea largă a 
relațiilor multilaterale dintre 
cele două țări. în spiritul prie
teniei tradiționale dintre po
poarele român și chinez. De ase
menea, s-a procedat la un util 
și fructuos schimb de vederi 
asupra problemelor majore care 
confruntă organizația, întreaga 
lume. O atenție deosebită a fost 
acordată, in cadrul convorbirii, 
soluționării juste a problemelor 

întreaga sa autoritate indepen
dența și suveranitatea statelor, 
dreptul fiecărui popor de a-și 
hotărî singur destinele, să-și 
sporească aportul la consolida
rea păcii și securității.

Vorbitorul a evidențiat, apoi, 
necesitatea ca O.N.U. să acțio
neze cu hotărîre pentru așezarea 
raporturilor dintre state pe baze 
noi. și. pornind de la realizările 
sale în procesul de edificare a 
unui sistem nou de norme și 
principii de relații internațio
nale, să ridice pe o treaptă su
perioară acest proces prin ela
borarea unui cod de conduită, 
cu caracter universal, în care să 
fie statuate drepturile și obli
gațiile fundamentale ale state
lor.

în același spirit, considerăm 
că ar trebui luate măsuri poli
tice și organizatorice în cadrul 
organizației, astfel îneît O.N.U. 
să poată avea un rol activ și 
inițiativă in prevenirea și apla
narea stărilor conflictuale, în so
luționarea pe cale pașnică a di
ferendelor dintre state și, în spe
cial, în abordarea eficientă, cu 
participarea tuturor statelor, a 
problemelor urgente ale depăși
rii subdezvoltării și instaurării 
noii ordini economice internă?*;  
ționale, ale dezarmării, ale 
chidării neîntîrziate a rărnă-^ 
țelor colonialismului și rasist 
lui.

întărirea Organizației I,„(lu
nilor Unite reclamă, de aseme
nea. măsuri pentru creșterea 
atribuțiilor și competențelor 
Adunării Generale, organul prin
cipal cel mai reprezentativ, cu 
deosebire în ce privește proble
mele păcii și securității inter
naționale, consacrarea unor pro
ceduri și mecanisme democra
tice de lucru, urmărirea modului 
de îndeplinire a rezoluțiilor 
adoptate, crearea condițiilor pen
tru participarea largă a tuturor 
statelor membre, pe bază de 
egalitate, la toate activitățile 
organizației, abolirea prevederi
lor depășite, anacronice, și 
adaptarea funcționării organiza
ției la condițiile lumii de azi.

Guvernul român — a spus. în 
încheiere, șeful delegației țării 
noastre — consideră că proce
sul început, de îmbunătățire a 
funcționării organizației și de 
adaptare a ei la cerințele noilor 
realități ale vieții internaționa
le, trebuie continuat cu fermi
tate, unindu-se toate eforturile 
care, în cadrul O.N.U.,. urmăresc 
acest scop. Guvernul român va 
prezenta în cadrul dezbaterilor 
actualei sesiuni poziția sa și va 
contribui activ la aceste efor
turi. Sînt împuternicit să declar 
că România va acționa cu ener
gie. conlucrind strîns cu toate 
celelalte state membre, pentru 
dezvoltarea și creșterea rolului 
Națiunilor Unite în viața inter
națională, pentru ca activitatea 
organizației să devină mai efi
cientă pentru ca O.N.U. să con
tribuie mai substanțial Ia rezol
varea problemelor care preocu
pă lumea întreagă.

care afectează pacea și secu
ritatea lumii și îndeosebi a si
tuației din Orientul Apropiat și 
conflictului din Cipru.

Ministrul de externe al Româ
niei a avut apoi o întrevedere 
cu ministrul afacerilor externe 
al R.P. Bulgaria, Petăr Mlade- 
nov. Cei doi miniștri au consta
tat cu satisfacție extinderea con
tinuă a raporturilor de prietenie 
frățească și colaborare dintre 
România și Bulgaria ca urmare 
a întrevederilor frecvente dintre 
conducătorii de partid și de stat 
ai celor două țări, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov.

în cadrul întrevederii a fost 
efectuat un schimb de opinii 
asupra unor probleme interna
ționale de interes comun.

în aceeași zi, George Ma
covescu a avut o întrevedere cu 
ministrul afacerilor externe al 
Cambodgiei. Sarin Chhak. care 
a transmis președintelui Repu
blicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu. un cald salut priete
nesc, împreună cu urări de pace 
și prosperitate poporului român, 
din partea prințului Norodom 
Sianuk. șeful statului cambod
gian, La rîndul său, ministrul 
român ă transmis din partea 
Președintelui Nicolae Ceaușescu 
urări de sănătate și fericire 
prințului Norodom Sianuk. pre
cum și sentimentele de solidari
tate _ și prietenie ale poporului 
român față de poporul cambod
gian.

Cei doi miniștri au procedat la 
o trecere în revistă a relațiilor 
dintre România și Cambodgia, 
exprimînd hotărirea de a acțio
na pentru ridicarea lor pe o 
treaptă superioară. Totodată, au 
fost abordate unele probleme 
aflate in atenția actualei se
siuni.

Ministrul de externe român a 
avut apoi o întrevedere cu mi
nistrul afacerilor externe al 
Nigerului. Moumouni Amadou 
Djermacoye, cu care a discutat 
asupra posibilităților de dezvol
tare a relațiilor dintre cele două 
țari. îndeosebi in domeniile e- 
conomic și comercial, și au avut 
un schimb de vederi asupra ac
tivității statelor nealiniate și țâ
rilor în curs de dezvoltare.
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